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Ø²Þîàòº²Ü Ø²îºÜ²¸²ð²ÜÆ Ø²Úð òàôò²ÎÆ î²êÜºðàð¸
Ð²îàðÀ
Æ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ Ø³Ûñ óáõó³ÏÇë Ý³Ëáñ¹ Ñ³ïáñÝ»ñÇ, ï³ëÝ»ñáñ¹Ç Ù¿ç ÝÏ³ñ³·ñáõ³Í ¿ ãáñë Ñ³ñÇõñ
Ó»é³·Çñª ÐÙñ 3001-3400. ÙÇ Ñ³ñÇõñáí ³õ»ÉÇÇ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÁ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³é áõÝÇ. ³) Ñ³ïáñÇë Ó»é³·ñ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ Ã¿° ÝÇõÃ³å¿ë »õ Ã¿° å³ñáõÝ³Ï³Í μÝ³·ñ»ñÇ ù³Ý³Ïáí ÷áùñ³Í³õ³É »Ý, μ)
Ý³Ëáñ¹ª ³ÝÝ³Ë³¹¿å Ù»Í³Í³õ³É Â. Ñ³ïáñÇ ÏáÕùÁ
Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ μ³ñ³ÉÇÏÝ áõÝ»Ý³ÉÝ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ¿ñ£
âáñë Ñ³ñÇõñÇó 32Á ÝáÛÝ Ï³½ÙÇ Ù¿çª «Ç ÙÇ ï÷Ç»
áõÝ»Ý Ù¿ÏÇó ³õ»ÉÇª Éñ³óáõóÇã »õë 57 ÙÇ³õáñ, áñáÝóáí
Ñ³Ý¹»ñÓ Ñ³ïáñÇë Ù¿ç ÝÏ³ñ³·ñáõ³Í ¿ 457 Ó»é³·Çñª
÷áùñ, μ³Ûó ÇÝùÝÇÝ É³õ ÙÇ Ñ³õ³ù³Íáõ£ ²Ûëï»Õ ß³ï
ÑÇÝ Ó»é³·ñ»ñ ãÏ³Ý. ëñ³Ýù ·ñáõ»É »Ý 1251 Ã. ÙÇÝã»õ
ÄÂ. ¹. í»ñç ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ Ý³»õ ëñ³Ýó
Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõÝÝ Áëï ¹³ñ»ñÇ. Ä¶. ¹³ñÇ »Ý 3
Ó»é³·Çñ, Ä¸. ¹.` 5Á, Äº. ¹.` 26Á, Ä¼. ¹.` 19Á, Ä¾. ¹.`
164Á, ÄÀ. ¹.` 134Á, ÄÂ. ¹.` 108Á£ Ä¾. ¹³ñáõÙ ·ñáõ³Í
Ó»é³·ñ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ Ù»Í ù³Ý³ÏÁ (164) Ýß³Ý³Ï ¿ Ï³ñ»õáñ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ÙÇ »ñ»õáÛÃÇ. Ù»ñ
Ó»é³·ñ³Ï³Ý ·ñ»Ã¿ μáÉáñ Ñ³õ³ù³ÍáõÝ»ñÇ Ù¿ç ÁÝ¹Ñ³Ýáñ ù³Ý³ÏÇ Ù¿Ï »ññáñ¹ Ù³ëÁ ·ñáõ»É ¿ ³Û¹` Ä¾.
¹³ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ. ë³ Ù»ñ áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ
½³ñÃûÝùÇ »õ ·ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³ÝÝ ¿ñ,
ÑÝáõÙ ·ñáõ³Í »ñÏ»ñÁ ÷ñÏ»Éáõ »õ Ýñ³Ýó Ýáñ Ï»³Ýù
ï³Éáõ ¹³ñÁ. ³Ýßáõßï, ë³ ·Çï³Ï³Ý Û³ïáõÏ ùÝÝáõÃ»³Ý ³ñÅ³ÝÇ ÇñáÕáõÃÇõÝ ¿£
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³ïáñÇë Ó»é³·ñ»ñÁ μ³õ³Ï³Ý
Ñ³ñáõëï »Ý Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý ·ñ»Ã¿ μáÉáñ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ³ñÅ³Ý³Ñ³õ³ï ëÏ½μÝ³ÕμÇõñÝ»ñáí` ·ñãáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ »õÑ»ï³·³Û áõ Ý³Ë³·³Õ³÷³ñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÛÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñáí, ÇëÏ
í»ñçÇÝ»ñÇë Ù¿ç Ï³Ý Ý³»õ Ä²-Ä´. ¹³ñ»ñÇ ß³ï ³ñÅ¿ù³õáñ ÙÇ³õáñÝ»ñ£
âáñëÑ³ñÇõñ»³ÏÇë Ó»é³·ñ»ñÁ μ³õ³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý Ý³»õ Çñ»Ýó å³ñáõÝ³Ï³Í μÝ³·ñ»ñÇ μ³½Ù³ï»ë³ÏáõÃ»³Ý ³éáõÙáí. áõÝ»Ý ÙÇçÝ³¹³ñÇ »õ Ýáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ·ñ»Ã¿ μáÉáñ ³ëå³ñ¿½Ý»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ
ÝÇõÃ»ñª Ã¿ ³ëïáõ³Í³μ³Ý³Ï³Ý-¹³õ³Ý³μ³Ý³Ï³Ý-ÍÇë³Ï³Ý »õ Ã¿´ ï³ñ³μÝáÛÃ ·Çï³Ï³Ý£ Ð³ïáñë μ³õ³Ï³Ý Ñ³ñáõëï ¿ Ý³»õ ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý ã³÷³ÍáÛÇ ï³ñ³μÝáÛÃ ÙÇ³õáñÝ»ñáí. ëñ³Ýó Ù¿ç ½·³ÉÇ ¿ ÄÂ. ¹³ñÇ,
Ñ»ÕÇÝ³Ï, ¶³ÝÓ³ÏÇ Ù»ñÓ³Ï³Û Ê³ã³Ï³åÇ Â³ñ·Ù³Ýã³ó í³ÝùÇ í³Ý³Ñ³Ûñ Â¿á¹áñáë í³ñ¹³å»ï ÞÇñ³ÏáõÝÇÇ ã³÷³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ (Ó»é. ÐÙñ 3056, 3093,
3149, 3150, 3151, 3153, 3344, 3346) áõÝ»ó³Í ÙÇ³õáñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, μ³Ûó íëï³Ñ »Ýù, áñ ³Ûë Ñ³ïáñÇ ßÝáñÑÇõ ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç »Ý ÙïÝáõÙ Ù»ñ ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý
ã³÷³ÍáÛÇ Ýáñ »õ Ï³ñ»õáñ ÙÇ³õáñÝ»ñ£ ÖÇßï ÝáÛÝ
Ï»ñåª ³Ûëï»Õ Ï³Ý μ³õ³Ï³Ý ³ñÅ¿ù³õáñ μ³é³ñ³ÝÝ»ñ, μÅßÏ³ñ³ÝÝ»ñ, ³ëïáõ³Í³μ³Ý³Ï³Ý, ÇÙ³ëï³ëÇ-

ñ³Ï³Ý, Ù»ÏÝáÕ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ ï³ñ³μÝáÛÃ »ñÏ»ñ, áñáÝó
å³ïÏ»ñÁ Ûëï³Ï ³ñï³Û³Ûïáõ³Í ¿ ÜÇõÃ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ£
Ð³Ýñ³Û³Ûï ¿, áñ, ïùÝ³ç³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÇõÝù ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, Ø³Ûñ óáõó³ÏÁ ëáëÏ ³é³çÇÝ
ù³ÛÉÝ ¿ Ù»ñ Ó»é³·ñ»ñÇ Ëáñ³ùÝÇÝ Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý,
áñ áõÝ»Ý³Éáõ ¿ ï³ñ³ï»ë³Ï ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
³ÝÑñ³Å»ßï ßïÏáõÙ-ëñμ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó Ù¿ÏÁ
Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿. Ù»ñ μ³ñ»Ï³Ù ´»éÝ³ñ àõïÇ¿Ç 2018 Ã.
÷»ïñ. 15Ç Ý³Ù³Ïáí ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ùμ ëï³ó»É »Ýù
óáõó³ÏÇë Â. Ñ³ïáñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ»ï»õ»³É »ñ»ù
×ß·ñïáõÙÁ.
«1. Øò, Ñï. Â., ¿ç 337. ÐÙñ 2746 Ó»é³·ñÇ ä³ï³éÇÏ-å³Ñå³Ý³ÏÁ Ù³ëÝ ¿ ÚáíÑ³Ý àëÏ»μ»ñ³ÝÇª äûÕáë
³é³ù»³ÉÇ ³é ÐéáÙ³Û»óÇëÝ ÃÕÃÇ Ù»ÏÝáõÃ»³Ý. ï»°ë
ÚáíÑ³ÝÝáõ àëÏ»μ»ñ³ÝÇª Îáëï³Ý¹ÝáõåûÉëÇ »åÇëÏáåáë³å»ïÇ Ø»ÏÝáõÃÇõÝ ÃÕÃáóÝ ä³õÕáëÇ, Ð³ïáñ
»ñÏñáñ¹, Ø»ÏÝáõÃÇõÝ ÐéáíÙ³Û»óõáó, Ð³ï³Íù, Ö³éù
»ñÏμ³Û³Ï³Ýù, ì»Ý»ïÇÏ, 1862, ¿ç ¿ç 342-344£
2. Øò, Ñï. Â., ¿ç 373 - ÐÙñ 2756 Ó»é³·ñÇ ´áí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý 10 ¢ 11 Ï¿ï»ñáõÙ ÙÇ»õÝáÛÝ μÝ³·ÇñÝ ¿,
Î»ÕÍ º÷ñ»Ù ²ëáñÇ£
3. Øò, Ñï. Â., ¿ç ¿ç 483 - 2775 ää․ Ù³ëÝ ¿ «ä³ïÙáõÃÇõÝ í³ñáõó Â»ÏÕÇÇ» μÝ³·ñÇ»£
ºñÏñáñ¹ Ï¿ïÇ Ñ³Ù³ñ μ³ó³ïñ»ÉÇ ¿ Ñ»ï»õ»³ÉÁª
ÐÙñ 2756 Ó»é³·ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃ»³Ý ìÆÖ²Î Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÇ Ù¿ç ·ñáõ³Í ¿ «Ã. ... 70-71Ç ÙÇç»õ Ã»ñÃ»ñ
ÁÝÏ³Í» (¿ç 371), ³Û¹ å³ï×³éáí ¿É ÙÇ μÝ³·ÇñÝ ÁÝÏ³Éáõ»É »õ Ý»ñÏ³Û³óáõ»É ¿ áñå¿ë »ñÏáõ ÙÇ³õáñ£
²ÛëåÇëÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ ÙÇßï ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ùμ
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ »Ýù »õ ³ñï³Û³Ûï»Ýù óáõó³ÏÇë Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ-Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇ Ù¿ç£
øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³Ûëï»Õ ³é³ç³¹ñáõÙ »Ýù
Ñ»ï»õ»³É ·³Õ³÷³ñÁ. Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Û³çáñ¹ Ñ³ïáñÇ Ù¿ç ³ñÅ¿ Ï³½Ù»É « ÚÔàôØàì ÜÎ²ð²¶ðàô²Ì Òºè²¶ðºðÆ ò²ÜÎ», Ý³Ë` ²-Ä. Ñ³ïáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
³é³ÝÓÇÝ, ³å³ª Û³çáñ¹»ÉÇù Ä². »õ ÙÇõë Ñ³ïáñÝ»ñÇÝÁª ó³ÝÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³ñùáõÙ£ êñ³Ýáí ÁÝÃ»ñóáÕÁ
á´ã Ã¿ Ùûï³õáñ »ÝÃ³¹ñ»Éáí, ³ÛÉ ³ÝÙÇç³å¿ë »õ
×ß·ñÇï å¿ïù ¿ ÇÙ³Ý³Û, áñ, ³ë»Ýù, ³Ûëª Ä. Ñ³ïáñÇ
516ñ¹ ¿çáõÙ ÛÕáõÙáí (ëáëÏ Ãáõ»ñáí »õ Ãáõ³ï³é»ñáí) Ý»ñÏ³Û³óáõ³Íª ÐÙñ 3104 Ó»é³·ñÇ 1³-358³ ¿ç»ñáõÙ ³éÏ³Ûª ¶ñÇ·áñ î³Ã»õ³óáõ Ð³ñóÙ³Ýó ·ñùÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ù³ñ³Ù³ëÝ»ÁÁ å¿ïù ¿ ÷ÝïñÇ Ø³Ûñ óáõó³ÏÇë ¶. Ñ³ïáñÇ 1235-1243 ¿ç»ñáõÙ, áõñ ÛÕÙ³Ý ÑÇÙù`
ÐÙñ 921 Ó»é³·ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ ¿£
Òé·ñ

¾ç óóÏÇ

3104,
1³-358³

Ä. 516

´Ý·ñ

ÚÕáõ³Í ¾ç óóÏÇ
Ó»é.
¶ñ. î³Ã. 921. 3³- ¶.1235Ð³ñóÙ.
367μ
1243
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Միւս հարցը. եթէ մի քանի ձեռագրից բաղկացած
միաւորների մէջ կայ (կամ՝ կան) յետագայի յիշատակարան(ներ), որ(ոնք) ակնյայտ կերպով գրուած է(են)
ի մի տփի կազմելուց յետոյ եւ վերաբերում է(են) ամբողջ ձեռագրին, այդպիսիք արժէ գրել վերջին
ձեռագրի նկարագրութիւնից յետոյ այսպէս՝
«ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
(գրուած ի մի կազմելուց յետոյ)»։
Աւելորդ չենք համարում ասել, որ ուղղագրական
զգալի շեղումներ ունեցող ձեռագրերի նկարագրութիւնների մէջ ընդգծումներ չեն արուել, որովհետեւ այդպիսիների մէջ յաճախ խոտոր ձեւերը կանոնականներից
աւելի շատ են:
Այսպիսով, հատորիս ձեռագրերի առաջին նկարագրութիւններն արել են (թուարկումներն անում ենք
ըստ ձեռագրերի համարների կարգի)՝
Նարինէ Վարդանեան - Հմր 3001-3004, 3033, 3044,
3047-3049, 3058, 3097-3099 - 13 միաւոր.
Արամ Դիլանեան - 3005-3032, 3034-3043, 3045-3046,
3050 - 40 միաւոր
Մարթա Արաբեան - 3051-3057, 3059-3070, 3073-3092 39 միաւոր.
Թամար Մինասեան - 3071-3072, 3093-3096, 3100 - 7
միաւոր.
Մարո Մուրադեան - 3101, 3103-4, 3106, 3110, 3112,
3114-3116, 3118, 3122-3124, 3142, 3144-3145,
3151, 3153, 3165, 3168, 3174, 3187, 3195 - 24
միաւոր.
Յասմիկ Բադալեան - 3107, 3111, 3117, 3119-3121,
3125, 3127-3130, 3136-3140, 3143, 3146-3147,
3152, 3154, 3156, 3161-3163, 3169, 3172-3173,
3175, 3177-3184, 3186, 3188-3190, 3192-3194,
3197-3199 - 47 միաւոր.
Յովհաննէս (այժմ՝ Շահէ քհյ) Հայրապետեան - 3105,
3108, 3113, 3126, 3131-3135, 3141, 3148-3150,
3155, 3157-3158, 3164, 3166-3167, 3170-3171,
3185, 3191, 3196 - 24 միաւոր.
Վահրամ Չիթունի - 3176, 3201-3207, 3209-3211, 3226,
3267 - 13 միաւոր.
Արփենիկ Ղազարոսեան - 3208, 3212-3225, 3227, 32293266, 3268-3325, 3327-3400 - 188 միաւոր։
Այս տուեալները քաղուած են հիմնականում Ձեռագրատան սպասարկաման մատեաններից (Նարինէ Վարդանեանինը եւ Յասմիկ Բադալեանինը՝ նաեւ ըստ իրենց
տրամադրած ցանկերի), այդուհանդերձ, երեք ձեռագրի (Հմր 3102, 3160, 3326) առաջին նկարագրողի
անունը չպարզուեց, իսկ չնկարագրուած երկուսից (Հմր
3200 եւ 3228) առաջինը նկարագրեց Գայիանէ Խաչատրեանը, երկրորդը՝ Անի Թիլիքեանը։
Երկրորդ նկարագրութիւններն արել են՝
Տաթեւիկ Մանուկեան - Հմր 3001-3050, 3201-3250 (Անի
Թիլիքեան՝ Հմր 3203, 3208, 3209, 3210, 3216, 3226,
3228, 3235, 3238, 3247, 3249՝ 11 միաւոր).
Գայիանէ Խաչատրեան - Հմր 3051-3100, 3151-3200.
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Անի Թիլիքեան - Հմր 3101-3150.
Գոհար Չատեան - Հմր 3251-3300.
Քնար Յարութիւնեան - Հմր 3301-3350.
Մարինէ Սարգսեան Հմր 3351-3400 շարքից՝ Հմր 3351,
3353, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3363, 3366,
3368, 3369, 3372, 3373, 3376, 3379, 3380, 3381,
3383, 3386, 3388, 3389, 3391, 3393, 3395, 3398
(25 միաւոր) եւ Անի Թիլիքեան, նոյն շարքից՝ Հմր
3352, 3354, 3355, 3356, 3361, 3364, 3365, 3367,
3370, 3371, 3374, 3375, 3377, 3378, 3382, 3384,
3385, 3387, 3390, 3392, 3394, 3396, 3397, 3399,
3400 (25 միաւոր)։
Հատորիս ցանկերը կազմել են՝
Ա., Բ., Գ., Զ - Աննա Ղաջոյեանը.
Դ. եւ Ե. - ձեռ. Հմր 3001-3200՝ Խաչիկ Յարութիւնեանը,
ձեռ. Հմր 3201-3400՝ Ովսաննա Խաչատրեանը.
Է., Ը., Թ., Ժ., Ժ.ա. ԺԲ., ԺԳ., ԺԴ. եւ ԺԵ. - Ներսէս ՏէրՎարդանեանը.
ԺԱ. - Ովսաննա Խաչատրեանը.
ԺԶ. եւ ԺԷ. - Խաչիկ Յարութիւնեանը։
Այսպիսով, ներկայ հատորի կազմութիւնը 21 մարդու
աշխատանքի արդիւնք է. նման դէպքերում որեւէ անհատ պէտք է անպայման հոգայ գրքի ընդհանուր
խնամքը։ Եւ ինչպէս մեր համառօտ ցուցակի Ա-Բ. հատորները (1965, 1970) եւ Մայր ցուցակի Ա. հատորը
(1984) տպագրուել են Օնիկ Եգանեանի հիմնական
կամ ամբողջական պատասխանատուութեամբ, ճիշտ
նոյնպէս՝ մեզ բաժին է ընկել Մայր ցուցակիս վերջին
հինգ (Զ-Ժ.) հատորների խնամքի հոգսը։ Նախորդ
հատորների առաջաբաններում առիթով ասել ենք, որ
ցուցակի ամբողջ շարադրանքը, նաեւ բոլոր ցանկերը
բառ առ բառ կարդում ենք, սակայն շատ յաճախ
կենտրոնանալով ուղղագրական շեղումները շտկելու
խնդրի վրայ, այլ կարգի ինչ-ինչ վրիպումներ չենք
նկատում. այդպիսիք էլ նկատում են ցանկերը կազմող
մեր աշխատակիցները, եւ վերջին պահին կարողանում
ենք նոր-թեթեւ շտկումներն անել ձեւաւորուած շարուածքի մէջ։ Բայց, այդ ամէնով հանդերձ, այս չափի
հատորներն առանց վրէպների եւ վրիպակների հրատարակելն անհնար է, ուստի կրկին՝ ընթերցողների
ներողամտութիւնը հայցելու հետ միասին, խնդրում ենք
կարեւոր դիտած սրբագրումների առաջարկներն ուղարկել մեր հասցէին՝ g.ter-vardanyan@matenadaran. am։
ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
Մաշտոցեան Մատենադարանի Ձեռագրագիտութեան
բաժնի վարիչ, Գլխաւոր աւանդապահ
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3001
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ` Յովսէփ աբղյ։ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յովսէփ աբղյ (գրիչը) եւ տէր
Մկրտիչ: ԾԱՂԿՈՂ՝ Յովանէս աբղյ:
ԹԵՐԹ՝ 258+1 (կրկն.՝ թ. 231). չգրուած՝ 1ա-2ա, 258աբ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԲx12 (ԻԲ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 44ա, 121բ՝
ծածկագիր): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի՝ դռնակով (Ա. փեղկը կոստղապատ՝ 74 կոստղ, կենտրոնում արծաթէ ականակուռ խաչ), միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝
զարդահիւս մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 44ա

Ծածկագիր` 121բ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 2բ, Մարկոս՝ 73բ, Ղուկաս՝ 121բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 198բ: Լս-ային՝ Մարիամ
Մագդաղենացի՝ 71ա, Յովսէփ Արեմաթացի՝ 118բ, 193բ, 250ա,
Աւետումն՝ 123բ-4ա, Յարուցեալ Մարիամ՝ 124բ, Սրնգահար
հովիւ՝ 127ա: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 3ա, 74ա, 122ա, 199ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, յուշկապարիկ, թռչուն, տաճար: Զ ա րդ ա գ ի ր՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդադէմ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, մոխրագոյն, նարնջի, մանուշակագոյն, շագանակագոյն, սեւ, սպիտակ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աստուածաշունչ. Գիրք Մնացորդաց ԻԸ. (վրացերէն): ԺԳ. դ.: ԱԲ+ԳԴ՝ ստացուած մէկական թերթերի ընդերկայնակի ծալումով եւ ընդլայնակի եզրահատումով
(բնագիրը կտրած): Մագաղաթ, 30x20,5. երկսիւն (24,5x17).
նուսխուրի բոլորգիր (նմուշ՝ Բա). տող՝ 31: Վրացերէն ձեռագիրը
երկսիւն է եղել, կանոնաւոր գրչութեամբ, պարբերութիւնների
սկիզբը ընդգծուած է եւ գլխատառ: Խորագրերը՝ կարմրով:
Սկզբի պահպանակ, արտաքին բացվածք՝ (Վասն նորոգութեան
Տաճարի): Վերջի պահպանակ, միջին բացուածք՝ (Վասն ապստամբութեան Աքազ արքայի): Արտաքին բացվածք՝ (պիտի լինի.
– Պ. Մ.) (Եզեկիա որդի Աքազի, թագաւորեց քսանինը տարի,
տասներեքերորդ Դաւթից [հաշուած] (վերծանեց Պ. Մուրադեանը): Ըստ Բեռնար Ուտիէի՝ այս պահպանակի մայր ձեռագրից են նաեւ մեր Հմր 223 եւ 14 այլ ձեռագրերի պատառիկպահպանակները:

Նմուշ Բա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը, մէջքի վերին եւ ստորին եզերքը
մաշուած, դռնակը կծկուած, խաչի 2 քարերը, շուրջ քսան կոստղ,
գամերից մէկը եւ կապիչներն ընկած, յետագայում Ա. կազմաստառին փակցուած սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերի կարմիրը
մասամբ գունաթափ, սեւացած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, թ. 257ը հիմքից կտրած, յետագայում փակցուած այլ թուղթ, վրան կազմողի յիշատակարանը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-73ա Աւետարան Մատթէոսի: 73ա Նախադրութիւն:
2. 73ա, 120բ Նախադրութիւն: 74ա-120բ Աւետարան Մարկոսի (120աբ Յարուցեալ Յիսուս): 120ա՝
«Համբարձմանն կարդա՛յ»:
3. 122ա-97բ Աւետարան Ղուկասու: 198ա Նախադրութիւն:
4. 197բ, 255բ Նախադրութիւն (197բ՝ «Յառաջն
Ղուկաս կարդա՛»): 199ա-255ա Աւետարան Յովհաննու (254բ-5ա Իրք կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 73ա Զգձաւղ սուրբ Աւետարանիս զՅովսէփ յիշել աղաչեմ:
120բ Զգձագրաւղ սուրբ եւ երջանիկ Աւետարանիս
զՅովսէփ, յիշման արժանի առնել յաղաւթս ձեր, յիշաւղքդ յիշեալ լիջի՛ք:
198ա Ո՛վ եղբարք, յառաջն զՂուկաս պիտէր գրած
եւ յետեւ զՅոհան, անմեղադի՛ր լերուք. զՅովսէփ գձաւղս
յիշել աղաչեմ, յիշողքդ յիշեալ լիջի՛ք ի Քրիստոսէ:
255բ Փա՜ռք անսկզբանն եւ սկզբանն ամենայնի,
անեղ Էին եւ գոյացուցչին բնաւից, անվախճան եւ անսահման էացուցչին, սահմանիչ եւ կատարումն բոլոր
էիցս, 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 անվայրափակն,
լրումն եւ բովանդակիչ ամենայնի եւ յամենայնս է եւ
յամենայնէ անհաս է, որպէս ի մասունս՝ եւ ի բոլորս, եւ
ինքն ո՛չ մասն եւ ո՛չ բոլոր, որպէս թէ զմասն եւ զբոլոր,
զամենայն ինքն ունելով եւ կրէ զամենայն բանիւ զաւրութեան իւրոյ, գրալեր (=գերալիր) գոլով, լնու զամենայն, եւ անհաս է յամենայնէ, որում Բան եւ |256ա|
իմաստութիւն եւ լեզու տուեալ բոլոր էիցս, ի բոլոր
էիցս հանցուք աւրհնութիւն եւ փառս Հաւր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ: Իսկ չորից աւետարանչացն խորհուրդ բազում աւրինակ իմն ցուցմամբ
տեսանի, զի ոմանք ասեն, թէ չորից աւետարանչացն են
չորք անկիւնք արարածոց՝ արեւելք, արեւմուտք, հիւսիս եւ հարաւ, պարտ էր համասփիւռ քարոզել 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 կենդանական աղբերէն, առոգանել զպասքեալ
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միտս մարդկային բնութեանս: Նոյն աւրինակ ըստ
տեսութեանն Եզեկիէլի քառակերպեան աթոռոյ՝ մարդ,
առիւծ, եզն, առծիւ, զանմարմնոցն տեսանելով բազմեալ ի փառացն աթոռ, իմանալի ցուցմամբ զխնամս
բոլոր բնու|256բ|թեանս զակնարկումն, որ աստուածապէս եւ տիրաբար բերմամբ նշանակէ զլինելն առ ի
հողածինս հոգեղինացն, անմահից զմահկանացուս առնել հաղորդս, եւս եւ ի գերակատար հանել ի փառս,
վասն զի փառաց թագաւորն Քրիստոս՝ փառակիցն
Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբոյ, զմերս առնելով 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, հաւատահաստատ կարգաւք ի նոյն յարելով
յառաքելաւանդն քարոզութիւնն, որ զաստուածախաւսն վարդապետութիւն դրոշմեալ զսակաւս ի բազմացն՝ առ ի հաւատալ, թէ Յիսուս Քրիստոս է Որդի
Աստուծոյ՝ ըստ վեհին Յովհաննու, հաւատալ եւ
զկեանսն յաւիտենականս ընդունել յանուն նորա, ուստի եւ իմ տեսեալ զսորայս անճառ փրկագործութեան
խորհուրդ, որ գրեցի զսուրբ Աւետարանս յիշատակ ինձ
եւ ծն/// (շարունակութիւնը թափուած, տե՛ս Վիճակ):
2. Ծաղկողի 2բ (ստ. լս.) Նըկարեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Յոհանէս սուտանուն աբեղայի, ի
խնդրոյ տէր Յովսէփ կուսակրաւն աբեղայի՝ քաչ քարտողարի, յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց, թվին ՋԾԲ.
(1503):
121բ (ստ. լս.) Ծաղկեցաւ սուրբ Աւետարանս ի
հայրապետութեան տէր Յովանէս արհեպիսկոպոսի,
զոր Աստուած ընդ երկայն աւուրս պահեսցէ մինչեւ ի
խորին ծերութիւն, ի վայելումն տէր Յովսէփին եւ տէր
Մկրտչին, ձեռամբ (բացակայ անդամով ծածկագիր՝
«գլվ. զկց. էչւ. ժճռ. դխտ. հչւ. բի[մ]»)՝ Յոհանէս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Յետին նորոգող-ստացողի 121ա (1643 թ., բոլորգիր) Յիշատակ է հոգէնուաք սուրբ Աւետարանս
Մարիամ ապաշխարողին եւ ծնաւղացն՝ հաւրն՝ Յովանիսին, եւ մօրն՝ Շահբէկուն, եւ ամենայն արեան առու
ազգականաց իւրոց՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց. որք
հանդիպիք սմա ընթերցումամբ կամ գաղափառ առնելով եւ կամ տեսանելով, խնդրեմ՝ Տէր ողորմի եւ Հայր
մեղայի միոյ արժանի <ար> առնէ՛ք, եւ ձեզ լիցի մասն
բարի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Այլ եւ
խնդրեմ՝ մի՛ բաց բառնայք ի սմանէ յիշատակարանս,
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թէ ոք հատանէ, պարտական լիցի առաջի Քրիստոսի, եւ
ինք անյիշատակ լիցի աստ եւ ի հանդ[ե]րձեալն. ամէն:
198ա (1643 թ., բոլորգիր) Ո՛վ պատուական հա՛րք
եւ եղբա՛րք, խնդրեմ ի ձէնջ, զի խնամաւք պահէ՛ք զսա
ամենայն պատահարից, փորձանաց. եւ մի՛ ծուլութեամբ, այլ հոգ տարջի՛ք սմա եւ խնամաւք պահեցէ՛ք
զսա, եւ դուք վարձս Աստուծոյ առնուք:
257ա (1643 թ., բոլորգիր) Յիշատակ է աստուածախաւս սուրբ Աւետարանս Մարիամին եւ ծնաւղացն՝
հաւրն՝ Յոհանիսին, եւ մօրն՝ Շահբէկուն, եւ ամենայն
ամեանառու ազգականաց իւրոց՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց: Որք պատահիք սմա կարդալով կամ աւրինակելով եւ կամ հարեւանցի ինչ տեսանելով, յիշեսջի՛ք
սրտի մտաւք առաջի անմահ գառին Աստուծոյ եւ թողութիւն խնդրեցէ՛[ք] մեղաց մերոց, եւ ձեզ՝ յիշողացդ,
ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած իւր միւսանգամ
գալստեանն. ամէն: Ո՛վ պատուական հա՛րք եւ եղբա՛րք
եւ սրբանուէր մանկո՛ւնք Սիոնի, կողկողագին պաղատանաւք առ ոտս անկեալ, աղաչեմ զձեզ զամենեսեան,
զի խնամաւք պահէ՛ք զսա ի ջրէ եւ ի կրակէ, եւ մի՛
հատանէք զյիշատակարանս, զի որ առատն է ի տուրս
բարեաց, կարող է բարիս տալ ամենեցուն ի յառատ եւ
անչափ ողորմութենէն, որոց ձեզ եւ մեզ մասնակից
արասցէ իւր առատ ողորմութեանն եւ ամենազաւր
թագաւորութեանն, որոյ նմա վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ ամենասուրբ անուան իւրոյ. ամէն:
Ստացա զսուրբ Աւետարանս ի յարդար ընչից իմոց եւ
ետու նորոգել եւ արծաթապատ առնել զսա եւ խաչ արծաթի բեւեռեցի ի վերայ սորա. մի՛ ոք յափշտակեսցէ
զսա եւ կամ արծաթոյ սո|257բ|րին, եթէ ոք յանդգնի,
պատիժս կրեսցէ աստ եւ ի հանդերձեալն. ամէն: Նորոգեցաւ ի թվին ՌՂ. եւ Բ. (1643), հայրապետութեան
տեառն Փիլիպպոսի ճգնազգեաց կաթողիկոսի, ձեռամբ յոգնամեղ Յովանէս [իր]իցու, անմեղադի՛ր լերուք պակասութեան սորա:
Միայն այս յիշ-ը յապաւումներով տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ
106-7, Հմր 172:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա երկիցս, կարմիր թանաքով ութանկիւն՝ «ԳԻՐՔ ԱՅՍ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻ/ԱԾՆԱ Է»: 251բ սեւ
թանաքով բոլորակ՝ մէջտեղում խաչ՝ նշմարւում են անկապակից տառեր՝ «Ժ Պ Ի Ե Տ»:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին՝ «Աւետարան, Յովսէփ (՞)», մէջքին՝ «10», 1ա.ին սոսնձուած թերթիկին՝ «ՋԾԲ. – 1503,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «Հմր 10», 1ա՝ «371/3001»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 199ա՝ «Աւետարանն ըստ Յհաննոյ ե»:
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3002
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԳԵՏԻՍԻՄՈՆ ԳԻՒՂ (Վարդանաշատ)
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յունան եպս.:
ԹԵՐԹ՝ 331: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԸx12 (Ա 10, ԻԸ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15x10): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 98ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի՝ դռնակով, կապիչներով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ կտաւ (Ա. փեղկ) եւ վանդակազարդ մետաքս
(Բ. փեղկ). լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 98ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 1բ, Մարկոս՝ 91բ, Ղուկաս՝ 152բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 256բ: Լս-ային՝ Բ. աշակերտք ի մէջ նաւի՝ 117ա, Գաբրիէլ հրեշտակապետ՝ 155բ, Յարուցեալ Մարիամ՝ 156բ, Քրիստոս ի վերայ աւանակի (Մուտք յԵրուսաղէմ)՝ 232ա: Կ իս ա խ ո րա ն՝ 2ա, 92ա, 153ա, 257ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ՝ բուսական, թռչուն, կենդանի, վարդեակ, յուշկապարիկ, տաճար, խաչ, խորան: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր, յուշկապարիկ, կենդանագիր, մարդ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
կապոյտ, կանաչ, դեղին, շագանակագոյն, նարնջագոյն, ծիրանագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, ցեցի անցքեր,
Ա. փեղկի ստ. եզրը պոկուած, դռնակը կծկուած եւ ստ. եզրը թափուած. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ գունաթափ, սեւացած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, տեղ-տեղ
ցեցի անցքեր, թ. 55-6, 105-6, 118-20, 139-44, 314, 324ի վերին
աջ անկիւնները, թ. 131, 250, 317-23՝ ստ. աջ անկիւնները թափուած եւ աւելացուած յետագայում, բնագիրը լրացուած յետագայի ձեռքով, թ. 276ի վերին աջ անկիւնի թափուած հատուածը
լրացուած յետագայի թղթով, 331ա էջի յիշատակարանը եղծած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 2ա-90բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 92ա-152ա Աւետարան Մարկոսի (151ա-2ա
Յարուցեալ Յիսուս):
3. 153ա-255ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 257ա-328բ Աւետարան Յովհաննու:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
Բ. 1. 1ա [Մեկնողական. աւետարանական մտօք]
– /// հին կայս առ խաչին Յիսուսի... ձեզ բաշխեն յերկուս վըտակաց զինչ///:
2. 1ա Վրացերէն՝ ԺԹ.դարի մխեդրուլի գրով. գրողը
խնդրում է աղօթել եւ խնդրել, որ ինքը զերծ մնաայ
պատահարներից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 90բ Զմեղապարտ եւ զանարժանս ի կարգի՝
զգծող սուրբ Աւետարանիս Յունան եպիսկոպոս, յիշեա՛յ յաղաւթս քո, ո՛վ սուրբ ընթերցող:
152ա Զսակաւ աշխատողս եւ զմեղապարտ գծող
սորա՝ անարժանս ի կարգի Յունան եպիսկոպոս, յի-

ՋԽԹ. – 1500

շեա՛ միով Տէր ողորմայիւ, յաղաւթս քո, ո՛վ սուրբ ընթերցող, եւ դու յիշ[եալ լինիցիս]:
227բ-8ա (ստ. լս.) Ի սոյն ժամանակիս գրեցաւ
յԱւագ պահոցս, որ զՍուլթան Հիւսէինն կոխեցին ի
Ղարապաղին, թվական ՋԽԹ. (1500) էր մտեալ:
255ա Զըստացող սուրբ Աւետարանիս եւ զգծագրող
սորայ՝ անարժան Յունան եպիսկոպոս, հանդերձ
ծնաւղաւք յիշեցէ՛ք յաղաւթս: Թվիս ՋԽԹ. (1500) էր:
328բ Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մարդասիրին փա՜ռք
յաւիտեանս. ամէն:
329ա Փա՜ռք համագոյ սուրբ Երրորդութեանն՝
Հաւր եւ Որդոյ եւ Սրբոյ Հոգոյն, այժմ եւ միշտ եւ [յաւիտեանս յաւիտենից]: Արդ, Արեգակն արդարութեան
Քրիստոս, ծագեալ ի Հաւրէ, Որդին Միածին, ընդ իւր
փայլեցոյց զլուսաւոր աշխարհի եւ քառահոլով վտակիս, այլ եւ արբոյց զչորս անգիւն աշխարհս եւ սնոյց
զմանկունս սուրբ եկեղեցոյ լուսաւոր վարդապետութեան սուրբ առաքելոցն, եւ մ[կ]րտութեան սուրբ
աւազանին հրաւիրեաց զամենեսեան Հաւրն երկնաւորի եւ ժառանգորդ երկնից արքայութեանն եւ զոր
ասաց. «Հուր եկի արկանել յերկիր եւ զինչ կամիմ, զի
արդէն բորբոքեսցի» (Ղուկ. ԺԲ. 49): Եւ զայս տեսեալ,
մարդիկ յաւժարեցան դիմեն|329բ|ալ մեծաւ յուսով եւ
ջերմեռանդ փափաքանաւք առ յոյսն ամենեցուն Քրիստոս, քանզի որք մեծութեան ընչից ըղձանան, ոչինչ աշխատութիւն զմտաւ ածեն յայլմէ, այլ անցանել ընդ
գաւառս հեռագնաց ուղղութեամբ, որպէսզի զշահն
աճեցուցանել մարթասցին: Արդ, ես՝ մեղաւք զառածեալ գրիչ՝ անարժանս ի կարգի, որ եմ հող եւ մոխիր
ամենայն կարգաւորաց, Յունան եպիսկոպոս, շնորհաւք Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի
զքառաբուխ սուրբ Աւետարանս՝ յիշատակ հոգւոյ իմոյ
եւ ծնողաց իմոց՝ հաւրն իմոյ Մխիթարին, եւ մաւրն
իմոյ՝ Յասուկանին՝ յիշելով զբանն, զոր ասէ. «Երանի,
զոր ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդանի Երուսաղէմ»
(Եսայի ԼԱ., 9): Քանզի փափաք|330ա|էի եւ առի,
կարաւտ էի եւ տեսի, ծարաւ էի եւ արբի: Այլեւ ստացա
զսուրբ Աւետարանս յիշատակ ինձ եւ ամենայն արեան
մերձաւորացն՝ ազգաց եւ ազգայնոցն, նայ եւ փոխեցեալ եւ հանգուցեալ նախնի հայրապետքն մեր՝ տէր
Իգնատիոս վարդապետն, տէր Յորդանան արհիեպիսկոպոս, տէր Ծերուն եպիսկոպոսն, եւ զհայրն իմ՝
զՄխիթար, յիշեցէ՛ք/// (2 տող թափուած): Այ[լեւ] [յիշե]ցէ՛ք զկենդանիքս մեր, որ բազում երախտիք ունին
ի վերայ մեր, զհայրգլուխ հաւրեղբայրն իմ՝ զտէր Մաթէոս քահանայն, եւ զկողակիցնն իւր՝ զՀեղինէն, եւ
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զորդիսն՝ զՎարդան քահանայ եւ զԹադէոս, այլ եւ
զհարազատ եղբայրն իմ՝ զՍադոն, եւ զկինն իւր՝
Խոնծզատայ, եւ որդիքն իւր՝ Մխիթարն, Տաւլաթիարն, Սատ[աթիարն] |330բ|/// (4 տող թափուած)
աբեղէն՝ զ[Ի]գնատիոս, եւ միւս աբեղէն՝ Ազարիէն:
Ընդ նմին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զքիրն իմ՝ զՆարդան, եւ
զորդին իւր՝ զտէր Առաքեալ եպիսկոպոս, որ տղա
հասակաւ փոխեցաւ ի Քրիստոս, եւ մեզ կոծ եղեւ: Արդ,
գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվականիս հայոց ՋԽԹ.
(1500), ձեռամբ անարժան գծողի՝ Յունան եպիսկոպոս: Քանզի որք աւգտիք եւ կամ հանդիպիք սուրբ
Աւետարանիս կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէ՛ք ի
սուրբ աղաւթս ձեր զվերոյասացեալս ի սմա, եւ արարիչն Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս, ողորմեսցի իւրում
գալստեանն. ամէն:
331ա Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի երկիրս Վարդանաշատոյ, ի մերձակա գեղս, որ կոչի Գետիսիմոն,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Կարմիր Աւետարանիս եւ սուրբ
եկեղեցեացս եւ սուրբ նահատակիս, որ ի ժամատունս
է, յիշատակ է սուրբ Աւետարանս մաւրն իմոյ՝ Ասուկանին, եւ հաւրն իմոյ՝ Մխիթարին, ով ոք հանդիպիք,
յաղաւթս յիշեցէ՛ք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Նորոգող-կազմողի. 255բ (1655 թ., բոլորգիր)
Զվերջին նորոգիլ տըւող սուրբ աստուածախօս Աւետարանիս՝ հեզահոգի, աստուածասէր Մխիթար քրիստոնեայն, եւ ծնօղացն՝ Ոսկանին, Եղիսաբեթին, եւ եղբարցն՝ Գրիգորին, եւ քըւերցն, եւ ամենայն արեան
մերձաւորացն, որ ի Քրիստոս են հանգուցեալ, Աստուած իւրեանցն արքայութիւն շնորհէ: Դարձեալ յիշեցէ՛ք զՍ[ա]հակն եւ զկողակիցն՝ Նազլուխանն, եւ
ծնօղացն՝ Մխիթարին, Մարգարիտին, եւ որդոցն եւ
դստերացն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք զՄարգարէն եւ կողակիցն՝ Մարիանն, եւ որդին՝ Պապաճան, Աստուած ընդ
երկայն աւուրս արասցէ: Դարձեալ յիշեցէ՛ք զնախահարքն՝ զտէր Սիմաւօնն, Ներսէսն, Մխիթարն, Մաթէոսն, Աստուած իւրեանցն արքայութիւն շնորհէ,
Վարդանն, Մարիանն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք Ովանէսն եւ
կողակցին՝ Խանումաղին, Աստուած իւրն արքայութիւն շնորհէ, եւ ծնօղացն՝ Թամուրն, եւ կողակիցն՝
Դովլաթխանումն: |256ա| Դարձեալ յիշեցէ՛ք հեզահոգի, աստուածասէր Խաչատուրն, եւ ծնօղացն՝ Վարդանանն, Սեւլումն, եւ կողակցին՝ Դաստագուլն, եւ որդին՝ Գասբարն, եւ նախա[հա]րքն՝ Գրիգոր քահանայն,
եւ որդին իւր՝ Գասբարն, եւ եղբարցն եւ քըւերցն եւ
ամենայն արեան մերձաւորացն, Աստուած ննջեցելոցն
արքայութիւն շնորհէ եւ կենդանեացն՝ կեանք. ամէ[ն]:
Նորոգեցաւ ձեռամբ Դաւիթ քահանայի, թվին ՌՃԴ.ին
(1655): Դարձեալ յիշեցէ՛ք զտէր Աղազարն, որ [յ]որ-
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դորէց բազում ջանիւք Աւետարանս կազմիլ ետուր,
Աստուած զինքն փառաւորէ:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 663-4 (Հմր 1001):

2. 331ա (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Աիս է Ավէտարանս
տէր Սօղօմանին եւ իոր որթի Մօսէսսին:
3. 331բ (ԺԷ. դ., բոլորգիր) /// [մե]րձաւ[որ]աց՝
կենդանաց եւ ննջեցելոց, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, Աստուած
զձեզ յիշէ. ամէն:
4. 331բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) /// որ Թաթոս [աւ]րհնեալիւքն՝ Գուլխաթուն, Աւասափ, Միխաթար, Մաթոս, Խաւսրով, Գուլվարդ, Հուռումսիմայ, Մարյան,
Գուզալ, Խաթուն, Նազարէ, Էվվադ, Իէսափէդ, Խասխաթում, Մարէիամ, Սարուկ(՞), Մարքարայ, Սիրթո
սահան(՞), Գուլիքան ///, Սարուխան, /// Թաթոսին,///
եց սու[ր]բ Աւե[տար]անիս վերայ /// արանիս: Ով ես
կարդայ, Աստուած ողորմի ասին /// տէր Սիմաւոն///,
Գալուստին, Էվար[դ]ին, Աւասափին, Խասխաթունին, Հուռումսիմին, Գուլին /// իւր արին մերձաւորաց
հոգին: Ով էս կարդայ, մին Աստուած ողորմի ասի,
կարդացողաց, լոյսողաց, որ ասի. ամէն, Հայր/// թողութիւնք զի իմ մեղաց: Աստուած մէռնէմ քեղաուդիլ(՞)
ահու եմ ես շնորհորքդ ուրր ինձ, Աստուած///, մեղայ
Աստուած, Աստուած իմ մեղաց թիղութ[իւն], [վ]ա՜յվա՜յ ինձ, վաղայ /// ինձ թեղուի արա՛յ ինձ, ////// դական փորձութիւ[ն], /// ինձ Աստուած թուղհանադիլ(՞)
մի ինձ:
5. 91ա (1728 թ., բոլորգիր) Ես՝ Ալէքսանի որդի
Մէլիքիսէթ էրէցս, առայ զսուրբ Աւետարանըս ի հալալ
արթեանց իմոյ, յիշատակ իմ եւ իմ ծնօղացն իմոյ՝
Ալէքսանին, մօրն իմոյ՝ Մահին, եւ ամենայն ազգականացն իմ յիշատակ լիցի, եւ իմ հօրքօր իմոյ՝ աբաշղարող Շուշանին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն:
Արդ, ետու ի ձեռս Ներսէս վարդապետին, զի սայ կամ
օվ ոք հանդիպեսցի կարդալօվ կամ օրինակելօվ, ի
սուրբ պատարագին մէջն յիշեսցէ եւ մեր մեղացն թողութիւն խնդրեսցէ, եւ դուք՝ յիշողքըդ, յիշեալ լիցի՛ք.
ամէն: Գրեցաւ ի ՌՃՀԷ. (1728) թվին, Դեկտեմբերի
Ը.ումն, ազատեցաւ ի անօրինաց ձեռացնէն, ազատօղն
Քրիստոս ամէն չարէ ազատէ. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «17», Ա. կազմաստառին սոսնձուած
թերթիկ՝ «378/3002, ՋԽԹ. – 1500, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ վրացերէն. մխեդրուլի գրով՝ 20բ-1ա,
22բ՝ վրացերէնի այբուբենը, երկիցս, 23բ-4ա՝ զանազան բառեր. վրացատառ հայերէն՝ «Տէր», «երրորդ.
դու, բայց չեմ իմանում» 90բ՝ «Յիշատակ է/// էցի տէր
Ոհանէ՝ որդի (՞) ագղին է», 91ա՝ «Ես՝ Ալէքսան»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 329բ՝ ձուկ, թռչուն:
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3003
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԲԱՂԷՇ
ԳՐԻՉ՝ Միքայէլ երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Սուքիաս: ԹՈՒՂԹ ԿՈԿՈՂ եւ
ՏՈՂՈՂ՝ Ոսկի (կին):
ԹԵՐԹ՝ 262. չգրուած՝ 1բ, 259բ-62բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԲx12 (Ա 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ երեքնուկ, «B B»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,5x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 65ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի՝ դռնակով (Ա. փեղկին մետաղէ 2 խաչ, մէկի կենտրոնում՝ ապակէ կապոյտ ակն), միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝
կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 65ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 2բ, Մարկոս՝ 74բ, Ղուկաս՝ 121բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 198բ: Լս-ային՝ «Տապար
առ արմին ծառոյ դնի» (Մկրտութիւն)՝ 7ա, 130ա, Հրեշտակ (Յարութիւն)՝ 72բ, Յովսէփ Արամաթացի՝ 119ա, 194ա, 253ա, Գաբրիէլ հրեշտակապետ՝ 124ա, Հովիւ՝ 127ա: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 3ա,
75ա, 122ա, 199ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն, յուշկապարիկ, տաճար, խաչ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին,
վարդագոյն, շականակագոյն, մանուշակագոյն, սեւ, սպիտակ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Ղուկասու: Ժ. դ.: Ա+Բ,
ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի կիսումով եւ ընդերկայնակի
եզրահատումով (բնագիրը կտրած): Մագաղաթ, 20,5x16,5. երկսիւն (15,5x12, 17x10). բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա). տող՝
8-9, ունի համաբարբառ: Կարդալ՝ Աբ, Բբ, Աա, Բա՝ «[Ամենեք]ին
նոքա ի մթե[րից] իւրեանց արկին... որում ոչ կարիցեն կալ
հակառակ կամ» (ԻԱ. 4-15):

Նմուշ Բա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, մէջքը, դռնակը
մաշուած, ստ. հատուածը պոկուած-ընկած, Ա. փեղկին մետաղէ
խաչի հետքեր, գամի անցքեր, կապիչներն ու գամերն ընկած,
խաչերի 1ական թեւքը կոտրուած-ընկած. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ գունաթափ, սեւացած. թերթերին զանազան բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 3ա-74ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 75ա-121ա Աւետարան Մարկոսի (120ա-1ա
Յարուցեալ Յիսուս):
3. 122ա-198ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 199ա-257բ Աւետարան Յովհաննու:
Ունի ստ. լս. համաբարբառ:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
Բ. 1. 1ա [Գլուխք Մատթէոսի] – Վասն մոգոց. Ա...
Վասն կուրաց եւ կաղաց. ԽԶ.:
2. 121ա [Գլուխք Ղուկասու] – Վասն այնր, որ ունէր զորդին դիւական. Ը... Վասն խնդրելով զտէրունական մարմին. ՁԳ.:

ՌՃԼԳ. – 1684
Ծնթ. Կանոնաւոր գլխացանկեր չեն, այլ ցանկերից մի քանի
միաւորներ՝ համառօտ նշումներով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 3ա (ստ. լս.) Աօգնեա՛, Տէր Յիսո՛ւս, աղօթիւք
սուրբ Մատթէոսի աւետարանչին:
258ա Փա՜ռ[ք] համագոյ, անբաժանելի եւ միասնական սուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ի
ծագման ճշմարիտ Արեգականն եւ ի յայտնել Աստուածն Բանի, նորազուարճ բերկրանօք պայծառացան
արարածք ամենայն: Արդ, այսմ աստուածեղէն եւ երկնապարգեւ գանձիս եւ լուսափայլ մարգարտիս ցանկացաւ աստուածասէր (եւ բարէմիտ Սուքիասն), որ ըստացաւ զսուրբ Աւետարանս յիշատակ հոգոյ իւրեանց եւ
ծնօղաց իւրոց՝ (Գազպարին, եւ Յամասին, եւ մամուն՝
Գուլդանին, եւ եղբայրցն՝ Անդրէասին եւ Վարդանին,
եւ միուս եղբօրն՝ Սողոմոնին, որ հան[գ]եաւ ի Քրիստոս): Աւրինակ միեղջուրւին եղեալ հոգեւոր եւ աստուածասէր (Սուքիասն), որ ի յոլովութենէ հրական մասին
բաղձայ աղբեր ջուրց՝ ըստ բանին երջանկին Դաւթի,
ապաւինեալ ի մարդն ճշմարիտ եւ ի գառնն Աստուծոյ,
զոր պատմէ աւետաբարբառն Մատթէոս, վստահացեալ
յառեւծն խրոխտական ի հզօրն Յիսուս, զոր ծանուցանէ մեզ Մարկոս, աւժանդակեալ յեզն պարարակ եւ ի
զուա|258բ|րակն արդիւնական, զոր յայտ առնէ քաջաբանն Ղուկաս, բուռն հարեալ յարծըւաթռիչ բարձրութեանն, որ բերէ ի վերայ միջնողանն, որպէս գրէ
որդին օրինաց, որ բերէ զօրինակ աստուածաբանն
Յոհաննէս: Արդ, զայս պատուական ակս շափիւղայ,
ուր կայ հանգուցեալ Աստուածն Իսրայեղի եւ զկառս
Եզեկիէլի, որ պարագրէ զլոյ[ս]ն արտափայլեալ, առեալ
բարեպաշտ (Սուքիասն) պաշար երկայնաձիգ ճանապարհին: Արդ, կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս եւ բերանս Քրիստոսի, եւ քարոզս Յիսուսի Տեառն մերոյ Աստուծոյ ի քաղաքս, որ կոչի Բաղէշ, ձեռամբ յոգնամեղ
եւ անարժան եւ մեղաւոր, սուտանուն Միքայէլ երիցու,
ի թուականութեանս հայոց ՌՃԼԳ. (1684), ի հայրապետութեանն տեառն Եղիազարի եւ մերոյ աթոռակալի
Աւետիս վարդապետի: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան՝
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ ի սուրբ յաղօթս ձեր զվերոյ
յիշեցեալն (Սուքիասն, զծօ[ղ]սն իւր եւ զեղբայրցն եւ
կողակցեացն եւ ամենայն արեան մերձաւորաց): Դարձեալ յերեսս անկեալ աղաչեմ եւ զոտս ձեր համբուրեմ՝
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ սուրբ յաղօթս ձեր զիս՝ զանարժան գծօղս՝ զՄիքաէլ, եւ զկողակից|259ա|ն իմ՝ զՈսկին, որ բազում աշխատեցաւ ի թղթի կոկելն եւ ի քաշւածին, եւ զիմ ծնօղքն՝ զհայրն իմ՝ զԲաղդասար քահանայ, եւ զմայրն իմ՝ զԽանդուխտն, եւ զեղբայրն իմ՝
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զՄարտիրոս քահանայ, եւ միւս եղբարն՝ Սրապիոն, որ
յայսմ ամին փոխեցաւ ի Քրիստոս ի հասակս մանգութեանն, բազում տրտմութիւն եթող ծնօղաց եւ եղբարցն, եւ իմ որդոցն՝ Յոհանին եւ Ստեփանոսին, եւ
լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէ՛ք, եւ Աստուած
ձեզ ողորմեսցի եւ ձեր ննջեցելոցն. ամէն: Աստուած ողորմի Յակոբ քահանային, որ զօրինակն ետուր. ամէն:
(Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք Սուքիասին եւ իւր ծնօղացն՝ հօրն՝ Գազպարին, եւ մօրն՝ Յամասին, մամուն՝ Գուլդանին, եւ կողակցին՝ Նազլուին: Դարձեալ Աստուած ողորմի Անդրէասին եւ իւր կողակցին՝ Հրեղինին: Դարձեալ Աստուած
ողորմի Վարդանին եւ իւր կողակցին՝ Խանբէկուն, եւ
ամենայն արեան մեր[ձ]աւորաց իւրեանց, որ ստացան
զսուրբ Աւետարանս յիշատակ իւրեանց հոգուն եւ եդին ի
գիւղն, որ կոչի Յուռու (՞), Աստուած բարով վայելել
տայ. ամէն: Դարձեալ Աստուած ողորմի տէր Խաչատուրին, որ եղեւ պատճառ սուրբ Աւետարանիս. ամէն):
Ծնթ. Փակագծուած հատուածները լրացուած են անփոյթ
բոլորգրով, գունատ թանաքով, գրչի՝ սկզբնապէս չգրած, բաց
թողած տեղերում, ստացումը գրչութեան 1684 թուականից
շատ ուշ լինել չէր կարող:
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1. 2ա (1816 թ., նոտրգիր) Թվին ՌՄԿԵ.ին (1816)
ես՝ տէր Գրիգոր, գընեցի իմ հալալ փարօվս այս հրաշալի եւ բժշկարար սուրբ Աւետարանս՝ յիշատակ իմ
հոգուն եւ իմ յայր Պետրոսին, իմ ծնօղաց՝ Նուբարին,
եւ եղբօրս՝ Փարւանին եւ համա[յ]ն նընջեցելոց: Ոչ ոք
ունի իշխանութիւն գրաւել կամ ծախել եւ կամ տանէն
հեռացուցանել. կարդալ եւ վայելել եւ Աստուած ողորմի ասել մեզ եւ համայն ննջեցելոց, Աստուած ձեզ
ողորմեսցի ի միւսանգամ գալըստեան. ամէն: Որք հանդիպիք, տո՛ւք զողորմին, կրկին յիշեցէ՛ք եւ Աստուած
ողորմի ասացէ՛ք մեղապարտ տէր Գրիգորին, կողակից
Եւաին, որդի Պետրոսին. ամէն:
2. 2ա (1890 թ., շղագիր) Նուէր Մինաս քահանայի
Տէր-Պետրոսեան ի մատենադարան Մայր Աթոռոյ
Սրբոյ Էջմիածնի, ի 6 Նոյեմբեր 1890 ամի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «20», Ա. կազմաստառին սոսնձուած
թերթիկին՝ «Հմր 20», «ՌՃԼԳ. – 1685, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]», 1ա՝ «381/3003»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 10բ ստ. լս.՝ «Աստուած օգնական»,
197ա՝ «Համբարձմանն»:

3004
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԽԱԶԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Վասիլ: ՍՏԱՑՈՂ՝ խջյ. Աւետիք:
ԹԵՐԹ՝ 265+2 (կրկն.՝ թ. 1, 82. վերին լս. գրչի էջակալում՝ աշէ., որ է՝ 1գ-261ա). չգրուած՝ 1աբ, 78բ, 125բ, 200բ, 264ա-265բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԲx12 (ԺԶ 11, ԺԸ, ԻԲ 14): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած թագանման ձուածիր՝ մէջտեղում
բուսական զարդեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,5x10,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 72ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝
շագանակագոյն կաշի, պատուած կարմիր թաւիշով, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ (ձեռագրի թղթից). լուսանցակողերը՝ բրոնզ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ (սկ.). սպիտակ, չգրուած
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ձեռագրի թղթի:

Նմուշ 72ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի Ա. փեղկի թաւիշի վրայ մոմ թափուած, կապիչներն ընկած, մէջքը եզրից պատռած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ, սեւացած. թերթերին զանազան բծեր,
խոնաւութեան հետքեր՝ վերակազմելիս ստ. լուսանցի եզրահատման հետեւանքով պրակահամապների մեծ մասը կտրուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1գ-78ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 79ա-125ա Աւետարան Մարկոսի (124բ-5ա
[Յարուցեալ Յիսուս]):

ՌՂԱ. – 1642
3. 126ա-200ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 201ա-60բ Աւետարան Յովհաննու:
Ծնթ. Գրիչը վրիպած-չգրած հատուածները լրացրել է լս-ներում՝ 58ա, 62բ, 66ա, 78ա, 80բ, 84բ, 103ա, 106ա, 112բ, 114ա,
125ա, 148բ, 176ա, 195բ, 199ա, 201բ, 220բ, 227ա, 246բ, 262աբ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 261ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան՝
Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. որ մարդասիրեալ ի մեզ՝ բաժանեցաւ մինն ի
երրակեն՝ լոյսն անբաժանելի, Որդին միածի[ն], որ խոնարհեցաւ ի հայրական ծոցոյ եւ բնակեցաւ ի յարգանտ սուրբ կուսին Մարիամու, անարատ պահելով
զկուսութիւն, սքանչապես ծնաւ, ի հրեշտակաց պատուեցաւ, հովուաց եւ ի մոգոց երկրպաքեցաւ, Խ.օրայ
ի տաճարն եկաւ, ի ծերոյն Սիմէոնի ընկծեցաւ եւ
գըգուեցաւ, ի յԵգիպտոսէ զձեռագործ պատկերն շարժեցոյց եւ կործանեցաւ, եւ այլ բազում սքանչելիս
արար: Լ.ամայ եկն ի Յորդանան եւ զջուրն ի յետ
դարձո[յ]ց, զգլուխ չար վիշապին կոխելով՝ սատակեցոյց: Երկինք պատառեցաւ, եւ լոյսն ի վերայ կամար
կապ|261բ|եցաւ, աղաւնակերպ Սուրբ Հոգին ի վերայ
իջաւ, եւ Հայր ի վերուստ վկայեցաւ, եթէ. «Դայ է Որդի
իմ սիրելի, դմայ լուարո՛ւք» (Մարկ. Թ. 6) եւ մկրտեցաւ
ձեռամբ Մկրտչին, եւ արար երկոտասան աշակերտս
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իւր: Ի սկիզբն նշանաց արար ի Կանա Գալիլէացոց,
զջուրն ի գինի փոխեաց, զհիւանդսն բժշկեաց, զջերմոտին առողջութիւն շնորհաց, զկաղն կանգնացուց,
զդի[ւ]ահարն բժշկեաց, խլից լսել շնորհեաց, եւ համրաց լեզու ետ, անդամալոյծն առողջացոյց, զբորոտսն
սրբեաց, զգոսացեալն բժշկեց, զմաքսաւորն արդաց,
զպոռնիկին մեղքն էթող, զսատեր ոսկին ի ձկան փորէն
հանեց, զկարկամեալ կինն առողջացուց, ի վերա ծովու
գնաց, զհողմն եւ զալիքն դադարեցոյց, զհացն բազմացուց, զիշխանի դուստրն կենդանացոյց, զայրի կնոջ
որդին ի դաքաղ|262ա|ին կենդանացոյց, զՂազար՝
չորեքօրէայ մեռեալն կենդանացուց. եւ այլ բազում
սքանչելիս արարեալ: Խաչեցաւ եւ թաղեցաւ եւ կենդանի ել ի գերեզմանէն, իջաւ ի դժոխս եւ ազատեաց
զհոգիսն, եւ աւիրեաց զդժոխն եւ կապեաց զսատանա
եւ բազում անգամ երեւեցաւ առաքելոցն եւ իւղաբեր
կանացն եւ համբարձաւ փառօք ի յերկինս: Եւ Սուրբ
Հոգովն մխիթարեաց զառաքեալսն, լեզու եւ իմաստութիւն շնորհ[ե]աց սրբոց առաքելոցն, շնորհք, բժշկութիւն եւ իշխանութիւն ետ նոցա եւ առաքեաց զնոսա
քարոզել ընդ ամենայն աշխարհս եւ լուսաւ[ւր]ել, եւ
դարձեալ շնորհեաց զԱւետարանս ի ձեռն սրբոց աւետարանչաց, որով քարոզեցան եւ լուսաւորեցան աշխարհս ամենայն, զոր մեր լուեալ ի սուրբ Աւետարանիս, որ ասէ. «Որ արասցէ եւ ուսուսցէ, նայ մեծ կոչեսցի» (Մատթ. Ե. 19), թէպետ ոչ եմ կարող առնել, բայց
պարտիմք ուսուցանել ըստ |262բ| կարաց մերոց՝ շնորհօքն Քրիստոսի, փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն: Իսկ վասն
բազմաթիւ մեղաց մերոց անձն առի՝ փոխանակ ապաշխարանաց գրեցի այս սուրբ Աւետարանս օգնութեամբ
Քրիստոսի, ի քաղաքս Խազանս: Իսկ պա[տ]ճառն
բարեաց խօճա Աւետիքն, որ եկեալ էր Խըզըլպաշէն,
այս սուրբ Աւետարանն ընկեալ էր ի մէջ գերութեան:
Այսչափ պատճառն բարեաց խօճայ Պօղոսն, որ եկեալ
էր Ասթարխանէ, թուղդըն նա գընեց իր հոգոյն համար, եւ ես՝ գերի, մեղաւոր Վասիլ, ձեռօքս գրեցի, որ
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մնացնում յիշատակ այս Խազանի ժողովրդեանն:
Փրկիչն ամենայնի՝ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս զխօճայ
Միխալն եւ զպարոնն եւ իւր որդին՝ Մկրտիչն, եւ զխօճայ Միխալին քոյրն եւ քրոջ որդիքն, Գրիգորին
տըղաքն՝ զՄելքունն եւ զԽազարն եւ զՔասբարն եւ
զՊաղտասարն եւ ամենայն ժողովուրդքն՝ մեծ եւ
փոք[ր], աւրհնեսցէ այն աւրհնութեամբն, որ աւրհնեաց
զջուրն Յորդան|263ա|անու, սրբաց եւ մաքրաց զմեղս
աշխարհի եւ որպէս աւրհնեաց զհարսանիսն ի Կանա
Գալիլէաց եւ զջուրն ի գինի փոխեաց, եւ նոյնպէս
զչարն ի բարին փոխեսցէ դեմ պա[տ]ճառս բարեաց եւ
մեր բարերար բարեկամաց, որ զիս այս գերութեանն
մէջ կու ունթունին եւ զիս կու սգեցնուն ու կու կերակրեն: Տէր Աստուած իրենց մէկին Ճ.ապատիկ, Ռ.ապատիկ, բիւրապատիկ վարձս բարեաց հատուցանէ.
ամէն: Հայրն երկնաւոր Աստուած զձեր հայրն եւ մայրն
աւրհնէ, Որդին միածին Աստուած զձեր ծաղկեալ
դուստր եւ որդիքն աւրհնէ, Հոգին Սուրբ Աստուած
զձեր եւ զմեր ննջեցելոց հոգին աւրհնէ, Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս աստի աշխարհիս փառօք եւ պատօք
զարդարէ եւ յետոյ՝ անդի կենաց ընդ արդարոցն լուսաւորէ եւ դասաւորէ զձեզ եւ զննջեցեալսն ձեր եւ մեր
ի վերին յԵրուսաղէմ. ամէն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զիս՝ մեղաւորս, |263բ| գերիս Վասիլս, եւ իմ ծընողքս եւ իմ ամենայն այրեան մերձաւորքս: Գրեցաւ ի թվականիս ՌՂԱ. (1642), Փետրվարի
ԻԱ.էն Ապրիլի ԻԸ., լըմընցուցի, բարով վայելէ՛ք: Ով որ
կարդայ, «Հայր մեր» ասէ, եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն: Հայր մեր:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 53, Հմր 84: Գրիչ Վասիլն այս ժամանակ Ղազանի (Կազանի) բանտում գերի-բանտարկեալ էր.
նոյն՝ 1642 թ. նոյն բանտում նրա գրած մի այլ Աւետարան այժմ
պահպանւում է Կազանի համալսարանի գրադարանում:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա-ին սոսնձած թղթին՝ «ՌՂԱ. –
1642, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», Պհպ. Աա՝ «384, 3004»:

3005
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃՁԶ.-ՌՃՁԷ. – 1737-1738
ԳՐԻՉ եւ ԾԱՂԿՈՂ՝ Աւետիս քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 203. չգրուած՝ 1աբ, 179բ-80բ, 194ա-203բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԺԷx12 (Ա 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ հեծեալ զինուոր՝ ձեռքին նիզակ, թագապսակ առիւծ՝ թաթին սուր
եւ «PRO PATRIA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 2-161 (15x12), երկսիւն՝ թ. 162-93 (14,7x10,7): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 32 (թ. 2-161), 31-2 (թ. 162-93):
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ,
աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Զ. սպիտակ, չգրուած թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ խաչապսակ թագ՝ մէջտեղում՝ եղջերու, սլաւոնական տառեր «Հ Ղ հ Թ»:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – (գծանկար) Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 2ա:
Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ՝ կարմիր:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, քերծուած, Ա. փեղկը խոնաւութիւնից կորացած. թերթերին թրջուածութեան հետքեր եւ զանազան բծեր, թանաքի թթուայնութեան
հետեւանքով գրադաշտը մասամբ գունափոխուած:
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12

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-161բ [Ա]րիստոտէլի Ստարգիրացւոյ Գիրք
Բնազանցականաց, որ կոչի յունարէն Մէթաֆիզիկայ
Տե՛ս ձեռ. 926, 208ա-86ա: ա/2ա-19բ: բ/19բ-22ա: գ/22ա32ա: դ/32ա-45ա: ե/45ա-63ա: զ/63ա-7ա: է/67ա-85բ: ը/85բ91ա: թ/91ա-9բ: ժ/99բ-110ա: ժա/110ա-25ա: ժբ/125ա-36ա:
ժգ/136բ-53ա: ժդ/153ա-61բ:
Ծնթ. ունի լս-ային լուծմունքներ:

Բ. 162ա-79ա [Նորին Դաւթէ փիլիսոփայի մեկնեալ
զբանս զայս չորեքտասան գլխով Ա]րիստոտէլի վերլուծական
Տե՛ս ձեռ. 464, 150բ-83բ: ա/162ա-3ա (սկ. տարբեր՝ Գիտութիւն Արիստոտէլի ի Վերլուծականէն...): բ/163ա-4բ:
գ/164բ-5բ: դ/165բ-6բ: ե/166բ-8ա: զ/168աբ: է/168բ-9բ:
ը/169բ-70բ: թ/170բ-2բ: ժ/172բ-4ա: ժա/174ա-5ա: ժբ/175ա-6բ:
ժգ/176բ-8ա: ժդ/178ա-9ա: Այս տասն եւ չորք գլուխք/179ա:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Մեկնութիւն ի Վերլուծականն Արիստոտէլի, Երեւան, 1967, էջ 37-142 (այս ձեռագիրն օգտագործուած
չէ):
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Գ. 181ա-93բ [Հ]ամառօտ հաւաքումն յաղագս
հոգւոյն բանականին
Տե՛ս ձեռ. 119, 103ա-234բ: Յառաջաբանութիւն գրոցս/181ա:
Ցանկ գրոցս/181ա-3բ: ա/184ա-92ա: բ/192ա-3բ զի գտանիցէ
յեղանակ, թէ որով այս արարումն, որ է իմանալն/// (վերջը թափուած): գ-ժէ/չիք: Առ բարեմիտ ընթերցօղն/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 161բ (ստ. լս.) Զգծող եւ ծաղկող գրքիս՝ Աւետիս մեղսամած քահանայիս յիշեցէ՛ք, եւ դուք յիշեալ
լիջիք, ՌՃՁԶ. (1737):
183բ Ըզգիրքս Հոգեաց, զոր ըսկըսայ, Հոգի բարի
առաջնորդեա՛, ՌՃՁԷ. (1738), Մարտի ԺԵ. (15):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «23, Մ[եթաֆիզիկա] Արիստոտելի», Պհպ. Աա՝ «404, 3005», «ՌՃՁԶ. – 1737, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3006
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-270ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Գիրք Հարցմանց]

ԹԵՐԹ՝ 353+1: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝
դռնակով եւ կապիչներով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սեւ եւ
սպիտակ շերտերի վրայ ծաղիկներով կտաւ. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (թ. 1-2՝ հաշուած թերթաքանակի մէջ),
սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, մէջքի
վերին եւ ստորին մասերը վնասուած, գամերը եւ կապիչներից
մէկն ընկած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ:
Ծնթ. Հաւանաբար ստացողը վերցրել է Բ. ձեռագիրը եւ
նրա չգրուած 315-9 թերթերին ու յաջորդող երեք պրակներին
աւելացրել Ա. ձեռագրի Բ-Դ. նիւթերը:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Գիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ, Հարցմունք,
829բ», 1ա՝ «468, 3006», «ՌՃԽԴ. – 1695, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 2ա վրացատառ հայերէն՝ «ქ აის გირგს ვურე არცმანც»
(«Ք. Աիս գիրգս, վուր է Արցմանց»):

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՔԱՇԵՐ գիւղ (Գողթն)

ՌՃԽԴ. – 1695

ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Աստուածատուր Սպահանցի:
ԹԵՐԹ՝ 307+1 (թ. 1-273, 320-353, կրկն.՝ թ. 133). չգրուած՝
1բ, 271ա-3բ, 351բ-3ա: ՊՐԱԿ՝ 2+3+Ա-ԻԲx12 (ԺԱ, ԻԱ 13, ԻԲ
15)+3x12 (3՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
ոճաւորուած զինանշան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
երկսիւն (17,5x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 4բ): ՏՈՂ՝ 35-7 (թ. 1273), 29-31 (թ. 320-53):

Տե՛ս ձեռ. 921, 3ա-367ա: Ցանկ/3ա-4ա: Յռջբն/4բ-5բ:
Հատոր Ա/5բ-29ա: Ցանկ/5բ: ա/6ա-12ա: բ/12ա-3ա: գ/13ա28ա: դ/28ա-9ա: Բ/29ա-50բ: Ցանկ/չիք: Նխդր/29ա-30բ: ե/30բ5բ: զ/35բ-40բ: է/41ա-50բ: Գ/50բ-66ա: Ցանկ/չիք: ը/50բ-9ա
(սկզբնամասը չիք՝ Զինչ է անճառելի աստուածաբանութիւնն...):
թ/59ա-66ա: Դ/66ա-87բ: Ցանկ/չիք: ժ/66ա-72բ: ժա/72բ-5ա:
ժբ/75ա-80ա: ժգ/80ա-5բ: ժդ/85բ-7բ: Ե/87բ-104ա: Ցանկ/չիք:
ժե/87բ-94բ: ժզ/94բ-100բ: ժէ/100բ-4ա: Զ/104ա-43ա: Ցանկ/չիք:
ժը/104ա-9բ: ժթ/109բ-17բ: ի/117բ-25ա: իա/125ա-32բ:
իբ/132բ-7ա: իգ/137ա-43ա: Է/143ա-57ա: Ցանկ/143աբ:
իդ/144ա-5բ: իե/145բ-7ա: իզ/147ա-9ա: իէ/149ա-51բ: իը/151բ4ա: իթ/154ա-7ա: Ը/157ա-80բ: Ցանկ/157աբ: լ/157բ-80բ:
Թ/180բ-223բ: Ցանկ/180բ-1ա: լա/181բ-90ա: լբ/190ա-5ա:
լգ/195ա-200ա: լդ/200ա-9ա: լե/209ա-23բ: Ժ/223բ-70ա:
Ցանկ/223բ-4ա: լզ/224բ-31բ: լէ/231բ-8բ: լը/238բ-40ա: լթ/240ա7ա: խ/247ա-63բ: խա/264բ-70ա: Յիշատակարան գրոցս/263բ4ա: Յիշատակարան Հարցմանցն Գէորգեայ/չիք:

Բ. 315ա-32ա Տիրանայ հայոց վարդապետի պատասխանի հարցմանց թագաւորացն Աղուանից
Ատրներսեհի եւ Փիպէի – Ընկալեալ զհրամանս եւ
զխնդիրս ձեր... իսկ աղաւնին էջ ի վերայ Յիսուսի
իբրեւ ոք զձեռն իւր դիցէ եւ ասասցէ՝ Սա է:
Ծնթ. Նիւթիս 315-9 թերթերը մասն են Բ. ձեռագրի:

Նմուշ 4բ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան հետքերով եւ զանազան բծերով, թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով գիրը հաճախ արտացոլուած թերթերի հակառակ երեսներին, 3ա-ին խոշոր թանաքաբիծ, թ. 6-42ի ստ. աջ
անկիւնում ցեցի անցքեր, թ. 133ը 15,5x14,5 չափսի լրացումթերթ՝ առանց վերին եւ ստ. լս-ների:

Գ. 332ա-48բ Սուրբ հօրն Եւագրեա Հարիւրաւորքն
վեցերորդ
Տե՛ս ձեռ. 1666, 200ա-50բ: ա/332ա-4բ: բ/334բ-7ա:
գ/337ա-9բ: դ/339բ-41բ (սկ. տարբեր՝ Ո՜, տնկեաց իւր բանաւորք...): ե/341բ-3բ: զ/343բ-6ա: է/346ա-8բ:
Տե՛ս Սարգսեան Բ., Սրբոյ Հօրն Եւագրի Պոնտացւոյ Վարք
եւ մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1907, էջ 143-216:
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Դ. 348բ-51ա Հարցմունք եւ պատասխանիք ի
գրոց սրբոց ընդիր օրինակ ի Սանդուխ գրոց [Յովաննու Կլեմաքսի] – Մինչ ոչ էին ըստեղծեալ հրեշտակք եւ մարդիկք, զԱստուած ո՞վ փառաւորէր...
Ադամ վասն կնոջն ողորմելոյ առ եւ ճաշակեաց, եւ
Քրիստոսի յուսոյն մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
Ե. 353բ [Հանելուկք] – Թէ շատ կաֆայ չափես ի
ձախ, / Գտցես ի յաջ գայ խիստ աճախ... Փրփրացաւ
ցաւ ցաւօք, / Քարացաւ աւար ցաւօք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 2բ Բայց ավարտեայքս, որ է անուվանեցաւ Հարցմունք գիրք, եւ ի ձեռացն լուկ անուամբ
Աստուածատուր վարդապետէ աշխատեալ ի սուրբ
մատեանս, որ կոչի Հարցմունք գիրք, եւ թէ ամենայն
բան միջին ավել[ի] կա, պակասութիւն չկա, հաստատեալ է սուրբ վարդապետացն:
5բ Այս խորանիս անուն է թուբ, / գծող սորա Աստուածատուր տրուպ, / զձեզ աղաչեմ եղբարքդ սուրբ,
/ յիշել զմեղօք անկեալս ի գուբ:
66ա Օգնեա՛, Աստուած իմ Յիսուս Քրիստո՛ս,
նուաստ ծառայի քո՝ Աստուածատուր վարդապետիս:
104ա Զբազմամեղ ըՍպահանցի Աստուածատուր
վարդապետս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որ բազում աշխատանօք գրեցի վասն անձին իմոյ, եւ յետ իմովք վայելեսցէ, մի բերան ողորմի ասասցէ եւ ինձ թողութիւն
խնդրեսցէ Աստուծոյ առատ ողորմութենէն, զի յոյժ
մեղաւոր եմ, զի եւ ձեզ ողորմեսցի Աստուած. ամէն:
133ա (ստ. լս.) Զառածեալ եւ սուտանուն Աստուածատուր վարդապետս յիշեցէ՛ք մաքրափայլ յաղօթս ձեր,
եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի անմահ արքային. ամէն:
157բ Այս խորանիս անուն սղտոր, / միտքս է մոլոր,
խելքս է պղտոր, / ի տես աչաց է հեշտ եւ դոր, / ի նկարելն դժուար եւ խոր: / Ստացող տառիս յոյժ մեղաւոր, /
զձեզ աղաչեմ, տէ՛ր հոգեւոր, / ի ձէնջ խնդրեմ սրտիւ
բոլոր, / յիշման արէ՛ք արժանաւոր, / ի արքայութեան
աւետաւոր, / Աստուածատուրս եմ մեղաւոր:
239բ (ստ. լս.) Ո՜հ կարի ննջէի, ներեցէ՛ք, ներեցէ՛ք:
264ա Եւ արդ, զանարժան գծագրօղ, զմեղսանկար
բանի սպասաւոր՝ սուտանուն Աստուածատուր վարդապետս յիշեցէ՛ք, որ բազում աշխատութեամբ գրեցի վասն
անձին իմոյ, եւ դուք յիշեալ լիցիք ի Քրիստոսէ. ամէն:
270ա Փա՜ռք եւ գոհութիւն համագոյ եւ համապատիւ միասնական սուրբ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն, անեղի, անհասի, անմահի, անպարագրի, անորակի, անքանակի, անպատմելի, անճառելի,
միշտ Էի, գերագոյի եւ մշտնջենաւորի: Աւրհնութիւն,
գոհութիւն, բարեբանութիւն, փառաբանութիւն, փառատրութիւն |270բ| տացուք փրկչին մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի, ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգոյն, այժմ եւ

26

միշտ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Արդ, գծագրեցաւ
աստուածային մատեան այս, որ կոչի Հարցմանց գիրք,
աւրհնեալ եւ հաւաքեալ արի եւ քաջ հեռետորի եւ անյաղթ փիլիսոփայի, լուսաւոր ոգոյ՝ Գրիգոր րաբունապետի, որ գաւառաւն՝ Տաթեւացի որջորջի, փոխեցելոյն
ի դասս սէրովբէից եւ ի տեսութիւն Քրիստոսի: Եւ եղեւ
զրաւ աւարտման սորա ի յերկիրս Գողթան, ի գիւղս՝
Քաշեր, որ է ի ներքոյ վանացն Մցկունա Սուրբ Նախավկային ըՍտեփանոսի, եւ է ի վեր, քան զսոսայ
գիւղաքաղաքն Ցղնայ, ի յօգնութիւն ամենայն հաւատացելոց, ի կաթողիկոսութեանն հայոց Սուրբ Էջմիածնի՝ տեառն Նահապետին, եւ հայրապետութեանն՝
երիցս երանեալ տէր Ովհան վարդապետի (14 տողի
տեղ չգրած): Արդ, աւարտեցաւ գիրքս այս ի հայկազան
թվականիս ՌՃԽԴ. (1695), ձեռամբ մեղսաներկ եւ անարհեստ, վատթար եւ փըծուն գրչի, չնչին յետնեալս ի
բարեաց եւ անարհեստ՝ Աստուածատուր լոկ անուամբ
վարդապետս, որ անուամբ միայն եմ, բայց գործովս չար
եւ զազիր: Ո՞ թէ եղուկ եմ եղկելիս, բայց շնորհօքն
Քրիստոսի բազում աշխատութեամբ գրեցի յիշատակ
ինձ եւ ծնողացն իմոց եւ ամենայն արեանառու մերձաւորացս ամենայնի. ամէն: (գրչափոխութեամբ)՝ Արդ,
ո՜վ սիրազուն ընթերցօղք, որք հանդիպիք սմա ընթեռնելով եւ կամ օրինակելով, յիշեցէ՛ք միով Հայր մեղայիւ զգծագրօղ սորան՝ չնչին ծառայ եւ անարուեստ
գրիչ՝ զԱստուածատուր իբր վարդապետս, եւ զծնօղքըս իմ, եւ դուք յիշօղքդ յիշեալ լիջիք ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1757 թ., նոտրգիր) Ի թվին փրկչական
1757, Յունիսի 18 գրեցաւ ձեռամբ ի տէր Աւետիք մեղսամած քահանայէ:
2. 252բ (ԺԸ. դ., շինծու բոլորգիր) Տէր Աստուած
Յիսուս Քրիստոս ողորմեա՛ մեղսամած Դաւիթ աբեղայիս. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 6ա սեւ թանաքով քառանկիւն՝ անընթեռնելի:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Գիրք հարցմունքաց տէրունական բանից, մարգարէից, իմաստնոց վարդապետութեամբն, Տէր Աստուած այն իմաստութեամբն տուեալ
ես, Գիտասցէ, զի որ դարձուսցէ զմեղաւորն ի մոլորութեան ճանապարհէ իւրմէ, փրկեսցէ զոգի իւր ի մահուանէ, ծածկեսցէ զբազմութիւն մեղաց, Գիտասցէ, զի
որ դարձուսցէ զմեղաւոր իմօց, Այս գիրքս, որ կոչի
հարցմունք, Աստված ողուրմիաց»: 1բ՝ «Ի տանս հայոց
կառուցելոց զարմանամ կարկ»: 2ա՝ «Այս է Գիրք հարցմանց, Ի տյանու Հյաիոց կայրուցիլոց»: 252ա՝ «Համարեցէ՛ք զհայելն եւ ընդ խօսելն, սայ տեսէ՛ք եւ հաւատացէ՛ք սիրելիք, որ տակաւին դեռ մարմնի էր, ծաներո՛ւք եւ ի միտ առէ՛ք»: 252բ՝ «Տէր Յիսուս Քրիստոս
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Աստուած պարգեւիչ»: 351բ՝ «Հարցմունք արարեալ
սրբոց, վարդապետութեամբն Գրիքորի եւ Բարսեղի
– Բարսեղ ասէ. Յորժամ ոչ երկինք... Գրիքոր ասէ. Ի
վերա տատրական լոյս... Բարսեղ ասէ. Յորժամ ոչ հրեշտակ եւ ոչ հրեշտակապետք, ով/// եւ Քրիստոսի յուսոյն
մերոյ փառք յաւիտեան. Ամէն: Բարսեղ ասէ///»: 353բ՝
«Ձայն. Ա. աւրըստաւրէ լըցութեամբ փառաւք եւ ազգակա, Արդ, զինչ ասեմ խաւարելոյս, Որ ի մօրէդ անջատելոյս, Տո՛ւր Տէր մըտացն իմոց զգօնութիւն, մտածելով ածեմ զսա յեզրութիւն, Զօրք չարին իսկոյն հասին,
Վիրալից զիս խոցեցին: Ի նուաստ, Տեառն, Տեառնդ»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար

ի խնդրոյ Ստեփաննոսի մականուն Գոյներիցանց
Կայթառանցւոյ մեղսաներկ անձին

ԳՐԻՉ՝ Անանուն (թ. 274-315), Աստուածատուր Սպահանցի
(թ. 315-9): ՍՏԱՑՈՂ՝ Աստուածատուր Սպահանցի:
ԹԵՐԹ՝ 46 (թ. 274-319. ստ. լս. յետագայի էջակալում՝ 2-88, որ
է 274բ-317բ): ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx12 (Բ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ 274ա-315ա
(16x10), երկսիւն՝ 315ա-9բ (17x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
285ա): ՏՈՂ՝ 24 (թ. 274-314), 29-31 (թ. 315-9):

Տե՛ս ձեռ. 267, 418ա-28ա: Յռջբն/284բ-5բ: ա/285բ-7ա:
բ/287ա-8ա: գ/288աբ: դ/288բ-9ա: ե/289բ: զ/չիք:

Նմուշ 285ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը տեղ-տեղ զանազան բծերով,
ստորին եւ արտաքին եզրերը լրացուած յետագայի թղթով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 274ա-84ա Գէորգեա վարդապետի արարեալ

Տե՛ս ձեռ. 267, 399ա-417բ: Նախերգան/274աբ: ա/274բ9ա: բ/279ա-83ա: գ/283ա-4ա:
Տե՛ս Լ. Խաչերեան, «Գրչութեան արուեստի» լեզուական-քերականական տեսութիւնը միջնադարեան Հայաստանում, Երեւան,
1962, էջ 287-307. այստեղ ձեռագիրս օգտագործուած չէ:

2. 284ա-89բ Խրատք գրչութեան, զոր արարեալ էր
զսա յառաջագոյն Գէորգայ վարդապետի, ի խնդրոյ
ումեմն, զորոյ զպակասն ի նմանէ յետոյ իմ վարդապետէն խնդրեալ, եւ նա կատարեաց զխնդրուածս իմ,
եդեալ յառաջ զԱռիստակիսի արարեալն, եւ զթերին ի
նմանէ կատարեաց ինքն ինձ նուաստիս՝ Ստեփագոյն
Երիցանց, որոց ողորմեսցի Տէր արարողին եւ խնդրողին

Տե՛ս Լ. Խաչերեան, «Գրչութեան արուեստի» լեզուական-քերականական տեսութիւնը միջնադարեան Հայաստանում, Երեւան,
1962, էջ 308-20. այստեղ ձեռագիրս օգտագործուած չէ:

Բ. 289բ-315ա Վերլուծութիւնք բացերեւապէս
բազմազան բայից եւ բառից՝ յոքնախումբ շարագրութեամբ արարեալ զըսա Առիստակիսի գրչի, ի
խնդոյ բազմաց, յԱրհեստ գրչութեան
Տե՛ս ձեռ. 267, 348ա-98ա: Նախերգան/290ա-1ա:
ա/291ա-2ա: բ/292ա-4ա: գ/294ա-5բ: դ/295բ-6ա: ե/296ա-8ա:
զ/298ա-300ա: է/300աբ: ը/300բ-1ա: թ/301աբ: ժ/301բ-15ա:
Տե՛ս Լ. Խաչերեան, «Գրչութեան արուեստի» լեզուական-քերականական տեսութիւնը միջնադարեան Հայաստանում, Երեւան,
1962, էջ 227-87. այստեղ ձեռագիրս օգտագործուած չէ:

3007
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԱԴԱՆԱ
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գաբրիէլ եպս. Սեբաստացի:
ԹԵՐԹ՝ 208 (ստ. ձախ անկիւնում գրչի էջակալում՝ 01-248, որ
է՝ 1ա-124բ, վերին ձախ անկիւնում գրչի էջակալում 1-98, որ է՝
156ա-205բ). չգրուած՝ 1ա, 148բ-55բ, 206ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԳx12
(ԺԳ 10)+Ա-Եx12 (Ե 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, ներքեւոմ աստղ (թ. 1-154), եռամահիկ (թ. 155-208):
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 1-154 (15,5x
11,5), թ. 155-208 (18x12): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 22ա): ՏՈՂ՝ 28
(թ. 1-154), 31-6 (թ. 155-208): ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսագծերով:

Նմուշ 22ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին, Ա. փեղկի աստառը ցեցի
անցքերով, մաշուած, խունացած. Բ. փեղկի աստառը փոխարինուած Ի. դարի սպիտակ թղթով. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեանն եւ բորբոսի հետքերով, զանազան բծերով, թ. 1-5, 206-8ը ցեցի անցքերով, որոշ պրակների հիմքի կարերը թուլացած:

ՌՄԻԱ. – 1772
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-148ա [Գօշ վարդապետին Մխիթարայ Համառօտ մեկնութիւն մարգարէութեանն Երեմիայ եւ
նախադրութիւն]
Տե՛ս ձեռ. 1216, 218ա-422բ: Նխդր./չիք: Յօհաննու Ոսկեբերանի/2ա-3ա: 1. ա/3ա-6բ: բ/6բ-13ա: գ/13ա-7բ: դ/18ա22ա: ե/22ա-5ա: զ/25ա-9ա: է/29ա-33բ: ը/33բ-6բ: թ/36բ-40ա:
ժ/40ա-3բ: ժա/43բ-6բ: ժբ/46բ-9ա: ժգ/49բ-52ա: ժդ/52ա-4բ
(տարբեր՝ [Բան.] Եւ եղեւ բան Տեառն առ Երեմիայ... [Մեկնութ.] Բազում անգամ խօսեցաւ առակօք...): ժե/55ա-7ա:
ժզ/57ա-9ա: ժէ/59ա-62ա: ժը/62ա-3բ: ժթ/63բ-5ա: ի/65ա-7բ:
իա/67բ-9ա: իբ/69ա-71բ: իգ/71բ-4բ: իդ/74բ-5բ: իե/75բ-8բ
(Մեկնութ. տարբեր՝ Քանզի անդ եդաւ սկիզբն մարգարէութեան մարգարէանալոյ Երեմիայի...): իզ/78բ-80ա: իէ/80բ-2ա:
իը/82ա-3ա: իթ/83ա-4բ: լ/85ա-6ա: լա/86ա-9բ: լբ/89բ-92բ:
լգ/92բ-4ա: լդ/94ա-5բ: լե/95բ-7ա: լզ/97ա-9ա: լէ/99ա-100բ:
լը/100բ-2բ: լթ/102բ-4ա: խ/104ա-5ա: խա/105ա-6բ: խբ/106բ7ա: խգ/107ա-8ա: խդ/108ա-10ա: խե/110աբ: խզ/110բ-2բ:
խէ/112բ-3ա: խը/113ա-5բ (Մեկնութ. տարբեր՝ Մովաբացիք էին,
որք որդոցն Ղովտայ...): խթ/115բ-8բ: ծ/118բ-21բ: ծա/121բ-5ա:
ժբ/125ա-8ա: 2. Բարուք/128ա: ա/128ա-9բ: բ/130ա-1բ: գ/131բ-
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3բ: դ/133բ-5ա: ե/135ա-5բ: 3. Առջբ./135բ-6ա: ա/136ա-7բ
(տարբեր՝ [Բան.] Զիարդ զատաւ, նստաւ մենացեալ քաղաքն
բազմաժողով... [Մեկնութ.] Զայս եւ Եզրաս նմանեցուցանէ...):
բ/137բ-9բ: գ/139բ-42ա: դ/142բ-5ա: 4/145ա-6ա:

– 146ա Յիշատակարան գրոցս Մխիթար վարդապետէ Գօշի – Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն,
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ գոհութիւն, որ ետ
մեզ յանկել զայս ձեռնարկութիւն, որ ի վեր իսկ է, քան
կար մեր, եւ յամօթ արար զամենայն խափանիչս այսմ
տառի, եւ զօրացոյց /146բ/ զտկարութիւնս իմ եւ ծագեաց ի նսեմացեալ միտս զնշուլ լուսոյ իւրոյ աննախանձ, յամենայն ի պարգեւս իւր: Եւ զսկիզբն արարաք
յայսմ իրողութեան ի թուականիս հայոց ՈԼԶ. (1187) եւ
կատարեցաք զկնի ամի միոյ, եւ զի թէպէտ յօժարեցաք
զտիրագոյնն առնել զմիտս եւ հակիրճ դնել բանիւ, այլ
բազմապատիկ վրիպեցաք, զի յոյժ սխղալ եւ անգոյ
պատահեցաք օրինակի, եւ բազում հնչաց ի վերայ մեր
փորձութիւնք՝ ներքոյ եւ արտաքոյ, յորմէ յողդողդեցաք
մտօք եւ տկարացաք ոչ միայն յընտրութիւն սրբոյն բանիցն Յօհաննու, այլեւ յայնոսիկ, որ զմնացեալսն ի
նմանէ համարձակեցաք լնուլ, զի բնաւիցն ոչ էր նորայն մեկնութիւն, վասն որոյ աղաչեմ զհարս եւ զեղբարս թողութիւն առնել յանդքնութեան իմոյ եւ սիրով
Հոգւոյն ուղղել զսխալանսն, այլ եւ յայսմ ամի մերոյս
գործոյ առաւ սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ ի Սալահատինն կոչեցելւոյ բռնաւորէ՝ յաղագս բազմանալոյ մեղաց քրիստօնէից, եւ գերի վարեցաւ Նշանն սուրբ,
հանդերձ թագաւորաւն եւ բազում զօրօք, եւ թագաւորութիւնն Վրաց շփոթեալ կայր, զի Թամարն՝ դուստր
Գէորգեայ թագաւորին, եթող զայրն առաջին՝ զորդի
թագաւորին Ըռուզոց, եւ էառ այլ այր՝ յԱլանաց թագաւորութենէն եւ ի մայրենի ընտրութենէ իւրմէ Սօսլան անուն, որ եւ Դաւիթ ի թագաւորելն իւրում անուանեցաւ: Եւ եղեւ այս ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորի Հայոց կաթողիկոսի՝ Տղայ կոչեցելւոյ, եւ եպիսկոպոսութեանն տեառն Բարսղի հռչակաւոր ուխտիս
Յաղբատոյ: Բայց գրեցաւ յանապատիս Գետկայ, որ
ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գողգոթայի եւ Լուսաւորչին
Գրիգորի: Արդ, որք ընդօրինակէք, անպարսաւ մտօք
յիշեսջի՛ք զմեզ, աղաչեմ, ընդ նմին եւ զեղբարս, որ ընդ
մեզ, եւ որ զձեզ յիշեսցէ. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Մխիթար Գոշ, Մեկնութիւն համառաւտ մարգարէութեանն Երեմիայի եւ նախադրութիւն նորին, Մատենագիրք
հայոց, հտ. Ի. (ԺԲ. դ.), Երեւան, 2014, էջ 109-417. ձեռագիրս
արձանագրուած է հետեւեալ գրքում՝ Ս. Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Եզնիկ եպս.
Պետրոսեան, Արմէն Տէր-Ստեփանեան, Երեւան, 2002, էջ 60:

Բ. 156ա-65ա Դաւիթ փիլիսոփայի առածք Ե.
Տե՛ս ձեռ. 464, 184ա-7բ: ա/156ա-9ա: բ/159ա-60ա:
գ/160ա-1ա: դ/161ա-3բ: ե/163բ-5ա:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Առածք հինգ, Մատենագիրք հայոց,
հտ. Ի. (ԺԲ. դ., Յաւելուած), Երեւան, 2014, էջ 646-9:
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Գ. 165ա-9բ Նորին Դաւթի Աթենականի հայոց
փիլիսոփայի Վասն բաժանման – Բան. Ամենայն, որ
միանգամ բաժանեալ գոյ յայլոց գոյից... ոչ մեռանի,
այլ մնայ կենդանի:
– 169բ [Յիշատակարան] – Ահա ընկա՛լ զհայցուածս քոյ, ո՜վ մաքրամիտ եղբայր, զի դիւրիմաց տեղիսն համառօտեցի, իսկ զդժուարիմացսն երկարեցի
չափաւոր, զի ըզսակաւ գիտութիւն որ ի սմա, դու եւ
զայլս ուսո՛ ի փառս Քրիստոսի յուսոյն մերոյ, որ է
օրհնեալ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն, յաւիտեանս. ամէն:
– 169բ [Առ բարեսէր ընթերցօղսդ] – Յայտ լիցի
ուսումնասիրացդ, զի ասէ մեծն Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայն ի Մեկնութեան Պորփիւրի, Զ. գլուխն, թէ պղատոնական տեսութիւնք դժուարք եւ խորինք եւ
յամենայն կարծիս հուպ անկեալք. եւ զի այսպէս գոյ,
յայտ է, զի ամենայն մեկնօղ ըստ իւրում կարծեաց
ձեւացուցանէ, նոյնպէս եւ մեք ըստ կարողութեան մերոյ այսպէս ձեւացուցաք զմեկնութիւն սորա, առաջնորդութեամբ սուրբ եւ ուղղափառ վարդապետացն
հայոց, վասն զի ի թուին հայոց ՌՄ. եւ Բ. (1753) ես՝
տառապեալ Մեսրոպ անարժան քահանայ եւ կրօնաւոր, եկի ի մեծ քաղաքն Կոստանդինուպօլիս եւ տեսի
զգիրքս տպեալ, բայց յաղագս նրբութեան սորա եւ
դժուարիմաց գոլոյն՝ սակաւ թէ ոք ստանայր զսա:
Վասն որոյ ստիպեալ եղէ յեղբարց ոմանց ուսումնասիրաց դիւրացուցանել զտեսութիւն սորա ընթերցողաց,
սակս որոյ երես անկեալ աղաչեմ զմաքրափայլ անձինսդ, որք ընթերցմամբ սմին պատահիք, ներել իմում
անարժանութեանս, քանզի են բիւր կերակուրք ի
վերայ երկրի, եւ ոչ ոք ի նոցանէ բռնութեամբ մտանեն
ի բերան, ասէ մերն Վանական վարդապետ: Նմանապէս եւ սա կամողաց է, եւ թէ գտցի ինչ ի սմա, ըստ
կամաց ձերոց՝ Տեառն շնորհք եւ աշխատաւորացն մերոց, /170ա/ իսկ պակասն եւ անյարմարն իմում տկարութեանս է, ներել մաղթեմ զայն յեղբայրասէր կամաց
ձերոց ի Տէր, որ եւ ձեզ յիշողացդ եւ մեզ յուսացողաց՝
առհասարակ ողորմեսցի Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս՝
Աստուածն ամենայնի, որ է օրհնեալ ընդ Հօր եւ Սուրբ
Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. գրչի ցուցումներ՝ 165բ ստ. լս.՝ «Այս երեսս յորժամ
աւարտես ընթերձմամբ, ա՛նց 23 երեսն», 166բ ստ. լս.՝ «Ի
յաւարտումն այսր երեսի թխտոյս դա՛րձ յերեսն 20»:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Վասն բաժանման, Մատենագիրք հայոց, հտ. Ի. (ԺԲ. դ., Յաւելուած), Երեւան, 2014, էջ 650-1.
Ձեռագիրս աւելի ընդարձակ է:

Դ. 170ա-205բ Համառօտ մեկնութիւն գրոցն, որ
կոչի Պատճառաց, արարեալ ի տառապեալ Մեսրոպայ Գանձակեցւոյ Աղուանից, ի գրոց պատճառաց
Արիստոտէլի, կամ որպէս թուի ոմանց՝ Պրոկղի
5ա:

Տե՛ս ձեռ. 2521, 2ա-70բ: ա/170ա-2ա: բ/172բ-3բ: գ/173բդ/175ա-6բ: ե/176բ-8ա: զ/178ա-9ա: է/179ա-81ա:
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ը/181ա-2բ: թ/182բ-4ա: ժ/184ա-5ա: ժա/185աբ: ժբ/185բ-7ա:
ժգ/187աբ: ժդ/187բ-9ա: ժե/189աբ: ժզ/189բ-91ա: ժէ/191աբ:
ժը/191բ-2բ: ժթ/192բ-3ա: ի/193բ-5ա: իա/195աբ: իբ/195բ6ա: իգ/196բ-7ա: իդ/197ա-8ա: իե/198աբ: իզ/198բ-9բ:
իէ/199բ: իը/200աբ: իթ/200բ-1ա: լ/201ա-3ա: լա/203ա-4ա:
լբ/204ա-5բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

147ա (1198 թ.) Յիշատակարան յայլմէ, վասն
Մխիթար վարդապետի – Այս յիշատակարանս Մխիթար վարդապետին էր՝ Գօշին, յարմարօղի զՄեկնութիւն սրբոյ կտակիս, զոր եւ ես՝ սիրօղ եւ համակամ եւ
յորդորիչ նորին Դաւիթ, յիմումս եդի օրինակի, վասն
յաւէժութեան նորայն անուան, յամենայն օրինակս,
որոց ախորժելի երեւի գծել զսայ: Հաւանութեամբ եւ
սիրով ընկալայ եւ շնորհակալ եմ քում նազելի եւ
երկիւղած պարկեշտութեան, ո՜վ պատուականդ ինձ եւ
սիրօղ ճշմարտութեան, զի թէ եւ սուղ տարացուցիւ է
յարդարեալ, բաւական է իմաստնոց յաճմունս բանից
եւ յեղաշրջմանց, ի նըշանակս խորհրդականս: Եւ զի
անպարապ եղեալ իմոյս անձին ի ժամանել եւ դրոշմել
զսա, այլ եւ այլում տխմարի ետու գծել եւ ապաշաւ
ունիմ, թէպէտ եւ ուղղեցի յետոյ: Արդ, ոյք ընդօրինակէք ընդ ախմարացն գիծս, զգուշութեամբ հայեցարո՛ւք
եւ ուղղեցէ՛ք, զոր ինչ սղալ գտանի, եւ զիմդ աներկեւան ընկալարուք եւ զմեզ եւս մասնաւորեցէ՛ք աղօթից: Եւ արդ, իմումս գրութեան զայս տառ ԲԺ.ան ամ
էր առմանն Երուսաղէմի, որ եւ տակաւին եւս ի ձեռս
այլազգաց է, ըստ յաճախութեան մեղաց մերոց, ի
թուականիս հայոց ՈԽԷ. (1198): Եւ զի թէպէտ նախանձու մեծաւ, վասն սրբոյն քաղաքին Երուսաղէմի ելին ի
կողմանցն Իտալացւոց թագաւորք եւ զօրագլուխք
արիականք ընդ Թէրակ եւ ընդ Անդլատական ովկիանոսի եւ անցին կէսք ի կողմանս Ասիացւոց եւ Կլիկեցւոց, եւ այլ միջածովեալք ելին յԱղէսանդր Եգիպտոսի,
եւ ոմանք յԱքայիայ ծովեզերեայ, սակայն զրաւ եղեալ
կենաց թագաւորին նոցա, ցիր եւ ցան եղեալ զօրքն
ամենայն, ընդ կրունկն դառնային, եւ կէսք աստէն
մնային ամրացեալք ի քաղաքսն ծովեզերեայս, մինչեւ
այց արասցէ Բարձրեալն ի բարձանաց, եւ անդրէն առ
մեզ դարձուսցէ զքաղաքն իւր սուրբ զԵրուսաղէմ, եւ
զտխրացեալ /147բ/ սիրտս մեր վերստին զուարճացուսցէ եւ զցրուեալքս կրկին ժողովեսցէ ընդ թեւօքն
իւրովք, եւ զմեզ եւ զձեզ առհասարակ յիշեսցէ յանմոռաց գութն իւր եւ յողորմութիւնն. ամէն:
147բ (1653 թ.) Յիշատակարան նորոգման հնագոյն գրոյն, յորմէ օրինակեալ էր օրինակն սոյն այս
գրոյս մեր՝ նորագծեցեալ – Նորոգեցաւ տառս եւ սոփեստս, եւ մատեանս աստուածախօս մարգարէին Երեմիայի, մեկնեալ քաջ փաղերային եւ երախտաւորին
հայոց՝ Գօշին Մխիթարայ, համառօտ եւ քաղցր բանիւ՝
յօգուտ ընթերձողաց, զոր եւ գրեսցէ զնա Տէր ի գիրն
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անջնջելի կենացն յաւիտենից, եւ սուրբ աղօթիւք նորին եւ ընդ մեզ հաշտեսցի անոխակալութեամբ: Եւ զի
էր տառս այս յանհոգութենէ աշխարհասիրաց այրեալ եւ
փտեալ, եւ կարկամեալ դիւրաեղծ նիւթն սորա, զօրէն
տառապեալ տնանկի, զոր եւ տեսեալ զսորայս փարթամութիւն անկեալ ի գետնի, սիրելի եղբայրն մեր
Սարգիս, որ ի կարգէ աստիճանաց սրբոյն Ստեփաննոսի, եւ հասեալ ի վերայ կորզեաց զտառս ի ժահահոտ վայրէն, եւ վեր առեալ զսա իբր զմարգարիտ ի
տղմէ, եւ ուրախամիտ մտօք կարկատեալ զսորայս
հնութիւն, բազմաշխատ եւ վշտակիր ջանիւ, եւ զկնի
աշխատեալ ի խոյզս օրինակի եւ հազիւ գտեալ յաջողմամբ Տեառն, եւ ապա քաջալերեալ զտկարութիւնս
մեր՝ առ ի յընկերել ինքեան ի գրել զպակասն եւ զեղծեալսն, եւ մեր վշտացուցեալ զնա մեր անհամբերութեամբս բազմադիմի եւ կարողութեամբ հաստչին Յիսուսի, այժմ աւարտեցաք ի փառս նմա, ի թուականիս
հայոց ՌՃԲ. (1653), ի քաղաքս Բաղէշ, ի մենաստանս
Ամրտօլու Սուրբ Յօհաննու Մկրտչին եւ այլոցն, զոր
եւ կողկողագին պաղատանօք հայցեմ /148ա/ ի հանդիպօղացդ՝ հայցել աննախանձ գթոյն Քրիստոսի փշրանս
ողորմութեան մեզ՝ մուրողացս ի ձէնջ, եւ յիշել յաղօթս
զՍարգիս քաջ երաժիշտն եւ զարագագիր գրչապետն
եւ զնկարօղն, եւ ախօրժ մտօք Աստուած ողորմի ասել
նորին եւ ծնօղացն իւրոց, որ է սա ի Միջագետաց
քաղաքէն յԱմթայ, եկեալ աստ վասն տքնութեան
սուրբ գրոց ընթերցման, որ եւ իսկ ունի զցայգաջան
աշխատութիւնն դեգերեալ ի դրունս իմաստից միշտ,
զոր եւ լցուսցէ Տէր զանձկութիւն ըղձից փափաքման
սորա, որ աննախանձ է ի տուրս շնորհաց, եւ յիշեսցէ
անմոռացութեամբ զձեզ յիշօղքդ եւ զյուսօղքս, եւ
զծնօղսն մեր, եւ զիս՝ զսակաւ տաժանօղս Վարդան, ի
միւսանգամ գալուստն. ամէն: Առաջի գրօղի յիշատակարանն անկեր էր, յորմէ օրինակեալ էր օրինակն սոյն
գրոյս: Յիշեսցէ զնա եւս Տէր ողորմութեամբ իւրով:
Կազմօղն նոյնոյ հնոտի գրոյն ի վերոյյիշեցեալ Վարդանն, հանդերձ ծնօղիւքն յիշել ի Տէր՝ գրեալ էր:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 553-4 (855):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 148ա Յիշատակարան յետին ծրօղի եւ
ստացօղի սոյն գրոցս – Փա՜ռք, պատիւ եւ գոհութիւն
անեղին եւ անբաւազօրին Աստուծոյ՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ, որ հասոյց յանկ զգրութիւն սրբոյ
մատենիս, որ է Մեկնութիւն մարգարէութեանն սրբոյն
Երեմիայի, եւ է մեկնեալ յարդիւնամիտ եւ լուսաւոր
վարդապետին հայոց տեառն Մխիթարայ Գօշ մակակոչեցելւոյ, մեծ րաբբունւոյն եւ քաջ հռետորին, հակի[ր]ճ տեսութեամբ եւ համառօտ լուծու[թեամ]բ,
բայց ազդու եւ զօրաւոր մտօք, որոյ եռանդօտ ըղձիւ
տենչացեալ իմ, ի թուին փրկչին ՌՉՀԲ. (1772), իսկ
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հայոց ՌՄԻԱ. (1772), յԱպրիլի ԻԸ. (28), ի քաղաքն
Ադանայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյն, ծրելով տխեղծ մատամբս ստացայ ես՝ Գաբրիէլ բանի Տեառն յետին պաշտօնեայս եւ ապարդիւն
անուամբ եւեթ եպիսկոպոսս Սեփաստացի, ի վայելումն անձինս յաղկաղկի, եւ յիշատակ ապագայ վայելօղ հարց եւ եղբարց: Ուրեմն ժտի յընթերձողացդ եւ
օրինակողացդ յիշել ի Տէր զնուաստութիւնս իմ, հանդերձ հոգեւոր եւ մարմնաւոր ծնօղիւքս եւ եղբարբքս եւ
վարժապետօքս, եւ եւս զօրինակն գրոցս շնորհօղ զտէր
Սարգիս եպիսկոպոսն՝ ծնօղիւքն, զհամշիրակն իմ, որ
զգուշութեամբ գրեաց ի հնացեալ օրինակէ. վերջ:
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3ա (ԺԹ. դ., շղագիր, ստ. լս.) Ն[ուաստ] Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան, ի Ռուսճուք, Պուլկարիոյ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա կապոյտ թանաքով բոլորակ՝
«ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Գօշ Մխիթար. Մեկն. Երեմիայ
մարգարէի», Պհպ. Աա՝ «536/3007», «ՌՄԻԱ. – 1772,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «եւ զայս գը»:

3008
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 181+1 (կրկն.՝ թ. 168): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԷx12 (Ա, ԺԷ 9, Զ, ԺԺԶ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմերով՝ ողկոյզ,
երկրաչափական պատկեր, «FDC» եւ «VI»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 23x
17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18x12,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
12ա): ՏՈՂ՝ 33-35: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ ծաղկաւոր դրոշմազարդ կտաւ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 12ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին ցեցակեր, մասամբ մաշուած, վնասուած, քերծուած, մէջքը վերին եւ ստորին մասերը
վնասուած, եզրերը մաշուած, մետաղական կապիչները եւ ագուցիչներից մէկն ընկած. լուսանցակողերի կարմիրը կեղտոտուած.
թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան, ձէթի, թանաքի
եւ այրուածքի հետքերով, զանազան բծերով, թ. 173-81ը հիմքից
թուլացած. ստ. լս. յետագայի էջակալում՝ բ-իթ., որ է՝ 1բ-15ա:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1ա-5բ [Գրիգորի՝ աշակերտի եռամեծի եւ
տիեզերալոյս վարդապետի Յովհաննու Որոտնեցոյ,
հաւաքեալ քաղուածոյ մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին Մատթէոսի. տե՛ս ձեռ. 1355, 4ա-17ա]
ա. 1ա-4բ Յաղագս նախերգաբար բաղդատութեան չորս գետոցն եդեմաբուղխ չորից աւետարանչացն հոգէբուղխ. Օգնեա՛յ Հոգիդ Սուրբ, Աստուած
ճշմարիտ. ամէն – Արդ, չորս գետն նըմանի չորից աւետարանչացն... եւ հանին զՏէրն ի խաչ, այսքան առ այս:
բ. 4բ-5բ Բաղդատութիւն չորից կենդանեացն եւ
աւետարանչաց – Արդ, չորս կենդանիքն, զոր եւ ետես
Եզեկիէլ... եւ վերայգոյնն ամենայն աւետարանչացըս
ըստ տեղւոյն:
2. 5բ-9ա Զցանկ Աւետարանին տեսութիւն եւ
վասն տասն խորանացն, զոր արարեալ է մեծին
Եւսեբեայ, ի խնդրոյ Կարպիանոսի եպիսկոպոսի,
զոր եղբայր կոչէ – Եւ տե՛ս զեղբարութեան եղանակս ի

լուծմունս Պարապմանց... այսքան վասն խորանացն եւ
ի ցանկն Աւետարանիս:
3. 9ա-11բ Նորին ըսկիզբն եւ պատճառ Մեկնութեան Աւետարանին կարճառօտ հարցմամբ – Հարցումն. [Վ]ա՞սն էր Տէրն մեր Քրիստոս բանիւ քարոզէր
զօրէնս եւ ոչ գրով... թողուն զերկրաւորըս եւ հետեւին
Քրիստոսի. այսքան առ այս:
Բ. 12ա-181բ Երկրորդ հատոր. Մեկնութիւն սրբոյ
Աւետարան[ին] Մարկոսի՝ ասացեալ Բարսղի վարդապետի
ա. 12ա-7ա [Ա.] [Բան]. Զի՞նչ է, զոր դպիրքն
ասեն... [Մեկն.]. Պարտ եւ արժան էր ամենայն հաւատացելոց... ծառայս ձեզ վասն Քրիստոսի, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
բ. 17ա-8ա Բ. [Բան]. Եւ իբրեւ եմուտ նա ի տուն,
աշակերտ առանձինն հարցին ցնա եւ ասեն...
[Մեկն.]. Եւ զի առանձին մատուցեալ հարցանէին...
չարեացն շնորհօքն Քրիստոսի Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
գ. 18ա-20ա Գ. [Բան]. Եւ անտի ելեալ անցանէին
Գալիլիացովն... [Մեկն.]. Ըստ երեւելի տեսութեան
սոսկալի եւ սարսափելի է... որով մխիթարելոց էր Աստուած աւրհնեալն յաւիտեան. ամէն:
դ. 20ա-3բ Դ. [Բան]. Եւ իբրեւ եմուտ ի տուն,
հարցանէր զնոսա... [Մեկն.]. Սակաւ եւ դուզնաքեայ է
ժամանակ կենաց... եւ թէ Աստուած եկաց ի ժողովս
Աստուծոյց եւ միայնոյն Աստուծոյ, փառք եւ պատիւ
այժմ եւ յաւիտեան:
ե. 23բ-5ա Ե. [Բան]. Պատասխանի ետ նմա
Յոհաննէս եւ ասէ... [Մեկն.]. Եւ զի ասաց, թէ որ ընդունի մանուկ այսպիսի յանուն իմ... զի այնու ընդունիք զարքայութիւնն եւ զհարկսն յաւիտենին եւ շնորհողին զայս պատիւ, փառք յաւիտեանս. ամէն:
զ. 25ա-8ա Զ. [Բան]. Եւ որ ոք գայթակղեցուցանէ
զմի ի փոքրկանցս... [Մեկն.]. Ըստ սովորութեան
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գաւառին ցուցանէ եւ զմեծութիւն տուժին... եւ ընկեա՛
ի բայց ի քէն, եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք եւ
պատիւ այժմ:
է. 28ա-32ա Է. [Բան]. Եւ թէ ձեռն քոյ գայթակղեցուսցէ զքեզ... [Մեկն.]. Բազումք են ի մարդկանէ... որպէս ասէ, թէ որդն նոցա ոչ մեռանի, եւ հուրն ոչ շիջանի:
ը. 32ա-4բ Ը. [Բան]. Եւ զի ամենայն ինչ հրոյ
յաղիցի... [Մեկն.]. Եւ զի յոյժ քաղցր եւ մարդասէր է
Աստուած... եւ առ այլս կարասցուք գործել:
թ. 34բ-7ա Թ. [Բան]. Եւ անտի յարուցեալ գայ ի
սահման... [Մեկն.]. Ոչ գոյ ինչ հզոր, քան զճշմարտութիւն... զի վասն չար ցանկութեան արձակեաց ըզնա:
ժ. 37ա-8բ Ժ. [Բան]. Եւ մատուցանէին առ նա
մանկտի... [Մեկն.]. Սովորութիւն է աստուածապաշտ
եւ երկիւղած ծնողաց... եւ ընդ բանս Աստուծոյ կրթել
զնոսա յառաջին հասակին:
ժա. 38բ-42բ ԺԱ. [Բան]. Եւ ընդ ելանելն նորա անտի... [Մեկն.]. Թէպէտ յամենայն ժամ պարտական եմք
լսել օրինացն Աստուծոյ... եւ նորին իսկ չարին լինիցեմք:
ժբ. 42բ-6բ ԺԲ. [Բան]. Եւ եթէ կամիս կատարեալ
լինել... [Մեկն.]. Շատ եւ բաւական են մարդիկ առ ի
յորդորումն գործոց... եւ ոչ ընդ թշնամիսն. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժգ. 46բ-51ա ԺԳ. [Բան]. Սկսաւ ասել ցնա Պետրոս... [Մեկն.]. Կարի իմն տկար եւ կարճամիտ է ազգ
մարդկան... արժանի է ձեզ գընալ կոչման, ոյոր
(=որոյ) կոչեցարուք:
ժդ. 51ա-5բ ԺԴ. [Բան]. Եւ էին ի ճանապարհի...
[Մեկն.]. Զամենայն չարութիւնս բարին եւ բարերարն
Աստուած ատէ... զի թէպէտ եւ տուիչ է նա կենաց
այնոցիկ, որ ապստամբեն ի նմանէ:
ժե. 55բ-60ա ԺԵ. [Բան]. Եւ գան յԵրիքով եւ ընդ
ելանել նոցա յԵրիքովէ աշակերտօքն... [Մեկն.]. Զանազան եւ ազգի-ազգի վիրօք վիրաւորեաց... այսինքն՝
նման լիցի ինձ, որպէս աշակերտ վարդապետի:
ժզ. 60ա-7ա ԺԶ. [Բան]. Եւ յորժամ մերձ եղեն
յԵրուսաղէմ... [Մեկն.]. Բազում անգամ պատմեն աւետարանիչքն... հաղորդ գտանին շնորհօք Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի, որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ժէ. 67ա-9բ ԺԷ. [Բան]. Եւ որ առաջին եւ զկնի
երթային... [Մեկն.]. Մեծ գթութիւնն եւ անճառ սէր Աստուծոյ... քարոզ եղաւ առաքելովքընս, որ է աւրհնեալ:
ժը. 70ա-6ա ԺԸ. [Բան]. Եւ ի վաղիւ անդր մինչդեռ
ելանէին... [Մեկն.]. Քաղցնուլս այս ըստ կարծեաց
աշակերտացն էր... զի հալածեալ լինի յարդարոցն:
ժթ. 76ա-80ա ԺԹ. [Բան]. Վասն այսորիկ ասեմ
ձեզ... [Մեկն.]. Բազում անգամ գրեն աւետարանիչքն...
եւ մի՛ արկանէք զմարգարիտս առաջի խոզանց:
ի. 80ա-6ա Ի. [Բան]. Եւ սկսաւ խօսել ընդ նոսա
առակօք եւ ասել... [Մեկն.]. Կարի իմն հպարտ եւ
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փառասէր է ազգ մարդկան... եւ զիարդ, ախտացան
նոքա նախանձու եւ ատելով զմիմեանս:
իա. 86ա-9բ ԻԱ. [Բան]. Եւ առաքեն առ նա
զոմանս փարիսացւոց անտի... [Մեկն.]. Եւ զի ունել
զնա չկարէին... իսկ ձերդ հեռի եւ օտար է յոյժ եւ կարի
չար եւ վնասակար:
իբ. 89բ-92բ ԻԲ. [Բան]. Եւ մատուցեալ մի ոմն ի
դպրացն՝ լսէր նոցա... [Մեկն.]. Մտաւոր եւ բանական
կենդանեաց կարգ եւ սահման եդ Աստուած... եւ յօժարութեամբ լսէին զասացեալըս ի նըմանէ, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
իգ. 92բ-3բ ԻԳ. [Բան]. Եւ ասէր ուսուցանելով ի
վարդապետութեան իւրում... [Մեկն.]. Աստ զկամսն
եւ զգործսն յանդիմանէ զդպրացն... եւ նա ընտրէ եւ
կարգէ զիւրաքանչիւրսն, որպէս եւ կամի:
իդ. 93բ-5բ ԻԴ. [Բան]. Եւ յելանելն նորա ի
տաճարէ... [Մեկն.]. Մեծ եւ սքանչելի էր տաճարն առ
հրեայսն... զի մոլորեալքն պատերազմելով ընդ միմեանս յաղթութեան եկեղեցւոյ:
իե. 95բ-100բ [ԻԵ.] [Բան]. (սկ. չգրուած)///
տացէք, զի յարիցեն սուտ Քրիստոս եւ սուտ մարգարէք... [Մեկն.]. Գրէ աստուածընկալն Պօղոս... եւ կենդանացեալսն հրեշտակք ժողովեն ի չորից ծագաց:
իզ. 100բ-7ա [ԻԸ.] [Բան]. Բայց դուք ի թըզենոյ
անտի ուսջիք զառակն... [Մեկն.]. Նըմանութիւն թզենւոյ մարգարէութիւն տերեւն արձակեալ է... եթէ կամիս,
կարօղ ես գործել զբարիս:
իէ. 107ա-13ա ԻԹ. [Բան]. Եւ էր Զատիկ եւ
բաղարճակերք յետ երկուց աւուրց... [Մեկն.]. Զատիկ
էր ասացեալ միայն այն օր... ոչ լինէր առ նա բազմութիւն ժողովրդոցն՝ վարդապետել ի նմանէ:
իը. 113ա-21ա Լ. [Բան]. Եւ յառաջնում աւուր բաղարճակերացն... [Մեկն.]. Առաջին օր զայն ասէ... եւ
անցաւոր ի մեղաց, եւըս առաւել ցասման եւ բնակութեան, որ է օրհնեալ:
իթ. 121ա-5բ ԼԱ. [Բան]. Մինչդեռ ուտէին, առեալ
Յիսուսի հաց... [Մեկն.]. Մատթէոս ի թողութիւն մեղաց... ամենայն պարարտք երկրի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:
լ. 125բ-9ա ԼԲ. [Բան]. Եւ ասէ ցնոսա Յիսուս...
[Մեկն.]. Եւ զոր օրինակ այր տանուտէր... վասն որոյ
ասէ՝ Տրտում է անձն իմ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
լա. 129ա-34բ ԼԳ. [Բան]. Եւ մատուցեալ սակաւ
մի... [Մեկն.]. Ուստի ուսանիմք, զի ի ժամ փորձութեանցն չէ պարտ թուլանալ... զի արդ, եթէ ախորժեմք
զբարին, ոչ կարեմք գործել այսքան օգնականօք:
լբ. 134բ-40բ ԼԴ. [Բան]. Պատասխանի ետ
Յիսուս եւ ասէ ցնոսա... [Մեկն.]. Որպէս ասիցէ, թէ
յիմարութիւն էր խնդրելն զնա... եւ պախարակելով
զանձն ըստ Պողոսի:
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լգ. 140բ-7ա ԼԵ. [Բան]. Եւ վաղվաղակի ընդ
առաւօտն խորհուրդ արարեալ... [Մեկն.]. Զոր աւրինակ այնոքիկ, որ հեղգք եւ ծոյլք գտանին... եւ խաչիւն
Քրիստոսի Ադամ ի դժոխոցն արձակեցաւ, եւ մեք ի նոյնն:
լդ. 147ա-52բ ԼԶ. [Բան]. Եւ զինուորքն տարան
զնա ի ներքս... [Մեկն.]. Յորժամ թագաւոր թագաւորէր ի վերայ Հռօմայեցւոցն... եւ հիացմամբ զարմանային, թէ զինչ գործեցաւ:
լե. 152բ-7բ ԼԷ. [Բան]. Է յոր ժամ երրորդ, եւ
հանին զնա ի խաչ... [Մեկն.]. Յոհաննէս Զ. ժամ ասէ
զժամ գիշերոյն... ըստ աւազակին զնոյնս փառս անճառելի պարգեւելոցն, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:
լզ. 157բ-66բ ԼԸ. [Բան]. Եւ յիններորդ ժամու
աղաղակեաց... [Մեկն.]. Այնպէս, որպէս մարդ խօսի
եւ լայ... եւ պատէր, դնէր ի գերեզմանի:
լէ. 166բ-71ա ԼԹ. [Բան]. Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ...
[Մեկն.]. Ուրբաթն կազմութիւն կամ պատրաստութիւն
թարգմանի... այսպէս եւ սատանայ մահուամբն, որով
զամենեսեան եսպան, սպանեալ եղեւ:
լը. 171ա-3բ Խ. [Բան]. Եւ ընդ առաւօտս միաշաբաթուն գան ի գերեզմանն... [Մեկն.]. Ասեն ոմանք,

38

եթէ որոյ կամ որում արժան է հաւատալ... թէ արդարեւ
յարեաւ Տէր եւ երեւեցաւ Կեփայի:
լթ. 173բ-81բ ԽԱ. [Բան]. Եւ ընդ առաւօտս միաշաբաթուն գան ի գերեզման... [Մեկն.]. Եւ զի ասաց
վասն մատնութեան եւ չարչարանաց... որում վայել է
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Հմմտ. ձեռ. 1314, 1բ-308ա. գրիչն ընդօրինակել է բնագիրը՝ համառօտելով եւ որոշ հատուածներ զեղչելով:
Տե՛ս Բարսեղ Շնորհալի, Մեկնութիւն Աւետարանին Մարկոսի, հտ. Բ., Կ. Պօլիս, 1826, էջ 3-499 (տպագրում բնագրի գլխաբաժանումն արուած է ըստ Մարկոսի Աւետարանի), ձեռագիրն
արտայայտուած է հետեւեալ գրքում. Ս. Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Եզնիկ եպս.
Պետրոսեան, Արմէն Տէր-Ստեփանեան, Երեւան, 2002, էջ 88:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

181բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Յիսուս Քրիստո՛ս, Աստուա՛ծ ճշմարիտ, որ տուիր ինձ շնորհ յաւարդ գրկոյս:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Բարսղի վարդապետի Մեկ. Աւետ.
Մարկոսի», 1ա՝ «548/3008», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 181բ՝ «Բ. եւ ԴՃ.»:

3009
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃԿԶ. – 1717 (կամ առաջ)
ՍՏԱՑՈՂ՝ Գրիգոր վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 442. չգրուած՝ 167բ-9բ, 432ա-42բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx 12+
Ա-ԻԳx12 (ԻԳ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմերով՝ եռամահիկ, ողկոյզ, բուսական ոճաւորմամբ թագապսակ
բոլորակ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն՝ թ. 1-168
(15,5x10), թ. 169-442 (16x12): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ թ. 1-168 (նմուշ՝
1ա), այլ ձեռք՝ թ. 169-442 (նմուշ՝ 181ա): ՏՈՂ՝ 31 (թ. 1-168), 32
(թ. 169-442): ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ Ա. փեղկին զարդաշրջանակից ներս եզրագծով երիցս՝ «ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԵՒ ՊԱՏՐԻԱՐԳ ՍՈՒՐԲ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ, ՌՃԿԶ. (1717)»,
ապա՝ «ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԵՒ ՊԱՏՐԻԱՐԳ», նոյն դիրքով, նոյն
շարադրանքը Բ. փեղկին, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ նարնջագոյն թուղթ, դռնակի աստառը՝ կարմիր շերտերով սպիտակ մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր, հիմքի մասերում սեւ թանաքով ծազկազարդեր:

Նմուշ 1ա

Նմուշ 181ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 2ա (մէջը՝ շրջանակում հրեշտակ), 170ա (մէջը՝ շրջանակում Յովհան Ոսկեբերան):
Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 311ա, 326բ, 340ա, 351բ, 360ա, 401ա, 411բ,
417բ: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր, մարդադէմ, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, դեղին, վարդագոյն, երկնագոյն, սեւ, բրոնզ:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին քերծուած, մաշուած, դռնակը մասամբ վնասուած, պատռուած, կապիչներն ընկած. մանրանկարների զգալի մասը գծանկարային:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-157բ Մեկնութիւն սրբոյն Ղուկասու Աւետարանին, զոր արարեալ է սուրբ վարդապետին
Ինգնատիոսի, ի խնդրոյ տեառն Գրիգորիսի Հայոց
կաթուղիկոսի
Տե՛ս ձեռ. 1246, 163ա-306բ: Ցանկ/չիք: Նախադրութիւն/
1աբ: ա/2ա-19բ: բ/19բ-31ա: գ/31ա-4ա: դ/34բ-8բ: ե/38բ-41ա:
զ/41ա-3ա: է/43ա-8ա: ը/48ա-50ա: թ/50ա-4ա: ժ/54ա-61ա:
ժա/61ա-6ա: ժբ/66ա-74ա: ժգ/74ա-81ա: ժդ/81ա-5բ: ժե/85բ97ա: ժզ/97ա-109բ: ժէ/109բ-15ա: ժը/115ա-20ա: ժթ/120ա-8բ:
ի/128բ-30բ: իա/130բ-6բ: իբ/136բ-45ա: իգ/145ա-52բ:
իդ/152բ-67ա (վերջը չշարունակած՝ զոր եցոյց մեզ ամենայն
զխորհուրդս կամաց իւրոց): Ընծայական/չիք:
Տե՛ս Իգնատիոս Սեւլեռնցի, Մեկնութիւն Աւետարանին Ղուկասու, Կ. Պօլիս, 1735, էջ 1-429, ձեռագիրն արտայայտուած չէ
հետեւեալ գրքում. Ս. Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Եզնիկ եպս. Պետրոսեան, Արմէն
Տէր-Ստեփանեան, Երեւան, 2002, էջ 90:

Բ. 170ա-421ա Երանելոյն Յովհաննու Ոսկէբերանի՝ Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսի, եւ սուրբ հօրն
Եփրեմի Համառօտ մեկնութիւն թղ[թ]ոցըն առաքելոյ
չորեքտասանումն գլխոցն: Եւ օգնեա՛յ Յիսուս Քրիստոս փրկիչ
Տե՛ս ձեռ. 1208, 192ա-474բ: «Ով Տէր Աստուած...»/չիք:
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Յռջբ./չիք: «Պատճառ թղթոյն Հռովմ.»/173աբ: «Յաղագս թղթոցն
առաքելոց...»/չիք: «Այլ պատճառք առաքելական թղթոցն...»/չիք:
«Ոսկեբ. Պատճառ թխթոյն Հռովմ.»/173բ-4ա: «Եփրեմ Պատճառ
թղթոյն Հռովմ.»/174բ-5ա: ա/175ա-208ա: «Եփրեմ Պատճառ Ա.
Կորնթ.»/208աբ: «Ոսկեբ. Պատճառ Ա. Կորնթ.»/208բ-9բ: բ/209բ48ա: «Եփրեմ Պատճառ Բ. Կորնթ.» /248ա: Եւթաղ/չիք: «Ոսկեբ.
Պատճառ Բ. Կորնթ.»/248ա-9ա: գ/249ա-74բ: «Եփրեմ Պատճառ
Գաղատ.»/277ա: «Ոսկեբ. Պատճառ Գաղատ.»/277ա-8ա: դ/278ա92բ: «Եփրեմ Պատճառ Եփես.»/292բ-3ա: «Ոսկեբ. Պատճառ
Եփես.»/293ա: ե/293ա-310բ: «Եփրեմ Պատճառ Փիլիպպ.»/311ա:
«Ոսկեբ. Պատճառ Փիլիպպ.»/311ա-2ա: զ/312ա-26բ: «Եփրեմ
Պատճառ Կողոս.»/326բ-7ա: «Ոսկեբ. Պատճառ Կողոս.»/327աբ:
է/327բ-39բ: «Եփրեմի Պատճառ Ա. Թեսաղոնիկ.»/340ա: «Ոսկեբ.
Պատճառ Ա. Թեսաղոնիկ.»/340ա: ը/340ա-351ա: «Եփրեմի
Պատճառ Բ. Թեսաղոնիկ.»/351բ: «Ոսկեբ. Պատճառ Բ. Թեսաղոնիկ.»/351բ-2բ: թ/352բ-9բ: «Եւթաղ Պատճառ Եբրայեց.»/360ա:
«Եփրեմ Պատճառ Եբրայեց.»/360ա-1բ: «Կիւրղի Պատճառ Եբրայեց.»/361բ-2բ: «Որոգին. Յեկեղեցւոյ պատմութ.»/362բ-3ա:
«Ոսկեբ. Պատճառ Եբրայեց.»/363ա-5բ: ժ/365բ-400բ: «Եփրեմ
Պատճառ Ա. Տիմոթ.»/401ա: «Ոսկեբ. Պատճառ Ա. Տիմոթ.»/401աբ: ժա/401բ-11բ: «Եփրեմ Պատճառ Բ. Տիմոթ.»/չիք:
«Ոսկեբ. Պատճառ Բ. Տիմոթ.»/չիք: ժբ/չիք: «Եփրեմ Պատճառ
Տիտոս.»/411բ-2ա: «Ոսկեբ. Պատճառ Տիտոս.»/412աբ: ժգ/412բ7բ: «Ոսկեբ. Պատճառ Փիլիմոն.»/417բ-8բ: ժդ/419ա-21ա:
Ունի նաեւ՝

ա. 170ա-3ա [Պատճառ Հռոմայեցոց թղթոյն. ձեռ.
1380, 18ա-23ա] – Արդ, այսպէս իմանալի է մեզ...
այսու օրինակաւ շարա[յ]արին ի թուխթք առաքելոյն,
զի վախճանն միոյն ի սկզբընէ միւսոյն:
բ. 274բ-7ա Սուրբ հաւրն Եփրեմի պատճառ Երրորդ թղթոյն Կորնթացոց [ձեռ. 1380, 153ա-6բ] –
Կորնթացիքն յետ միաբանելոյն է իւրեանց... որչափ
եւս առաւել յայնմ յաւուր յարիջիք ողջ յանդամք մարմնով, այն որ իբրեւ հող յերկրի ցրուեալ է:
Գ. 421ա-31բ [Բանք զանազանք]
1. 421ա-2ա Վասն բազում պատճառի ընդ առաւօտս աղօթելի է մեզ – Նախ որպէս մարդս հոգի է եւ
մարմին... եւ երանաւէտ կոչմանն արժանաւորեսցէ առհասարակ զամենայն հաւատացեալս եւ երկրպագուս
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անուան իւրոյ Քրիստոս յԱստուած մեր, որ է աւրհնեալ
յաւիտենաս. ամէն:
2. 422բ-4ա Նորին [Գրիգորի Տաթեւացւոյ. ձեռ.
2129, 71բ-4բ] քարոզ վասն ողորմութեան եւ ի բան
Սաղմոսին. Երանի, որ խորհի զաղքատ եւ զտնանկն
յաւուր չարէ – Բարի գործք Գ. են՝ տեսական, այսինքն՝
պահք, աղօթք եւ ողորմութիւն... որոց լիցի ամենեցուն
մեզ հասանել ողորմութեան Աստուծոյ ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
3. 424ա-5բ Վասն ողորմութեան՝ յԱռակացն Սողոմոնի – Զողորմութիւն աղքատին վասն յԱստուծոյ
անուան է... եւ ողորմիլ յաղքատին եւ փոխ տալ յԱստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենիւ. ամէն:
4. 426ա-9ա Յայլմէ քարոզ այգոյն՝ Վասն յարիութեան եւ քարոզողաց, ի բանն. Ընդէ՞ր կայցէք աստ
զօրս ցերեկ դատարկ, ասեն ցնա. Զի ոչ ոք կալաւ ի
վարձու – Եւ ասեն իմաստունք, թէ ամենայն ինչ որքան
առաւել պատուական է... եւ ընդ իմաստուն կուսանացն մտանէ ի առագաստ ընդ Քրիստոս Յիսուս Տէր
մեր, որ է աւրհնեալ:
5. 429ա-31բ Քարոզ [Գրիգորի Տաթեւացւոյ, Ձմերան ԽԷ.] Վասն յոգէվարին, ի բանն. Հայեա՛ ի բարձունս ընդ յափշտակութիւն ճանապարհաց, յԱռակաց, Ժողովին, ԻԵ. համարն – Վարդապետք ասեն.
յորժամ ելանէ հոգին ի մարմնոյն եւ բաժանի ի բարձունս... աւրհնեալ միշտ զարարիչն Աստուած անլռելի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

421ա Զայս Պօղոսի մեկնիչս ետուր Ստեփաննոս
վարդապետն:
Տե՛ս նաեւ՝ Կազմ.

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «549, Մեկնութիւն Ղուկասու Իգնատիոսի վարդապետի. 1», Ա. կազմաստառին սոսնձած
թղթին՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝
«549/3009»:

3010
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ
ՍԵԲԱՍՏԻԱ

ՌՃՁԳ. – 1734

ԳՐԻՉ՝ Յարութիւն վրդ.: ՍՏԱՑՈՂ՝ Առաքել վրդ. Ակնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 243 (յետագայի էջակալում՝ 1-482, որ է 2ա-243բ).
չգրուած՝ 1աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԲx12 (Ա, Դ, Ը-Թ, ԻԱ 10, Բ 9, Զ 7, Է 8,
ԻԲ 11)+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,5x10,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 42ա):
ՏՈՂ՝ 25-8: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ շերտազարդ կտաւ. լուսանցակողերը կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ (սկ.). սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսագծերով:

Նմուշ 42ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բուսական,
թռչուն: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, դեղին, նարնջի, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, կապիչներն ու գամերն ընկած. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ
թափուած, կեղտոտուած. գրադաշտը տեղ-տեղ աղտոտուած,
խոնաւութեան եւ թրջուածութեան հետքերով, զանազան բծերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-243բ Համառօտ մեկնութիւն Աւետարանի
Յոհաննու, նորին տեառն Գրիգորի՝ աշակերտի Յոհաննու յՈրոտնեցւոյ, հաւաքեալ ի հին եւ ի նոր
թարգմանչաց, ի խնդրոյ համաշունչ աշակերտացն
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Տե՛ս ձեռ. 1294, 206ա-76բ: 1/չիք: 2. ա/2ա-91ա: բ/91ա191բ: գ/192ա-239ա (Մատթէոս Ջուղայեցւոյ լրացում-գլուխք
ԺԳ-Ի՝ չիք): Յիշատակարան նախագաղափար օրինակի/չիք:
Ծնթ. Յովհաննու Աւետարանի մեկնութիւնն արտայայտուած չէ հետեւեալ գրքերում. Ս. Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Եզնիկ եպս. Պետրոսեան, Արմէն Տէր-Ստեփանեան, Երեւան, 2002, էջ 94. հմմտ.
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի, Մեկնութիւն Յոհաննու Աւետարանին, Ս. Էջմիածին, 2005, էջ 17-619:
Ունի նաեւ՝

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. 1778 թ.
Բ. 1. 239բ-41բ Ցանկ մեկնութեան – Աբրահամու...
196... Օրինակ ի հնումն նորոյս....... 43:
2. 242ա-3բ Կրկին ցանկ – Աստուած վասն էր ի
ձերն հրեշտակաց եւ մարդկան ոչ փրկեաց զաշխարհ...
35... Օրինակ պատարագի....... 256:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի 38բ Սիրով Սրբոյ Հոգոյն ծանի՛ք, / հա՛րք եւ
եղբա՛րք իմ յրաբունի՛ք, / այս մատենիս որք հանդիպիք, / որք զբօսնուք եւ վայելէք, / մի՛ ձանձրանայք
վասն տառիս: Զի եղանակս ձմեռնային էր եւ օրս
ցրտային, զի Դեկտեմբերի սկիզբն սկսեցաք, այսմ ամի
ձմեռն ոյժ սաստիկ էր, եւ թիւն ՌՃՁԲ. (1733) հայոց:
69բ Դարձեալ յոյժ եղկելի դիմօք աղերսեմ առ
հեղինակ՝ հոգելի պետացդ իմ, որք հանդիպիք ի այսմ
աստուածաբուղխ եւ խորիմաց, անուշահոտ ծաղկալի
բուրաստանիս, որ լի է ամենայն քաղցրաճաշակ հոգեւոր կերակրօք, վայելելօվ, զբոսնելով կամ ընթեռնելօվ յիշման արժան առնել զհոգեւոր զհայրն իմ՝ զառաջնորդն Սեփաստիոյ եւ վերադիտօղն կենսատու
Սուրբ Նշանի գերահրաշ աթոռիս, որ է Ակընցի հեզահոգի Առաքել աստուածաբանութեան վարդապետն, որ
ետ գրել զայս սուրբ Աւետարանի մեկնիչս, որ է Օհան
գլխոյն, ի ընտիր օրինակէ, որոյ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի, ի դառն եւ դժվարացեալ ժամանակիս, ի
մեծի պատերազմին այլազգաց ընդ պարսից, զոր յառաջակայն ծանուցանելոց եմք, Աստուած զվերջս ի բարին: Դարձեալ, կրկին աղերսեմ առ* տիարքդ իմ՝ ներել
իմոյ սղալանացս եւ անարհեստ գրչիս, զի հարկիւ էր
եւ եղանակս ձմերան, ոչ գտանիւր քարտէս ըստ արժանոյն, եւ սառեալ լիներ մելանն ի մէջ կաղապարին,
զի թիւն էր ըստ մերում ազին ՌՃՁԳ.ին (1734) եւ
ունվար ամսոյ Գ. օրն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանի
աթոռիս ոյժ ցրտային:
* Առ բառից վեր՝ «կ՛՛///»:

107ա Այս եղեւ ի Փետրվարի սկիզբն, ի Բարեկենդանի Առաջաւորաց սրբոյն Սարգսի:
135ա Եւ արդ, գիտելի է, զի Դեկտեմբերի ամսոյն
սկիզբն արաք առ ի գծագրել զգիրքս զայս, |135բ| եւ
վասն ցրտոյն սաստկութեանն եւ վասն Բարեկենդանին
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ոչ կարացաք, զի այսմ ամի թվականն ՌՃՁԳ. (1734),
գիր տարոյն Դ., Բուն Բարեկենդանն Փետրվարի ԻԴ.ն
եւ ի դառնացեալ ժամանակիս, որք ոչ ունին հանգստութիւն քրիստոնեայքն ի ձեռս այլազգաց՝ երթեւեկողաց
պատերազմողացն ընդ պարսիցն, զոր ի վերջ գրգոյս
փոքր ի շատէ ծանուցելոց եմք: Եւ արդ, մեք սկիզբն
արասցուք այսուհետեւ Աղուհացից երկրորդում շաբաթու Բ.շաբաթիս եւ Մարտի չորրորդում աւուրս:
166բ Արդ, արտասուալից դիմօք անկեալ առ ոտս
վերապատուելի հարցդ եւ արհիապատիւ սիրելի եղբարցդ եւ ջերմեռանդ ընթերցողսդ, որք հանդիպիք
այսմ ծաղկաւէտ, յեդեմնաբաշխ, քաղցրահամ եւ ոգեշահ բուրաստանիս՝ ընթեռնելով կամ հարեւանցի զբօսնելով, անմեղադիր լինիլ անարհեստ եւ անհեթեթ
գրոյս եւ սղալանցս ներումն առնել, քանզի կար մեր
այսքան էր, մանաւանդ վասն բազմավիշտ եւ դառն
ժամանակիս միտք իմ ցրուեալ էր: Նախ վասն մեծի
պատերազմին այլազգացն ընդ պարսից, եւ անհուն զօրացն եկելոց, եւ վասն սաստիկ ձմերանս, եւ սաստիկ
ցրտութեան յեղանակիս, ձեռք իմ ամենեւին ոչ ջեռնուին, զոր ի վերջ գրոցս փոքր ի շատէ ծանուցելոց
եմք՝ ըստ տկար մտաց մերոց: Եւ որք հանդիպիք, յիշման արժան առնէք |167ա| զհոգեւոր հայրն իմ զԱռաքել աստուածաբանութեան արհիապատիւ վարդապետն, որ է Ակընցի, եւ այժմ առաջնորդ կոչի մայրաքաղաքիս Սեփաստիոյ, եւ արեգակնափայլ եւ գերագահ մեծի սրբոյ աթոռոյս կենսատու Սուրբ Նշանիս,
որ ի սորին ժամանակս եղեւ վերանորոգումն այս սուրբ
ուխտիս, զոր Տէր հատուսցէ ի միւսանգամ գալստեանն
զվարձս ըստ վաստակոց իւրոց, որ ետ գրել զայս
գիրքս, այլ եւս Քաղուածոյն Մատթէոսի աւետարանչին
ի զատ տփի, ի վայելումն անձին իւրոյ: Տէր Յիսուս
բարեաւ վայելել տացէ, եւ զինքն ընդ երկայն աւուրս
արասցէ. ինձ՝ անարժանիս, որ բնաւ իսկ չեմ արժան
յիշման՝ Յարութիւն մեղօք լցեալ վարդապետիս: Այս
եղեւ ի թվականութեանս մերում ՌՃՁԳ.ին (1734) եւ
Մարտի ամսոյ ԺԶ.ին (16), Աղուհացիցն, աւուր շաբաթի, տօնի սրբոյն Յօհաննու յԵրուսաղէմի գանձասէր
հայրապետի, եւ երիցս երանելոյ, պայծառ եւ լուսատու
ջահին կաթուղիկէ եկեղեցոյ տեառն Յօհաննու յՕձնեցոյ՝ երկրորդ լուսատուին ազգիս մերոյ, որոյ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի: Եւ աղօթիւք սոցին Տէր Յիսուս մեզ եւ ձեզ առհասարակ ողորմեսցի. ամէն:
191բ Ուստի աղերս բազումս արկանի առ ջերմեռանդ եւ փափաքանօք ընթերցօղսդ եւ հանդիպօղսդ
յրաբունեաց այսմ բերկրանացս, անմեղադրելի լինել
յաղագս անյարմար տառիցն եւ անհեթեթ կէտիցն,
քանզի կար մեր այս էր: Եւ ըստ սմին յիշել զստացօղ
գրգոյս զհոգեւոր հայրն մեր Ակընցի Առաքել աստուածաբանութեան վարդապետն, որ ետ գրել ի վայե-

43

22

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

լումն անձին իւրոյ: Տէր Յիսուս բարով վայելել տացէ
նմա: Ի թվականիս ՌՃՁԳ.ին (1734) եղեւ այս:
239ա Մինչեւ աստ էր միւս օրինակն, վասն որոյ եւ
մեք մինչեւ ցաստ գրեցաք եւ վերջ արարաք խնդրի ի
ձենջ հանդիպօղացդ եւ ջերմեռանդ ընթերցօղացդ.
անմեղադիր լերո՛ւք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 241բ (1778 թ., նոտրգիր) Ցանկս այս շարադրեցաւ թւոյն ՌՄԻԷ.ին (1778), ձերամբ մէղապարտ
Փռաւատցի տէր Գրիգոր քահանային: Աստուած իմ
Յիսուս Քրիստոս բարի վայելումն տացէ. ամէն:
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2. 2ա (1874 թ., ստ. լս., շղագիր) Ն[ուաստ]
Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան, ի
Ռուսճուք, Պուլկարիոյ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 2ա կապոյտ թանաքով բոլորակ՝
«ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «550, 1 [Մեկնութիւն համառ]օտ
Աւետարանին Յովհաննու, Յով.///», Պհպ. Աա՝ «550,
3010», «ՌՃՁԳ. – 1734, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Եւ Մարթա լայր իսկ/// եկեալ եմք
այսր պատասխան///: Ես ոչ ասացի քեզ/// յայսմ դեվին
(=թվին) եւ դարձ////// Մարթա զայրացե/// անտից, այլ
ձեռքով՝ «Նախ վասն զկզբման»:

3011
ՆԻԿՈՂԱՅՈՍԻ ԼԻՒՐԱՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 530 (գրչի էջակալում՝ 1-1059, որ է 1ա-530ա).
չգրուած՝ 32ա-6բ, 530բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԽԴx12 (ԽԴ 14): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ ողկոյզ, անընկալելի տառեր,
պատկեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(16x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 125ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ տպարանային, ճնշումով, ոսկեգոյն զարդաշրջանակով կարմիր կաշի (Ա.
փեղկի կենտրոնում՝ Խաչելութիւն, Բ փեղկի կենտրոնում՝ Տիրամայր), մէջքը՝ տպարանային ճնշումով ոսկեգոյն զարդեր, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝
ոսկեզոծ, ճնշումով արուած բուսազարդեր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ.
սպիտակ չգրուած թուղթ (Պհպ. Աբ, Բբ, Գբ, Դաբ). լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ, անընկալելի տառեր:

Նոյի... առ այս տեսութիւն ածէ զմեզ Քրիստոս Աստուած,
որ կենդանի է եւ թագաւորէ յաւիտեանս յաւիտենից:
– 28բ-31բ Նախադրութիւն սրբոյ Աւետարանին,
որ ըստ Յոհաննու, արարեալ մեծ վարդապետին Նիկողայոսի Լիւրացւոյ, որ ի կարգէ սրբոյն Ֆրանչիսկոսի – Կերպարան արծուոյ ի վերայ չորեցունց Եզեկ.
1*... զի զմիտս մեր լուսաւորեսցէ եւ անհասանելի
իրաց ճանաչումն զմեզ հասուսցէ նոյն ինքն Քրիստոս
Որդին Աստուծոյ, որ կենդանի է եւ թագաւորէ յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
* Մեկնւող հատուածը թարգմանուած է առանց հայերէն
բնագիրը նկատի ունենալու:

Նմուշ 125ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան եւ թրջուածութեան
հետքերով, թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը
խիստ գունափոխուած. ունի գործուածքէ կանաչ էջանշան:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-530ա [Մեկնութիւն Յոհաննու Աւետարանին]
– 1ա-19բ Նախադրութիւն մեկնութեան սրբոյ Աւետարանին, որ ըստ Յոհաննու, ի խնդրոյ եւ ի հարկեցուցիչ հրամանէ արհիական գլխոյն եւ մեծ դիտապետին տէր Զաքարիայի՝ սպասաւորի Սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, թարգմանեալ ի լատին գրոց ի մերս
բարբառ: Օգնեա՛, Հոգի Սուրբ – Եղեւ բան Տեառն առ
Զաքարիայ մարգարէ... այլ վասն մեկնութեան աւետարանական բանիցն, որ ըստ Յօհաննու, որ կայ առաջի:
– 19բ-28բ Նախերգութիւն վարդապետին Յոհաննու Բասլեցւոյն՝ ի կարգէ սրբոյն Ֆրանչիսկոսի – Ի
սկզբանէ էր Բանն, եւ Բանն էր առ Աստուած, եւ Աստուած էր Բանն: Վարդապետն Հուկօ ի գիրս տապանին

1. 37ա-87ա Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին, որ
ըստ Յօհաննու, արարեալ մեծի. [Գլուխ 1] – Ի
սկզբանէ Բանն: Գիտելի է՝ սուրբ աւետարանիչս Յօհաննէս ընդդէմ մոլորութեան արիանացւոց... թէպէտ
եւ զձեր իսկ կոչումդ տեսէ՛ք, եղբա՛րք, զի ոչ բազում
իմաստունք ըստ մարմնոյ եւ ոչ բազում հզօրք եւ ոչ
բազում ազնուականք:
2. 87ա-102ա Գլուխ երկրորդ. Եւ յաւուրն երրորդի
հարսանիք էին – Որպէս գրէ Արիստոտէլ ի գիրս Մէթաֆիզիկա... այսինքն՝ զմիտս եւ զվարս ամենայն
մարդկան գիտէր, եւ այսու աւետարանիչս յայտնէ զՔրիստոսի աստուածութիւնն, զի միայն Աստուած է սրտագէտ:
3. 102ա-20ա Գլուխ երրորդ. Եւ էր այր մի փարիսեցւոց անտի – Նախ եցոյց աւետարանիչս՝ զՔրիստոսի աստուածութիւնն ճառելով... նոյնպէս եւ Հոգին
Սուրբ անտեսանելի տուաւ նըշանաւ տեսանելի:
4. 120բ-43բ Գլուխ չորրորդ. Իբրեւ գիտաց Յիսուս, եթէ լուան փարիսեցիքն, թէ Յիսուս բազում
աշակերտս առնէ – Նախ ճառեաց աւետարանիչս
զներգործութիւն շնորհացն... զի եթէ ոչ ի Քրիստոսէ
զարմանալ եւ անսովոր սքանչելեօք բժշկի, մերձ է ի
յաւիտենական մահ:
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5. 143բ-60բ Գլուխ հինգերորդ. Յետ այսորիկ տօն
էր հրէից – Յառաջագոյն ճառեաց աւետարանիչս վասն
վերստին ծննդեանն... բայց զկնի առաքեալքն եւ աւետարանիչքն գրեցին հրամանաւն Քրիստոսի:
6. 160բ-86ա Գլուխ վեցերորդ. Յետ այսորիկ
գնաց Յիսուս յայնկոյս ծովուն – Նախ աւետարանիչս
ճառեաց զհոգեւոր կեանս, զոր ունիմք ի Քրիստոս... զի
թէպէտ յատկաբար ասէր, զկնի եթէ առաւել եւս չարագոյն լեալ լինէր, որպէս ասէ Ոսկիաբանն:
7. 186ա-201բ Գլուխ եօթներորդ. Յետ այսորիկ
շրջէր Յիսուս ի Գալիլեա – Յառաջագոյն ճառեաց աւետարանիչս զկենդանութիւն մեր եւ զսնունդն... զի
նսեմութիւն ճանաչմանն ոչ խնդրի, ասի կատարելութիւն մարգարէութեանն, որպէս նախ ճառեցաք:
8. 201բ-25ա Գլուխ ութերորդ. Իսկ Յիսուս գնաց ի
լեառն Ձիթենեաց – Յառաջագոյն եցոյց աւետարանիչս զծնունդ Քրիստոսի վարդապետութեանն... որ
մինչեւ ցայժմ թաքոյց ի ժողովրդենէն հրէից եւ ըստ
որում ել ի մարմնական եւ յօրինակական տաճար եւ
յաստուածպաշտութենէն հրէից:
9. 225ա-37ա Գլուխ իններորդ. Եւ մինչդեռ անցանէր, ետես այր մի կոյր ի ծնէ – Նախ Քրիստոս բանիւ
եցոյց, թէ վարդապետութիւն նորա լուսաւորիչ է... թէպէտ հայհոյութիւնն առաւել ծանր է, քան զգողութիւնն:
10. 237ա-54ա Գլուխ տասներորդ. Ամէն, ամէն
ասեմ ձեզ, որ ոչ մտանէ ընդ դուռն – Նախ եցոյց
աւետարանիչս զվարդապետութիւնն Քրիստոսի լուսաւորչի գոլ... առ միւսն ասեմք, թէ սուրբք փախեան ըստ
այնմ կերպի, զոր մարթ էր փախչիլն:
11. 254ա-75ա Գլուխ մետասներորդ. Եւ էր ոմն
հիւանդ Ղազարոս – Նախ եցոյց աւետարանիչս գոլ ի
Քրիստոս զօրութիւն կենդանացուցիչ... յորմէ փրկեսցէ
զմեզ Աստուած, որ է օրհնեալ:
12. 275ա-99ա Գլուխ երկոտասներորդ. Իսկ Յիսուս Զ. աւուրբք յառաջ, քան զԶատիկն եկն ի Բեդան[իա] – Նախ եցոյց աւետարանիչս զՔրիստոսի աստուածութիւնն ի գործոցն Քրիստոսի... եւ այլ իշխանք
հրէ[ից], հաւատացեալք ի Քրիստոս մահու չափ մեղան
եւ մանաւանդ նախ քան զգալուստ Հոգոյն Սրբոյ:
13. 299բ-322ա Գլուխ երեքտասաներորդ. Յառաջագոյն քան զտօնն Զատկի – Նախ աւետարանիչս ճառեաց զպատճառ մահուանն Քրիստոսի... եւ ըստ Սուրբ
Գրոց ամենայն հաց, եթէ՛ բաղարջ եւ եթէ՛ խմոր,
արթոս է:
14. 322ա-58ա Գլուխ չորեքտասաներորդ. Եւ
ասաց Յիսուս աշակերտաց իւրոց. Մի՛ խռովեսցին
սիրտք ձեր – Կանխագոյն մխիթարեաց Քրիստոս զաշակերտսն իւր ներգործութեամբ ընթրեացն... սակայն
ստոյգ է, որ զամենայն ասաց արտաքոյ պարտիզին,
ուր ըմբռնեցաւ:
15. 358ա-84բ Գլուխ հնգետասաներորդ. Ես եմ
որթն ճշմարիտ – Նախ մխիթարեաց Քրիստոս զա-

46

շակերտսն վասն մահուան իւրոյ... զի այժմ ասեն, թէ
Հոգին Սուրբ յաւիտենական ելմամբ ոչ ելանէ ի յՈրդւոյ,
վասն այն զնոսա դատապարտէ սուրբ եկեղեցի:
16. 384բ-403ա Գլուխ վեշտասաներորդ. Զայս
խօսեցայ ընդ ձեզ, զի մի՛ գայթակղեսջիք – Յառաջագոյն խօսեցաւ Քրիստոս առ մխիթարութիւն աշակերտացն... Քրիստոսի չարչարիլն մարմնով վասն մեր,
եւ դուք ի նոյն միտս վառեցարուք:
17. 403ա-23ա Գլուխ եօթնեւտասներորդ. Զայս
իբրեւ խօսեցաւ Յիսուս – Նախ Քրիստոս մխիթարեաց
զաշակերտսն քարոզութեամբ... եւ որ կայ ի սէրն, բնակեալ է յԱստուած, եւ Աստուած ի նմա բնակէ:
18. 423բ-54բ Գլուխ ութնեւտասներորդ. Զայս
իբրեւ ասաց Յիսուս – Յառաջագոյն ճառեցաւ մխիթարութիւնն Քրիստոսի առ աշակերտսն... յորժամ նախանձ ինչ եւ ատելութիւն ունիցին:
19. 454բ-86բ Գլուխ իննեւտասներորդ. Յայնժամ
Պիղատոս զՅիսուս գան եհար – Չարչարանքն Քրիստոսի աստ ճառի... զոր ելոյծ առիւծ յարուցեալ, որ եւ
է գառն ամբիծ:
20. 486բ-518ա Գլուխ քսաներորդ. Եւ ի միաշաբաթոջն աւուրն Մարիամ Մագդաղենացի – Յորժամ
ճառեաց աւետարանիչս զմահն Քրիստոսի... վասն որոյ
ասի անդրանիկ մեռելոց, որպէս ի տեսիլն գրէ Յօհաննէս:
21. 518բ-30ա Գլուխ քսանեւմիերորդ. Յետ այսորիկ դարձեալ յայտնեաց Յիսուս զանձն իւր աշակերտացն իւրոց – Նախ ճառեցաւ երեւումն Քրիստոսի
ամենայն առաքելոցն ի միասին... եւ ոչ ոք է որ փակէ,
եւ ոչ ոք է որ բանա, որ է օրհնեալ յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, եղիցի եւ եղիցի:
Ծնթ. Յովհաննու Աւետարանի մեկնութիւնն արտայայտուած
չէ հետեւեալ գրքում. Ս. Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Եզնիկ եպս. Պետրոսեան, Արմէն Տէր-Ստեփանեան, Երեւան, 2002, էջ 123: Նիկողայոս Լիւրացու մասին տե՛ս Լ. Խաչիկեան, Արտազի հայկական իշխանութիւնը եւ Ծործորի դպրոցը.- Բանբեր Մատենադարանի, հտ.
11, էջ 123-210, հմմտ. Marcus Antonius v. d. Oudenrijn,
Linguae Haicanae Scriptores, Bern, 1960:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

530ա Կատարեցաւ մեկնութիւն, որ ըստ Աւետարանին Յոհաննու ի վերայ բնաբանին, շնորհօքն Աստուծոյ եւ ողորմութեամբն սուրբ Աստուածածնին. վերջ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 222բ (1882 թ., շղագիր, կարմրով, ստ. լս.)
Ն[ուաստ] Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան. |223ա| առ[ա]ջ[նորդական] տ[եղապահ]
հայոց Պուլկարիոյ, 1882 Յունիս 15, ի քաղաքն Ռուսճուք Պուլկարիոյ (նման՝ 38ա):
2. Պհպ. Բա (ԺԹ. դ., շղագիր, կարմրով) Բազում
աշխատութեամբ եւ թախանձանօք յաջողեցայ ի ձեռս
բերել զգիրքս:
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3. Պհպ. Գա (ԺԹ. դ. շղագիր, կարմրով) Չքնաղ
գրչութեամբ գրեալ է գիրքս:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա կանաչ թանաքով բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ [ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ
ԳՐԻԳ]ՈՐԵԱՆ, [1874]» (թոյլ դրոշմուած, դժուարընթեռնելի, հմմտ. ձեռ. 3010, 2ա), սեւ թանաքով, թոյլ
դրոշմուած, ձուածիր՝ «ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ, 1867»:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «1. Զաքարիայ եպիսկոպոսի Մեկ.
Աւետ. Յովհաննու», Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», Պհպ. Բա՝
«551/3011, ա. ֆռանք, 80», Պհպ. Աա՝ «Մեկնութիւն
Աւետարանին Յովհաննու ի Զաքարիայէ եպիսկոպոսէ,
վանից Սուրբ Թադէոսի առաքելոյն»:

3012
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ, ԵՓՐԵՄԻ ԱՍՈՐՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
ԹՂԹՈՑՆ ՊՕՂՈՍԻ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 342. չգրուած՝ 2բ, 41աբ, 42բ, 87աբ, 88բ, 119աբ,
120բ, 138բ, 139բ, 157բ, 158բ, 174բ, 188բ, 189բ, 202բ, 203բ,
212բ, 237բ, 238բ, 277բ, 278բ, 286բ, 289բ, 290բ, 331ա-42բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԹx12 (Թ 11, Ժ 14, ԺԳ 10, ԺԷ 13, ԻԸ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «G G»՝ մէջտեղում սիրտ, ողկոյզ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,5x10,5): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 15ա): ՏՈՂ՝ 31: ԿԱԶՄ՝ ոսկեդրոշմ զարդաշրջանակով եւ թիկնազարդերով մագաղաթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ բրոնզ, բուսական ճնշազարդումով: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ (վերջից). սպիտակ
չգրուած թուղթ. լուսագծերով:

նիկ»/չիք: ը/190ա-202ա: «Եփրեմի Պատճառ Բ. Թեսաղոնիկ»/
չիք: «Ոսկեբ. Պատճառ Բ. Թեսաղոնիկ»/չիք: թ/204ա-11բ (խորագիրը՝ 203ա): «Եւթաղ Պատճառ Եբրայեց.»/290ա: «Եփրեմ
Պատճառ Եբրայեց.»/չիք: «Կիւրղի Պատճառ Եբրայեց.»/չիք:
«Որոգին. Յեկեղեցւոյ պատմութ.»/չիք: «Ոսկեբ. Պատճառ Եբրայեց.»/չիք: ժ/291ա-330բ (խորագիրը՝ 290ա): «Եփրեմ
Պատճառ Ա. Տիմոթ.»/չիք: «Ոսկեբ. Պատճառ Ա. Տիմոթ.»/չիք:
ժա/213ա-37ա (խորագիրը՝ 212ա): «Եփրեմ Պատճառ Բ. Տիմոթ.»/չիք: «Ոսկեբ. Պատճառ Բ. Տիմոթ.»/չիք: ժբ/239ա-77ա
(խորագիրը՝ 238ա): «Եփրեմ Պատճառ Տիտոս»/278ա: «Ոսկեբ.
Պատճառ Տիտոս»/չիք: ժգ/279ա-84բ (խորագիրը՝ 278ա):
«Ոսկեբ. Պատճառ Փիլիմոն»/285ա-6ա: ժդ/287ա-9ա (խորագիրը՝ 286ա):

Նմուշ 15ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն (սոսկ եզրագիծք)՝
3ա, 43ա, 89ա, 121ա, 140ա, 159ա, 175ա, 190ա, 204ա, 213ա,
239ա, 279ա, 287ա, 291ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ վնասուած, քերծուած, բրոնզը մասամբ թափուած, խունացած, գունափոխուած,
Ա. փեղկի եւ մէջքի հիմնամասի մագաղաթը ճեղքուած, եզրերը
մաշուած. գրադաշտը տեղ-տեղ աղտոտուած, գունափոխուած,
սեւացած, թրջուածութեան հետքերով, զանազան բծերով,
թթուակեր, թանաքակեր, մի շարք թերթեր կոտրուած՝ թ. 137, 2048, 226-50, 274-6:

1. 203ա Յառաջաբանութիւն [Բ. թղթոյն Թեսաղոնիկեցւոց] – Իբրեւ ընթերցան թեսաղոնիկացիքն զկնի
այսր զթուղթն առաջին... որ ամենայն խնդութեամբ
քարոզէին զնա առ գրել նոցա այսպէս:
2. 212ա Յառաջաբանութիւն [Առաջին թղթոյն
Տիմոթեայ] – Երանելին Պօղոս զՏիմօթէոս յղեաց առ
Եփեսացիսն... զի նա ինքն է եկեղեցի Աստուծոյ յասելն
իւրում այսպէս:
3. 238ա Յառաջաբանութիւն [Երկրորդ թղթոյն Տիմոթեայ] – Վասն էր գրէ առ Տիմօթէոս զերկրորդ
թուղթն... եւ բարւոք այսու բանիւք մխիթարէ զնա
վասն փորձանաց իւրոց եւ ասէ:

Ունի նաեւ՝

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-330բ [Խմբագիր Մեկնութիւն ԺԴ. թղթոցն
Պօղոսի առաքելոյն]. Երանելոյն Յոհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսի Համառօտ
մեկնութիւն առաքելոյն Պօղոսի
Տե՛ս ձեռ. 1208, 192ա-474բ: «Ով Տէր Աստուած»/չիք:
«Յառաջաբան Պօղոսի»/չիք: «Պատճառ Հռովմ.»/1ա-2ա: «Յաղագս թղթոցն առաքելոց»/չիք: «Այլ պատճառք առաքելական»/չիք: «Ոսկեբ. Պատճառ Հռովմ.»/չիք: «Եփրեմ Պատճառ
Հռովմ.»/չիք: ա/3ա-40բ: «Եփրեմ Պատճառ Ա. Կորնթ.»/42ա:
«Ոսկեբ. Պատճառ Ա. Կորնթ.»/չիք: բ/43ա-86բ: «Եփրեմ Պատճառ Բ. Կորնթ.»/88ա: Եւթաղ/չիք: «Ոսկեբ. Պատճառ Բ.
Կորնթ.»/չիք: գ/89ա-118բ: «Եփրեմ Պատճառ Գաղատ.»/120ա:
«Ոսկեբ. Պատճառ Գաղատ.»/չիք: դ/121ա-38ա: «Եփրեմ Պատճառ Եփես.»/չիք: «Ոսկեբ. Պատճառ Եփես.»/139ա: ե/140ա57ա: «Եփրեմ Պատճառ Փիլիպպ.»/158ա: «Ոսկեբ. Պատճառ
Փիլիպպ.»/չիք: զ/159ա-73բ: «Եփրեմ Պատճառ Կողոս.»/174ա:
«Ոսկեբ. Պատճառ Կողոս.»/չիք: է/175ա-88ա: «Եփրեմի Պատճառ Ա. Թեսաղոնիկ»/189ա: «Ոսկեբ. Պատճառ Ա. Թեսաղո-

Հմմտ. Ս. Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Եզնիկ եպս. Պետրոսեան, Արմէն ՏէրՍտեփանեան, Երեւան, 2002, էջ 125:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 330բ (ԺԹ. դ., շղագիր) Ի գրոց Գրիգոր սարկաւագի Սուքիասեանց՝ գնեալ ի Մօսկով:
2. 330բ (1890 թ., շղագիր) Ի 25 Մայիսի 1890 ամի
Էյսկ քաղաք. այսօր, յաւուր յուղի անկանելոյ իմոյ յարտասահման՝ ի Վիեննայ, ի գիւտ քայքայեալ առողջութեանս, նուիրեմ մատանադարանին Սրբոյ Էջմիածնի,
որպէս յիշատակ ի հարազատ ծառայէ Ս. էջմիածնի,
աւագ քահանայ աղօթատան հայոց Էյսկ քաղաքի՝
Մարգարէ Տէր-Գրիգորեան Սուքիասեանց Աստրախանցի:
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25

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Յովհ. Ոսկեբերան, Մեկ. թղթոցն
Պօղոսի», 1ա՝ «553/3012», թ. 1-22ի ստ. լս.երին՝
«Մկրտիչ Տէր-Յարութիւնեան»:
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ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 3ա՝ «Յովհաննու Ոսկեբերանի թարգմանութիւն»: Պհպ. Բբ՝ «330 թերթ է, Կորնթ. 7 գլուխ.
Վասն անհաւատ առն ու կնոջ»:

3013
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Ս. ԱՌԱՔԵԼՈՑ ՎԱՆՔ (Աթխայ)
ԳՐԻՉ՝ Կարապետ վրդ.: ԾԱՂԿՈՂ՝ տէր Յոհաննէս:
ԹԵՐԹ՝ 266. չգրուած՝ 6բ-7բ, 127բ-8բ, 248բ, 264ա-6բ: ՊՐԱԿ՝
Բ-ԻԳx12 (Բ, Է 16, ԺԸ 10, Ի 14, ԻԳ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ թագ, «LALGVEDOG»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x
14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,5x10,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
2ա): ՏՈՂ՝ 33-40: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ ոսկեզօծ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Զ (սկ.). սպիտակ չգրուած թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ նաւ, բուսազարդեր:

Նմուշ 2ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Յակոբոս Տեառնեղբայր՝ 8բ:
Կ ի ս ա խ ո րա ն ՝ 141ա: Ճ ա կ ատ ա զ ա րդ ՝ 9ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բուսական, թռչուն: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, նարնջի, վարդագոյն, երկնագոյն, մանուշակագոյն, մոխրագոյն, դարչնագոյն, շագանակագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, վնասուած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան, թրջուածութեան եւ թանաքի հետքերով, զանազան բծերով. թ. 118-27ը
հիմքի կարերը թուլացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-118բ, 129ա-40բ [Տիտղ.] Գիրք մեկնութեան
Կաթուղէկեաց սրբոյն Յակոբայ, Մեկնութիւն կանօնական ընթերցուածոց, հեղինակութեամբ Կուռնելիոսի Կուռնելեան Լաբիատացւոյ, որ ի կարգէն Յիսուսեան, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ
սրբազան կաթողիկոսի Սրբոյ յանյաղթելի աթոռոյն
Էջմիածնի եւ հարազատ յաջորդի սրբոյն Թաթէոսի ՚ւ
սրբոյն Գրիգորի մերս Լուսաւորչի, ի թվին ՌՄ. եւ Ը.
(1759) ամի եւ ի փրկչականի 1759, ի փառս ամենամեծին Աստուծոյ եւ յօգուտ մերազնեա բանասիրաց
գիտնոց
– 2աբ Ցանկ եւ ցուցակ մեկնութեան գրոցս (այբբենական կարգով՝ Ա-Օ) – Աստուածային հանդիսավեհութիւնն որպէս մեկնի ԺԲ... Օրինակ քաջալերութեան համբերողաց ցուցանին բազումք. 19:
– 3աբ Առարկութիւն – Եօթներորդ հետեւեալ
ընթերցուածքս, այսինքն՝ մինն սրբոյ Յակոբայ... այսքանս ի յառարկութենէ հաւաքեալ, վերջ:
– 3բ-5բ Սկսանի առաջաբանութիւն գրոցս – Նաեւ
աստ խնդրէ, թէ ով իցէ հեղինակն այսորիկ ընթերցւածոյ... բայց սուտ է կարծիքն նոցին. վերջ:
– 6ա Աստէն դնին ոմանք բանք նոյնոյ մեկնութենէ, յետոյ հաւաքեալ գլխով. եւ համարն – Թէ որում
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կայցէր մինչեւ ցայսօր... այլեւ զարդ է եկեղեցւոյ եւ
գործ հրեշտակաց. եւ այլն տե՛ս անդ:
1. 9ա-51բ Շար գլխոց. Գլուխ առաջին – Ըստ սովորութեան արեգակնագոյն ընթերցուածոց... Բան. Յակոբոս: Մեկնութիւն. Զայս անուն ընկալաւ... մինչեւ առ
այն ծայրագունապէս սպասեալ բարին ժամանիցես, վերջ
առաջնոյ գլխոյն. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս:
2. 51բ-69բ Սկսանի ի մեկնութիւն երկրորդի
գլխոյն, շար գլխոց. Գլուխ երկրորդ – Աստէն անցանէ
ի կրօնէ առ հաւատն... Դնի բնաբան. Եղբարք իմ կամիք աչառութեամբ... Սկսանի ի մեկնութիւն. Աչառութիւն,
այսինքն՝ ակնառութիւն անձանց է մոլութիւն... որք
զհաւատն նորա ոչ երբէք փոփոխեն ի նմանէ. վերջ:
3. 69բ-87ա Սկսանի գլուխ երրորդ. [Շ]ար գլխոց
3. – Յոբու ի հաւատոյ անցանէ առ վարդապետութիւնն
հաւատոյ... [Բան.] Մի բազում վարդապետս լինիլ...
Սկսանի ի մեկնութիւն. Վարդապետ ի լատինս կոչի
յիւրաքանչիւր վերակացու... աստ օրհնութիւն, անդ
յաւիտենականսն կեան. վերջ 3 գլխոջ:
4. 87բ-100ա Սկսանի գլուխ չորրորդ 4. Շար
գլխոց. Գլուխ 4. – Նախասացեալ գլ[խ]ովս հետեւեցաւ... Ունի բնաբան. Ուստի պատերազմունք եւ կռիւք
ի ձեզ... Սկսանի ի մեկնութիւն. Արդ, առ այս համար...
միթէ ոչ կարէ, որ ապա մի է, այսինքն՝ գիտողն,
այսինքն՝ զբարին եւ ոչ առնօղինն, վերջ:
5. 100ա-18բ Սկսանի գլուխ հինգերորդ 5. – Դիմէ
եւ տեւէ մեծատանաց ի յաղքատսն... Դնի բնաբանն.
Արդ, այսուհետեւ, մեծատո՛ւնք, լացէ՛ք եւ ողբացէ՛ք...
Սկսանի ի մեկնութիւն Ե. գլխոյն. Ի վերջն ասացեալսդ
անցեալ գլխոյ եդ զյանցանս մեծատանց... եւ Քրիստոսի
յուսոյն մերոյ երգել փառս ի յաւիտեանս. ամէն, վերջ:
– 129ա-40բ Ցանկ գրքոյս. Աստէն սկսանի ցանկ
գրքոյս մեկնութեան Կաթողիկեաց սրբոյն Յակոբոսի
(այբբենական կարգով՝ Ա-Օ) – Աստուած կենաց
հեղինակ ցուցանի........ 203... Օգտութիւնք խաղաղութեան եւ խաղաղասիրաց, տե՛ս ՃՀԸ.:
Բ. 119ա-27ա, 244ա-8ա [Քարոզք եւ բանք զանազանք]
1. 119ա-22բ Դնեն աստէն քանի մի քարոզք
պիտանիք. Բան եւ քարոզ յաղագս Ողջունի (Յոր
տուն մտանիցէք, ասասջի՛ք. Ողջո՛յն տանս այսմիկ,
Մտթս. Ժ. հմր. 12) – Եւ զայս կանօն հրամանի Տէրն
մեր կարի հարկաւորագոյն...
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2. 122բ-7ա Նորին հաւաքօղէ դարձեալ ի նոյն
խորհուրդ, սակս օրինաւոր ողջունի Տեառն ըստ Հայաստանեացս ճշմարտասիրաց վարմանց եւ ասացւածոց – Քանզի այսպէս պատմէ մեզ անսղալ պատմիչն... եւ միշտ երգել ամենասուրբ Երրորդութեանն
գոհունակ բերանով եւ սրտիւ, փառս յամենայն յաւիտեանս. ամէն:
3. 244ա-8ա Ի վախճան գրքոյս աստ հաւաքմամբ
դնին քանի մի բանք:
ա. 244ա Վասն ոչ խոտելոյ զմեղաւորս իսկոյն –
Մեղաւորն ոչ է իսկոյն ի բաց ձգելի... որով իւրաքանչիւր մեղաւոր կարէ իմանիլ:
բ. 244աբ Յաղագս, թէ ոյք իցեն նեղութիւնք, որ ի
մեղ գան մեղաւոր հոգւոյն – Այս է, զի ի սատանայէն
մերձացուցանի... թխացան որպէս զածուխ երեսք նոցա:
գ. 244բ Յաղագս, թէ մեղաւորն է վիրաւոր – Զի
մեղաւորքն ասին վիրաւորք... ի հինգ մասունս կամ
կողմունս բացաւ առ ի բժշկել զփտեալ վէրս:
դ. 244բ Յաղագս, թէ մեղաւորն ասի կիսամահ –
Թողին զնա կիսամահ եւ գնացին... ահա ճշմարիտ
հաւատն:
ե. 244բ-5ա Յաղագս դեղոյ մեղացն – Զի երկիւղն
ոչ բարեաց գործոց... վասն որոյ եւ ընկալան, տե՛ս
յԱւետարանն, գլուխ, համար:
զ. 245աբ Յաղագս անկման մեղաւորին – Ընթեռնուն, թէ տաճարն Սողոմոնի Է. ամ շինեցաւ... ոչ է եւ ոչ
եւս երեւի տեղի նորա:
է. 245բ-6ա Յաղագս, թէ մեղաւորն է ծառայ դիւաց եւ մոլութեանց – Որ առնէ զմեղս, ծառայէ մեղաց... եւ ինքեանք մատամբ իւրեանց ոչ կամին շարժել
զնոսա:
ը. 246ա-7բ Յաղագս ապաշխարող մեղաւորի, որ
ուրախանան հրեշտակք, նաեւ բոլոր ամենասուրբ
Երրորդութեանն. գլուխ 8 – Ուրախութիւն եղիցի
առաջի հրեշտակաց Աստուծոյ... յորժամ զայս ամենայն
արասջիք ՚ւ ուսջիք, ծառայք անպիտանք եմք սրբոյ
Երրորդութեանն, նմայ փառք յաւիտեանս:
թ. 247բ-8ա Յաղագս, թէ փոփոխումն ժամանակաւ, որ իրաց եւ նորին հետեւումն ածէ առ մեղն.
9 – Նախ գիտելի է, թէ այն առ մեղն տրամադրէ... ըստ
որում սպանանէ մարդ չարութեամբ զհոգին իւր:
Գ. 141ա-263բ Բանք Ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք, զանազան սուրբ գրոց վարդապետութեամբ
յարադրեալ եւ ճոխացեալ, ի բոլոր ժամանակս տարոյն շարադրեալ եւ արարեալ ի գերազանց սրբազան աստուածաբանութեան վարդապետէ՝ եղբայր
Յակոբէ Վօռաճիոյ, կարգին քարոզողաց յումեմնէ
եպիսկոպոսէ Եանվէնսիոյ երջանկապէս սկսանի
Տե՛ս ձեռ. 404, 1ա-286ա: Առջբն./141ա: ա/141բ-3ա:
բ/չիք: գ/143ա-4ա: դ/144ա-6ա: ե-զ/չիք: է/146ա-9ա: ը-ժա/չիք:
ժբ/150ա-1ա: ժգ-ժդ/չիք: ժե/151աբ: ժզ/չիք: ժէ/151բ-3ա:
ժը/153ա-4ա: ժթ/154ա-5բ: ի-իբ/չիք: իգ/155բ-6բ: իդ/156բ-7բ:
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իե/157բ-8բ: իզ/158բ-60բ: իէ-իթ/չիք: լ/160բ-2ա: լա/162ա-3բ:
լբ-լգ/չիք: լդ/164ա-5բ: լե-լէ/չիք: լը/165բ-6բ: լթ-խա/չիք:
խբ/167ա-8ա: խգ/չիք: խդ/168ա-9ա: խե-խզ/չիք: խէ/169ա70բ: խը/170բ-2բ: խթ/չիք: ծ/172բ-4բ: ծա/չիք: ծբ/174բ-6ա:
ծգ-կ/չիք: կա/177բ-8ա: կբ/178ա-9ա: կգ/չիք: կդ/179բ-81ա:
կե-կը/չիք: կթ/181ա-3ա: հ/183բ-4բ: հա/184բ-5բ: հբ-հգ/չիք:
հդ/185բ-7բ: հե/չիք: հզ/187բ-8բ: հէ-հը/չիք: հթ/188բ-90ա:
ձ/չիք: ձա/192բ-3բ: ձբ/չիք: ձգ/193բ-5ա: ձդ/195ա-6ա:
ձե/196ա-9ա: ձզ-ձէ/չիք: ձը/199ա-200բ: ձթ-ղգ/չիք: ղդ/201բ3ա: ղե/չիք: ղզ/203ա-4ա: ղէ-ղը/չիք: ղթ/204ա-5բ: ճ/չիք:
ճա/205բ-6ա: ճբ/206ա-7ա: ճգ-ճզ/չիք: ճէ/207ա-8ա: ճը/208ա9ա: ճթ/չիք: ճժ/210բ-1բ: ճժա/չիք: ճժբ/213ա-4ա: ճժգ-ճժէ/չիք:
ճժը/216բ-8ա: ճժթ-ճի/չիք: ճիա/218ա-9ա: ճիբ-ճիը/չիք:
ճիթ/219ա-21ա: ճլ-ճլա/չիք: ճլբ/222ա-3բ: ճլգ/223բ-4բ: ճլդճլե/չիք: ճլզ/226ա-7ա: ճլէ-ճլը/չիք: ճլթ/227ա-8բ: ճխ/չիք:
ճխա/228բ-30բ: ճխբ/230բ-1բ: ճխգ-ճխդ/չիք: ճխե/231բ-3ա:
ճխզ-ճխէ/չիք: ճխը/233ա-4բ: ճխթ-ճծ/չիք: ճծա/234բ-6բ: ճծբճծգ/չիք: ճծդ/236բ-8ա: ճծե/238ա-9բ: ճծզ/239բ-41ա: ճծէ/չիք:
ճծը/241ա-2բ: ճծթ/242բ-8ա: Ցանկ/249ա-51բ:
Ունի նաեւ՝

1. 149ա-50ա Յաղագս սրբոյն Յովհաննու: Թէ
վասն էր է, որ ասէ. Ես ձայն բարբառոյ – Որոյ պատճառն է, զի կարծէին ոմանք գոլ նմանէ... յորում եդեալ
է, պարտիմք նմայ ցաւակցիլ, ընդ որում հայէի յանգրուանս եւ մաշէի. եւ այլն:
2. 163բ-4ա Բան յաղագս ապաշխարութեան, որ
ասէ Տէրն. Բազումք են կոչեցեալ, եւ սակաւք
ընտրեալք – Դնի ապաշխարօղաց մեծ քաղցրութիւնն... եւ նեղ ճանապարհն, որ տանի առ կեանս եւ
սակաւուք են, որք գտանեն զնայ:
3. 176ա-77բ Բան յաղագս Յարութեանն Քրիստոսի բազում պարագայիւք ցուցանի – ԶՅիսուս
խնդրէ՛ք զՆազովրեցին... արդ, գիշերովն նշանակի
դժոխային խաւարն, որոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս:
4. 190բ-1բ Բան յաղագս նախագուշակման Քրիստոսի վասն բաժանման սինակօկային, այսինքն՝
ժողովարանին, վատահամբաւութիւն եւ սպանումն
առաքելոց – Ի ժողովրդոց իւրեանց հանիցեն... զոր
Աստուածն մեր տացէ մեզ եւ յամենայն քրիստոնէից.
ամէն:
5. 191բ-2բ Բան յաղագս, թէ առ յորս գայ Հոգին
Սուրբ եւ օթեւանս առնէ – Առ նայ եկեսցուք եւ
օթեւանս առ նմայ արասցուք... զորոց ասացաք, անցեալ երեսն տե՛ս, Յոբ 40:
6. 200բ-1բ Բան դարձեալ առ նոյն բնաբան, թէ
ով պատրաստեաց զայս ընթրիս, եւ թէ վասն ոյր եւ
կամ զինչ դժոխային ընթրիսն – Այր ոմն արար
ընթրիս... ջոկ-ջոկ ընտանին ագահաց:
7. 209ա-10բ Բան յաղագս Աստուծոյ ողորմութեանն եւ արդարութեանն Աստուծոյ – Գթամ ի վերայ
ժողովրդեանդ... եւ մանրեալ բրդեա՛ քաղցելոց զհաց
քոյ. եւ այլն:
8. 212աբ Բան յաղագս, թէ ի յանիրաւ մամոնայէ
առնել բարեկամս, վասն ոյր եւ տունն, զոր շինեն
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սուրբք եւ մեղաւորք, որպէս եւ կամ ուր, որով
զանազանին – Արարէ՛ք ձեզ բարեկամս ի մամոնայէ...
ընդ որում փուշք ժողովեալք հրով այրին:
9. 214ա-6բ Բան առ փարիսեցին եւ մաքսաւորն,
թէ որպիսի սկիզբն ունեցան եւ զորպիսի վաղճան՝
օրինակ արդարոց եւ մեղաւորաց, հպարտութեան եւ
խոնարհութեան – Արք երկու ելին ի տաճարն, կա՛լ
յաղօթս... եւ սա բացեալ, զբերան իմ բացի եւ առ զհոգի:
10. 221ա-2ա Բան յաղագս յարուցման որդւոյ
այրոյն, որով նշանակին իւրաքանչիւր մեռեալ մեղաւորքն եւ կսկիծ մօրն ցուցանէ զորբն այրի հոգւոյն –
Գնայր Յիսուս ի քաղաք մի... մինչեւ ի վաղճանն կալով
վասն որդոյն ընդդէմ յամենայնից:
11. 224բ-6ա Բանք յաղագս, թէ որովք ցուցանին,
խոնարհութիւնն ցուցանի – Մինչ կոչիցիս ի կոչմունս... որքան լինի խոնարհ, այնքան լինի բարձր
շնորհիւ եւ փառօք:
12. 251բ-63բ Դնին աստ երկրորդ ցանկն
խորհրդաւոր իրաց, կարգաւ այբուբենից տե՛ս – Աստուած որպէս գտանի... Օգտութիւն չարչարանացն
Քրիստոսի Ե. տեսանի:
Ծնթ. Բոլոր միաւորների խորագրերը նշուած են ստ. լսներում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

1բ (1700 թ.) Կուռնելիոսի Կուռնելեան Լափիտացւոյ, ի կարգէն Յիսուսեան, նախ Իլովանէնսիայ,
զկնի համալսարանի Հռօմայականի՝ սրբազան տառից
վարդապետէ նուիրեալ գերապայծառի եւ գերյարգելւոյ իշխանի Վնէժացւոյ՝ Կրիման կոչեցելոյ, սուրբ
հռօմէական եկեղեցւոյ լայնապայծառ կառդինալի ի
Վնէժում, 1700 թվումս:
244ա (1753 թ.) Զգծօղ սորին զմեղսամած Կարապետ՝ իբրու թերագէտ վարդապետս, համայնից ծառայիցն, Աստուծոյ անարժան եւ անարդիւն ծառայ, որ ի
ՌՄ. եւ Բ. (1753) թվին ըսկիզբն՝ Յունվարի սկսա հաւաքել զսա ի «Բանք Ոսկիական» գրոց, բազմաց
զսակաւն համառօտեալ յօգուտ բանասիրաց եղբարց,
վասն որոյ յիշել մաղթեմ ի Քրիստոս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
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2բ Այս առաջնոյ տետրի ցանկն է, իսկ զմնացեալն
վերջ գրքոյս գտցես՝ լի եւ անթերի ի փառս մեծին
Աստուծոյ եւ յօգուտ գիտնոցըն մերայնոց:
118բ Արդ, ողորմած շնորհիւ Տեառն աւարտեցաւ
մեկնութեան գիրքս կանօնական Կուռնելիոսի Կուռնելեան Լաբիտացւոյ, հաւաքեալ եւ քաղեալ ոճիւ կարճագունիւ ի պէտս բանասիրաց, ի սոյն հաւաքօղէ՝ Կարապետ իբրու չնչին վարդապետ: Գրեցաւ ՌՄ. եւ Թ.
(1760) եւ Մարտ 17, որ եւ ժտեմ օգտողացդ լիովին
զողորմին:
122բ Զհաւաքօղ սորա ի բանից սրբոց հարց եւ
վարդապետաց եկեղեցւոյ, հեղինակութեամբ սուրբ
գրոց, մաղթեմ պահել թարց եպերանաց եւ յիշել ի Տէր
վասն ներման յանցանաց իմոյ եւ իմայնոց, եւ ձերինդ
մեղաց, ընթերցօղ բանասիրաց Տէր արասցէ ներման
արժանս. ամէն:
127ա Ի 1209 (1760) ամի եւ Ապրիլի 20ն օր գրեցումն ի Սուրբ վանս Առաքելոց, որ նահանգին յԱթխայ, որ նախապէս շարադրեցաւ եւ հաւաքեցաւ ի բանից սրբոց հարց եւ ըստ նոցին մտաց ի մի տուփ/// (2,5
տող ջնջած): Ի 1196 (1747) ամի թւոյս մերոյ, որ
երբեմն/// (մէկ բառ ջնջած) անդ ծառայ Աստուծոյ,
ծառայող եղբարց նւաստ հաւատոց, իբրու կարգունակ
տեղեաւ (մէկ տող ջնջած): Եւ արդ, մնամ օգնականութեանն Աստուծոյ եւ բազմաց ակն ունիմ:
2. Ծաղկողի. 8բ Սուրբդ եւ արդարդ Յակոբոս
Տեառնեղբայր, նոյն եւ եպիսկոպոս, տէր Յոհաննէս
սորին ծաղկողս:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա սեւ թանաքով ձուածիր՝ «ԳՐԻԳՈՐ / 1827»: 1ա, 9ա երկիցս, սեւ թանաքով բոլորակ՝
անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝«Կոռնելիոսի Մեկ. Կաթուղիկեայց
Յակովբայ», Ա. կազմաստառին՝ «Մեկնութիւն Կաթողիկեաց սրբոյն Յակոբայ առաքելոյն, այլ քարոզք, զԵրգ
Երգոց, Սողօմօնի արքային», Պհպ. Աա՝ «554/3013»,
«ՌՄԹ. – 1760, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 248բ՝ «Եդեալ ի հուր»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 8ա՝ Յակոբոս Տեառնեղբայր եւ
աբեղայ մի:

1. Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:

3014
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 78-3 (տե՛ս Պհպ. գրչի էջակալում՝ 3-154, որ է 4ա78ա). չգրուած՝ 78բ: ՊՐԱԿ՝ 3+Ա-Զx12 (Ա 11)+4: ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «ԹՂ, 18///»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x17:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16x13): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 26բ): ՏՈՂ՝
26: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 (թ. 1-3՝ հաշուած
թերթաքանակի մէջ)+Բ-Դ. սպիտակ չգրուած թուղթ (Պհպ. Բա-Դա):

Նմուշ 26բ
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – (գծանկար) Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր (6բ՝): Գ ո յ ն ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, վրան
սկզբնապէս եղած անցք՝ կարկատան նոյն կաշուից. գրադաշտը
տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան հետքերով, թ. 1-2ի կարը
թուլացած. ձեռագիրն ունեցել է Պտռկ-Պհպ՝ Յայսմաւուրք բովանդակութեամբ, որը նորոգման ժամանակ անջատուել, իբրեւ
առանձին միաւոր հայերէն Պտռկների հաւաքածուի մէջ գրանցուել է 2210 համարի ներքոյ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-78ա [Անդրէասի Կապադովկացւոյ Մեկնութիւն Յայտնութեանն Յովհաննու]
Տե՛ս ձեռ. 1161, 79բ-168բ: Յիշատակարան թարգմանողի
գրոյս/չիք: Ի տիեզերական ժողովոյն/75բ-6բ: Գլուխք/77ա-8ա:
Ի Յայտնութիւն Յովհաննու/4ա-6ա: ա/6բ-8բ: բ/8բ-10ա:
գ/10ա-1ա: դ/11աբ: ե/11բ-2ա: զ/12ա-3ա: է/13ա-4ա: ը/14ա5ա: թ/15ա-6բ: ժ/16բ-9ա: ժա/19աբ: ժբ/19բ-20բ: ժգ/20բ-1ա:
ժդ/21աբ: ժե/21բ-2ա: ժզ/22աբ: ժէ/22բ-3ա: ժը/23ա-4ա:
ժթ/24բ-6ա: ի/26ա-7ա: իա/27ա-8ա: իբ/28աբ: իգ/28բ:
իդ/28բ-9ա: իե/29աբ: իզ/29բ-30բ: իէ/30բ-2ա: իը/32աբ:
իթ/32բ-3բ: լ/33բ-4բ: լա/34բ-5ա: լբ/35աբ: լգ/35բ-8ա: լդ/38ա41ա: լե/41ա-2ա: լզ/42ա-3ա: լէ/43ա-4ա: լը/44աբ: լթ/44բ-5բ:
խ/45բ-6ա: խա/46ա: խբ/46ա-7ա: խգ/47աբ: խդ/47բ-8ա:
խե/48ա-9բ: խզ/49բ: խէ/49բ-50ա: խը/50աբ: խթ/51ա:
ծ/51աբ: ծա/51բ-2ա: ծբ/52բ-3ա: ծգ/53ա-4ա: ծդ/54ա-6բ:
ծե/56բ-9ա: ծզ/59աբ: ծէ/59բ-60բ: ծը/60բ-1բ: ծթ/61բ-2ա:
կ/62ա-3ա: կա/63ա: կբ/63աբ: կգ/63բ-5ա: կդ/65ա-6ա:
կե/66աբ: կզ/66բ-7բ: կէ/67բ-71ա: կը/71աբ: կթ/71բ-2ա:
հ/72աբ: հա/72բ-3ա: հբ/73ա-4ա:
Ունի նաեւ՝

1. 74աբ [Յիշատակարան թարգմանութեան] –
Այս յայտնութիւն աստուածաբան աւետարանչին Յովհաննու, սրբոց հարցն մերոց վարդապետութեամբ... եւ
ի փոխելն աստի՝ սրբոց թագաւորացն արասցէ պսակակից եւ խորանակից ի լուսեղէն յարկսն, եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
2. 74բ-5բ Յիշատակարան տառիս գտողի՝
տեառն Ներսեսի գերահռչակ վարդապետի, զոր
գտեալ ի մեծն Անդիոք, գրեաց զսա ի լուսաւորութիւն հոգւոց – Ես՝ Ներսէս նուաստս ի Քրիստոս եւ
տարտամս յուսումնասիրաց... ձեռամբ նուաստ եպիսկոպոսի նորին մայրաքաղաքի Տարսօնի՝ տառապելոյս
Ներսէսի, շնորհօք եւ ողորմութեամբն Քրիստոսի, որ է
օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դարի վերջ
Բ. 1ա-3ա [Երգք եւ տաղք]
ա. 1ա Երգ ի վերայ սուրբ Աստուածածնի – Մարիամ կոյս, որ բանին Հօր մայր յորջոջի... զուարճիւք
դիմօք մասնակցիցի վերնոյ շընորհին:
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բ. 1բ Եղանակ սուզինակ երգելի – Թագ փառաց
մերոց այր ցանկալի, / Գոհար ահագին գանց գովելի...
Քաջազուն հօր դու քաջ ժառանգ, / Որպէս բազէ դեւ քո
երագ, / Հասեր հարեր դու զՎախթանկ, մե՛ծ նախարար:
գ. 1բ Տաղ ի վերայ Լեւօն արքայի – Շառաւիղ ընտիր տոհմին Ռուբինեաց, / Առիւծ անվեհեր արի ախոյեան... Հայեաստան աշխար[հ] գոչէ, հառաչէ, փութացի՛ր յօգնել, արի՛ ախոյեան:
դ. 1բ-2ա [Անխորագիր] – Շուշան ծաղիկ եմ
դաշտաց, / Եւ հարսն ընտիր նարդոսաց... Արի՛, արի՛,
մերձաւո՛ր իմ, սէ՛ր իմ, սէ՛ր իմ, ցանկալի՛ իմ:
ե. 2ա [Անխորագիր] – Ծիլ, ծիլ ոսկի է վարդի
թերթերն, / Որպէս եւ ասեն նախնի ծերերն... Գոլ-գոլ
արտասւօք ըզսիրտն իւր այրէ, ի փըշուտ վայրէն գեղ՛՛:
զ. 2բ Եղանակ Հալէպի Պիրքերէն – Հսկայ հզօր
գեղապատշաճ, / Հայկ մեր նախնի քաջազանց... Մինչ
ցե՞րբ կացցես յինէն անտես, / Կարօտիմ քոյդ տեսութեան զդէմս:
է. 2բ-3ա Երգ ի վերայ Ճաշոցի – Զճաշոց մատեանս
ի լոյս ածեալ, / Զպատկերքս ընտիրս ներքանդակեալ...
Բարեծնունդ ջահնկալաց, / Եւ ընդհանուր կղերիկոսաց:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 3բ (1885 թ., շղագիր) Նուէր Սուրբ Էջմիածնեայ
մատենադարանին. բժիշկ Գաբրիէլ Յոհաննիսեանց,
1885 թիւ, 12ն Մայիսի, Ալեքսանդրապօլ:
2. Պհպ. Դբ (ԺԹ. դ., նոտրգիր) Զօրութիւն գրոյ այս
է, որ ես Յարութիւնի որդի Առագելս:
3. Կազմաստառ Ա. (ԺԹ. դ., նոտրգիր) Յարգոեա՛յ
պետին եւ գերայմեծար հայազեանց///, Մարտիրոս
քահանայ Մահտեսի-Կարապետեան:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «556, Մեկ. Յով Անդր////// ի
եպ///», Ա. կազմաստառին՝ «Հմր 34», Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկ՝ «ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «556/3014”:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. կազմաստառին, 1ա՝ զանազան
տառեր, 1ա՝ «Ուր ես մայր իմ, իմ քաղց», «Թագ փառաց մերոց, այր ցանկալի, / գոհար անգին, գանձ գովելի, / միշտ ի հոգիս, սէր քո վառի, մեծ նախարար
Մամիգոնեան: Սուր սայրասուր Մամիգոն, Սնբատ իշխան առիւծ արքան, պարելի եկ, եկ սէր իմ», Պհպ. Գա՝
«Յօսեփ, Մինաս: Ընդադրեալք բացառ նոցա կան
հայոց վկ/// Ենովբոս, Ենովբոս»՝ գրուած գրչախաղի
սկզբունքով, ընթերցումը երկբայական, Պհպ. Դբ՝ «Այբուբեն՝ Ա-Ն, Վ»:

57

29

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

58

3015
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
հեռանայ մինչեւ ՃՁ. եւ մօտենայ մինչեւ աւարտն,
Արեգակն եւ Լուսինն միոյ տեղ ծնանի:
5. 77ա [Աղիւսակ] – Այս Լ.եակ (30) բոլորս ոչ
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Մեկնութիւն տօմարի Յակովբ միայն Լուսին ցուցանէ, այլ ամենայն թիւս ցուցանէ,
զամսոյ Լուսնոյ վերադիրոյ, Է.երեակոյ եւ այսպէս
վարդապետի Ղրիմեցւոյ, 32»:
արասցես... եւ զայն գիր բոլորակս անտի առաջ տո՛ւր,
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
եւ զայն է, զոր խնդրես անսխալ:
ԽԱՐԱՍՈՒ
ՌՄԲ. – 1753
6. 77աբ [Խրատ] – Թէ կամիցես տեսանել եւ իմաԳՐԻՉ՝ Յարութիւն: ՍՏԱՑՈՂ՝ Աճէմ տրց. Սիմէոն:
նալ զլոյս գերազանցն... եւ այս որ է, որ <որ> ասեն
ԹԵՐԹ՝ 95 (թ. 1-95). չգրուած՝ 1ա-3բ, 93բ-5բ: ՊՐԱԿ՝ 3+1հրեայքն, Ա. օր կայ, ո՛չ գիտէք. եւ Քրիստոսի մարդա11x8+4: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ լուսին,
երիցուկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14x10):
սիրին փառք յաւիտենայ, յաւիտենիւ, յաւիտենից. ամէն:
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 16ա): ՏՈՂ՝ 25:
7. 77բ [Խրատ] – Ահա չորք ամիսքն, եւ հունձքն
գան... եւ մարգարէն վկայէ, ծագեսցի յաւուր եւ այսքան առ [այս]:
8. 78ա-81ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք] –
Հարցումն. Ընդէ՞ր տարին ՅԿԵ. (365) օր է: ՊատասՆմուշ 16ա
խանի. Վասն զի մարդն աշխարհս բանական շինեցաւ...
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 4ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա որ է ի սկիզբն Նիսանայ յեբրայեցոց, եւ է այս բոլորակս:
զա րդ ՝ բուսական: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
9. 81աբ [Խրատք եւ աղիւսակք] – Եթէ կամիցիս
կարմիր, կապոյտ, դեղին, վարդագոյն:
գիտել Արեգակըն յորում գոտոջ է՝ կա՛լ ի գարնանային
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը տեղ-տեղ խոնաւութեան, մոմի
եւ ձէթի հետքերով. 4ա էջի մանրանկարի կարմիր գոյնը դրոշհասարակածէն... եւ իսկ Լուսինն Ժ. ժամ կենայ, եւ
մուած հանդիպակաց էջին:
գօտիք են այսոքիկ այսքան:
10. 81բ-4ա Այս են Է. գօտիքըն – Զայս Է. աստղս,
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
որ
շրջին ընդ կենդանակերպսն... այս են խորհուրդք
Ա. 4ա-93ա Մեկնութիւն տումարի, զոր խնդրեաց
անդընական
յօդոցն, զոր յայտնեաց Աստուած իմաստԹումա վարդապետն Մեծոփայ վանից աստուածանոց:
բնակ սուրբ ուխտին, եւ սիրով զհայցուածս նորա
11. 84ա-5բ Յաղագս սուրբ առաքելոցն, զոր
կատարեալ Յակոբ վարդապետըն Ղրիմեցի
պասէքն
կատարելոյ յետ Յարութեան փրկչին – Սուրբ
Տե՛ս ձեռ. 739, 58բ-178ա: ա/4ա-71բ: բ/71բ-5ա:
առաքեալքն կատարէին զպասէքն ամենայն ամի... որ
Յիշ./75աբ:
այսքան ամենայնն լման եւ անխուսուռ ըստեղծեցեր:
Տե՛ս Յակոբ Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատութիւններ,
Երեւան, 1987, էջ 188-308 (համեմատական այս բնագրում ձեռա12. 86ա-7ա Յաղաքս դարուց լինելութեանց, թէ
գիրս օգտագործուած չէ):
որպէս եւ իցէ – Առաջին դարն կիրակի եմուտ Ենովք...
Բ. 75բ-87ա [Տոմարականք]
այսքան առ այս վասն աստեղաց գիտութեան. եւ է:
1. 75բ [Աղիւսակ] – Այս բոլորս ցուցանէ Է.երեաԳ. 87ա-93ա Պատճառ լինելութեան ամենայն
կով պատկեր օրն եւ Դ. յեղանակն՝ որ օր մտածն եւ է:
գոյիցս՝ հուր, ջուր, յօդ, հող եւ – Եւ ջուր է սերուն
2. 76ա [Աղիւսակ] – Այս բոլորակըս ցուցանէ բնութիւն... թէպէտ եւ ինքն անկարօտ է եւ անմարմին,
ներքին Է.երեակին վերայ առաջ յայտնութեան միջի այսպէս եւ ի ցանկութիւնս եւ ի հեշտութիւնսն մարմաւելի օրըն. եւ այլն ըստ կարգին գտանես անսխալ եւ նոյն. եւ ի Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեան
անվրէպ՝ որ օր լինելըն. գծողս հիշէ՛ք:
յաւիտենից. ամէն:
3. 76ա [Խրատ] – Թէ կամիս չար աստղն այսպէս
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
արա՛յ... եւ ձի, նաւ այսպիսի բան մի՛ աներ, չար է եւ է:
Գրչի. 75բ Այլ եւ գծող զրժան, սոսկ անուամբ Յա4. 76բ [Աղիւսակք] – 1. Այս բոլորակս Յայտնութերութիւնս յիշէ՛ք, սղալանս չի՛ մեղադրէք, յիշուիք Յինէն առաջ՝ թէ քանի օր է Տարոյ գիրն, վերն է, եւ
սուսի Քրիստոսի. ամէն:
միջինն օր ուտիքն անվրէպ, այսքան: 2. Այս բոլորակս
75բ Եղբա՛յրք, ես սակաւ օքտեցայ, դիպօղն բազում
ցուցանէ Վարդավառէն մինչեւ Աստուածածինն, գիր
իմասցի, ընթերձողն մեզ յիշեսցի, ինքն Աստուծոյ
տարին վերն է, եւ միջինն շաբաթ ուտիքն է: 3. Այս բոլորակս ցուցանէ Լուսնոյ մասն, զի ամէն օր ԲԺ. մաս աւրհնի. ամէն:
ԹԵՐԹ՝ 114: ԿԱԶՄ՝ սեւ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ քերծուած. լուսանցակողերը մասամբ կեղտոտուած:
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77բ Գծողս յիշէ՛ք. ամէն:
93ա Գրեցաւ Մեկնութիւն տումարիս ձեռամբ ձեր
ոտաց հող եւ մոխիր, անպէտ մականուամբ Յարութիւնս եւ մօրն՝ Թագուհի եւ հայրն՝ Խաչատուր, եւ եղբայրն՝ Ասվատուր, որ եւ ասէ Աստուած ողորմի, վայելումն Աճէմ տիրացու Սիմէոնին, Աստուած իմաստութիւնն յաւելու: Ի թվականիս մերոյ ՌԲՃԲ.ին (1753),
Օգոստոսի ԻԳ. (23), օրն Բ.շաբատի, աւարտեցաւ ի
քաղաքն Խարասուի, ի հայրապետութեան մերոյ
տեառն Աղէկսանդր կաթուղիկոսի, եւ յԵրուսաղէմայ
պատուիրագն՝ տեառն Յակոբ վարդապետի, եւ Կաֆայու առաջնորդն՝ տէր Էգնատիոս վարդապետին, եւ
Ղրիմայ Սուրբ Խաչին առաջնորդութեան տէր յԱդամ
վարդապետին աւարտեցաւ գրգուկս. դիպելով կամ
կարդալ՝ յիշէ՛ք զարժանս, խոշոր եւ մանտրութեանըն
չի մեղադրէ սղալանացս, որ եւ Աստուած ողորմի իւր
ծնողացն:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «560/3015», «ՌՄԲ. – 1753, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 19 (թ. 96-114). չգրուած՝ 107բ-8ա, 113բ-4բ: ՊՐԱԿ՝
12+7: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ,
երիցուկ եւ «A G» (թ. 96-107), «P SER PE, RIURO IER GVE”
(թ. 108-14): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13x9):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 99ա): ՏՈՂ՝ 21-2:

Նմուշ 99ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ մոմի հետքերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 96ա-105ա Նախերգանք քարոզի – [Երան]ելի
բնութիւն եւ աննախանձ բարերարութիւն, սկիզբն կենաց եւ կենդանութիւն արարածոց... փառք յամենայնի՝
ընդ Հօր ամենակալի եւ ընդ Որդոյդ միածնի եւ
բարերարի, այժմ եւ անվախճան յաւիտեանս. ամէն:
– 105ա-7ա Յորդորակ – Այժմ ժամանեալ մեր
յաւարտ եւ կատարումն թարգմանութեան յառաջարկեալ մարգարէական բանիս... այլեւ զկամարակապ
խորանս եւ զերկնահան/// (չշարունակած):
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ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԹ. դար, շղագիր
Բ. 108բ-13ա [Դեղագիրք]
1. 108բ-12ա Վասն փենուայ խոտի – Խոտ մի գայ,
անուն փենունայ կասեն... ոմանք կակաւիլ ասեն,
ոմանք քաջվարս ասեն:
2. 112ա Թէ աշխարհ ամենայն լերինքն որպէս
սապոն լինի, եւ ամենայն ծովքն եւ գետք ժողովես,
զանմիտ մարդոյ շապիք լւանալ ոչ կարեն:
3. 112ա Դեղ բերանացաւի – Ա. դրամ ռաւանդ, Ա.
դրամ չօփ չինի... բերանն ձգես, ողջանա Աստուծով:
4. 112ա Մարդոյ վիզն, որ մրքում բուն լինի... Ա.
սհաթ նստի, խալսի Աստուծով:
5. 112ա Թէ մարդոյ ուսից դիպի, որ բազում
դղրանքով ճար չլնի... Գ. օր կենա, խալսի Աստուծով:
6. 112բ Որ մարդոյ արանքն ուռի... պուղին
նստեցուր, օգտէ Աստուծով:
7. 112բ Մարդ, որ դեղն շռէ, առ չիրիշն... ուտէ
անօթուց, լաւանայ Աստուծով:
8. 112բ Դեղ հազի – Ա. դրամ աֆօն, Ա. դրամ սեւ
ձութ... օրն Բ.-Բ. հատ կուլ տա, փորցած է Աստուծով:
9. 112բ Վասն վէրէմի – Թէ հանապազ մարդոյ
սրտէն ու բերանէն արիւն գայ... Խ. (40) օր իշու կաթն
ծմէ, փորցած է Աստուծով:
10. 112բ Վասն թխնաֆասի – Ա՛ռ կես հօխայ
սխտոր... ազատի այն ցաւէն. փորցած է:
11. 112բ Եթէ ոք տաք ջուր խմէ ամենայն այգ
առաւօտոյն... կարի աղէկ է բնութեան. փորցած է:
12. 112բ Դեղ բորի – Կօզ տաշի, ղալամ ժանկառ...
եւ ապա քսվէ:
13. 112բ-3ա Դեղ ծնկան քամու – Սզլանմիշ ըլնայ,
առ Ե. հատ մեծ ճերմակ սոխ... Գ. անգամ արա՛, լաւանայ Աստուծով:
14. 113ա Վասն օձիկ ցաւի դեղ – Զշիպն դմակեղով շաղղէ՛, ի վերան դի՛ր. փորցած է Աստուծով:
15. 113ա Վասն նուզլայի – Այս այլ փորցած է:
Զգագաթն ածլէ խիստ... դուրս հանէ, խալսի Աստուծով:
16. 113ա Դեղ կշտացաւի, սրտացաւի – Որ շուրջ
գա ի մէջքն կամ ի թիկունքն... թէ հոգեւոր վարէ, նէ
ազատի Աստուծով, փորցած է:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 96ա՝ «Հեչ, հեչ, ամենայնի օրհնեալ
ես Տէր», 114բ՝ «Գր, Գրի, Ա-Ե»:

3016
ՍԻՄԷՈՆԻ ՋՈՒՂԱՅԵՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՊՐՈԿՂԻ
ՊԱԽՃԱԼԸ ԽԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Յարութիւն: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղավուխճի պրն Յօհաննէս:
ԹԵՐԹ՝ 79. չգրուած՝ 77բ-9բ (գրչի էջակալում՝ 1-143, որ է 1ա77ա): ՊՐԱԿ՝ 1-7x12 (7՝ 7): ՆԻՒԹ՝ կապոյտ թուղթ. լուսագծերով:

ԺԹ. դար (1874ից առաջ)
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (18,5x13,3): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 30: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, միջուկը՝
ստուարաթուղթ, աստառը՝ կապոյտ թուղթ:

61

31

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

62

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերն ու անկիւնները վնասուած, խունացած. թերթերին աղտոտուածութեան, խոնաւութեան հետքեր, զանազան բծեր, թանաքակեր, թ. 74-5ը ետեւառաջ. կարդալ՝ 75աբ, 74աբ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-77ա Սիմէօնի Գառնոյ եպիսկոպոսի արարեալ
Մեկնութիւն գրոցն Պրոկղի
Տե՛ս ձեռ. 874, 10ա-116ա: Յառաջաբանութիւն [թարգմանողի]/1ա-2ա: Ցանկ/չիք: ա/2ա-5բ (խորագիրը՝ չիք): բ/6աբ
(խորագիրը կիսատ՝ Յաղագս վերացուցի վերացուցելոյ): գ/6բ10ա: դ/10ա-3բ: ե/13բ-21բ: զ/21բ-4ա: է/24ա-6բ: ը/26բ-9ա:
թ/29ա-32բ: ժ/32բ-3բ: ժա/33բ-4բ: ժբ/34բ-6ա: ժգ/36աբ:
ժդ/36բ-7ա: ժե/37աբ: ժզ/37բ-9բ: ժէ/40ա-2ա: ժը/42աբ:
ժթ/42բ-3ա: ի/43աբ: իա/43բ-6ա: իբ/46ա-7բ: իգ/47բ-50ա:
իդ/50ա-1ա: իե/51ա-2բ: իզ/52բ-8բ: իէ/58բ-64բ: իը/64բ-74ա:
իթ/74ա-6բ: [Յիշատակարան լուծողի գրոցս]/77ա: [Յիշատակարան թարգմանողի գրոյս]/77ա:

Գրչի. 77ա Վերստին գաղափարեցաւ ի յընտիր օրինակէ, այսինքն՝ ի նօտար մանկանէ, որ է մերձ Աստուածածնայ եկեղեցւոյն, որ ի Պախճալը խանն,
ըզգուշութեամբ ձեռամբ նուաստ ծառայիս Աստուծոյ
Յարութիւնիս, ի վայելումն Ղավուխճի պարոն Յօհաննէսին, եւ հանդիպօղքդ սմա յիշեսջի՛ք, զի եւ դուք
յիշեալ լիջիք ի Տեառնէ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (ԺԹ. դ., շղագիր, ստ. լս.) Ն[ուաստ] Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան, ի Ռուսճուք:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 76բ կապոյտ թանաքով բոլորակ՝
«ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Հմր 4», Ա. կազմաստառին՝ «ԺԹ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «565/3016»:

3017
ԴԻՈՆԷՍԻՈՍԻ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՒՈՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
(թրգմ. Ստ. Լեհացի)
ԿԱՐԻՆ
ԳՐԻՉ՝ Յովհաննէս:
ԹԵՐԹ՝ 310. չգրուած՝ 1ա-12ա, 14բ, 16բ, 291բ-310բ: ՊՐԱԿ՝
12+Ա-ԻԴx12 (Զ, ԻԱ 10, ԺԱ 14)+12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
երկսիւն (13,5x9,5, մուտքերը եւ ցանկերը (միասիւն՝ 13ա-6ա,
77ա-8ա, 137ա-8բ, 253աբ, 262ա, 288բ-91ա): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 21ա): ՏՈՂ՝ 30-1: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ կարմիր կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դեղին թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ.
դեղին չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ երկու
իրար կպած շրջանակ, որոնք մէջտեղից անհաւասարաչափ կիսած՝ վերին շրջանակի վրայ խաչ:

Նմուշ 21ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 16ա: Ճ ա կ ա տ ա զա րդ ՝ 78ա, 138բ, 253բ, 262ա, 279ա (կիսախորանը եւ ճակատազարդը՝ առանց գունազարդման եւ միջնամասի զարդանախշերի, ունեն միայն եզերաշրջանակներ): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին թեթեւակի վնասուած,
քերծուած, խունացած, եզրերը մաշուած. թերթերը տեղ-տեղ, աղտոտուած, խոնաւութեան եւ թրջուածութեան հետքերով, զանազան բծերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
12բ-291ա Գիրք սրբոյն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ
Տե՛ս ձեռ. 110, 1բ-348բ: Յառաջաբանութիւն գրոց/13աբ:

ՌՄԻԶ. – 1777
1/15ա-76բ: Ցանկ/14ա: ա/15ա-20ա: բ/20բ-8բ: գ/29ա-32ա:
դ/32ա-6բ: ե/36բ-8ա: զ/38ա-40ա: է/40ա-7բ: ը/47բ-51ա:
թ/51բ-6ա: ժ/56ա-7բ: ժա/57բ-9ա: ժբ/59ա-60բ: ժգ/61ա-6բ:
ժդ/66-7ա: ժե/67ա-76բ: 2/77ա-136բ: Ցանկ գրքոյս/77ա:
ա/77ա-83ա: բ/83ա-91բ: գ/91բ-105բ: դ/105բ-13բ (գլխահամարը՝ չիք): ե/113բ-22բ: զ/122բ-7ա: է/127բ-36բ: 3/137ա252բ: Ցանկ գրքոյս/137ա: ա/138ա-51ա: բ/151ա-62բ: գ/162բ6ա: դ/166ա-202ա: ե/202բ-14ա: զ/214ա-7ա: է/217ա-25բ:
ը/225բ-32ա: թ/232ա-9ա: ժ/239ա-41ա: ժա/241ա-6բ: ժբ/246բ8բ: ժգ/248բ-52բ: 4/253ա-61բ: Ցանկ գրքոյս/253ա: ա/253ա6ա: բ/256ա-7բ: գ/257բ-9ա: դ/259աբ: ե/259բ-61բ: 5/261բ88ա: Ցանկ թղթոց/261բ: ա/262ա-3ա: բ/263աբ: գ/264ա:
դ/264ա-5ա: ե/265բ: զ/266ա: է/266բ-70ա: ը/270բ-8բ: թ/278բ86բ: ժ/287ա-8ա: ժա/չիք: Յիշատակարան թարգմանչի/288ա:
«Պատմութիւն սրբոյն Դիոնէսիոսի»/288բ-90ա: Յիշատակարան գրոցս/290բ-1ա (տե՛ս ձեռ. 109, 404ա-5բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 291ա Յիշատակարան գծագրողի – Կարողութեամբն Աստուծոյ աւարտեցաք զայս ամենացանկալի սոփերս սրբոյն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ ի
յընտիր օրինակէ, որ էր սրբոյ Երուսաղէմի ծայրագոյն
նուիրակ Յարութիւն աստուածիմաստ վարդապետին՝
Պօռազան կոչեցելւոյ, զոր անխնապէս ետ, եւ օրինակաք, զոր Տէր Յիսուս յերկայն յաւուրս տացէ նմա: Արդ,
գրեցաւ ի ՌՄԻԶ. (1777) թուոջ, Յուլիսի ամսոյ Գ.ին, ի
մայրաքաղաքս Կարին, ձեռամբ տրուպ եւ մեղսալի
Յովհաննէս գրչիս: Ուրեմն, որք հանդիպիք սմա ըն-
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թեռնելով եւ կամ օրինակելով, յիշեսջի՛ք ի յընդունական աղօթս ձեր զյետնեալ գծօղս, որ եւ յիշօղքդ լիջիք
յիշեալ ի Քրիստոսէ Յիսուսէ Տեառնէ մերմէ, յորում
փառք յաւիտեանս. ամէն:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Յաղագս երկնային քահանայապետութեանց Դիոնեսիիսի, 1», Ա. կազմաստառին
սոսնձած թղթին՝ «ՌՄԻԶ. – 1777, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս], Հմր 1», 1ա՝ «567/3017»:

3018
ԹՈՎՄԱՅԻ ԱՔՈՒԻՆԱՑՒՈՅ ՅԱՂԱԳՍ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ՝ Յակոբ Թիֆլիզցի:
ԹԵՐԹ՝ 312 (գրչի էջակալում՝ 1-263, որ է 1ա-134ա). չգրուած՝
123բ-4ա, 310բ-2բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԹx8: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ ձիաւոր, ձեռքին նիզակ, եւ «A F»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,5x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x12): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
40ա): ՏՈՂ՝ 31: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
ԱԲ+Գ-Ե. սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ձի՝ վրան հեծեալ՝ ձեռքին նիզակ, այծքաղ:

Նմուշ 40ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին ցեցի անցքերով, մասամբ
վնասուած, քերծուած, բորբոսնած, խունացած. թերթերը տեղտեղ աղտոտուած, խոնաւութեան եւ թանաքի հետքերով, զանազան բծերով, թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը
գունափոխուած, թերթերին առկայ են մեծ ու փոքր անցքեր, թ.
264, 269՝ միջնամասում թթուայնութիւնից ճաքած. ԺԸ. պրակը
կարուած ԺԹ. պրակից յետոյ. կարդալ 136բ, 145ա-52բ, 137ա44բ, 153ա, ԻԲ. պրակը կարուած ԻԳ. պրակից յետոյ. կարդալ
168բ, 177ա-84բ, 169ա-76բ, 185ա:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-310ա Յաղագս տնօրէնութեանն Քրիստոսի. Առաջին հատոր երրորդ մասին հաւաքման երանելոյն Թօմայի Աքիւնացւոյ. Յաղագս տնօրէնութեանն Քրիստոսի

Տե՛ս ձեռ. 68, 1ա-276ա: Ցանկ/չիք: [Նախերգան]/1աբ:
Ա/1բ-8բ: Բ/8բ-19բ: Գ/19բ-25բ: Դ/25բ-30ա: Ե/30ա-4ա: Զ/34բ-9ա:
Է/39ա-50ա: Ը/50ա-6բ: Թ/57ա-60բ: Ժ/61ա-5ա: ԺԱ/65ա-9բ:
ԺԲ/69բ-72բ: ԺԳ/73ա-7ա: ԺԴ/77ա-80բ: ԺԵ/80բ-8բ: ԺԶ/88բ-98բ:
ԺԷ/98բ-101ա: ԺԸ/101ա-6բ: ԺԹ/106բ-11բ: Ի/111բ-4ա: ԻԱ/114ա7բ: ԻԲ/117բ-22բ: ԻԳ/122բ-6բ: ԻԴ/126բ-9բ: ԻԵ/130ա-5ա:
ԻԶ/135ա-6բ: ԻԷ/136բ, 145ա-52ա: ԻԸ/152աբ, 137ա-41ա:
ԻԹ/141ա-4բ: Լ/144բ, 153ա-6բ: ԼԱ/156բ-66բ: ԼԲ/166բ-8բ, 177ա8բ: ԼԳ/178բ-82ա: ԼԴ/182ա-4բ, 169աբ: ԼԵ/169բ-76բ, 185ա:
ԼԶ/185ա-93ա: ԼԷ/193ա-6բ: ԼԸ/197ա-201բ: ԼԹ/201բ-8բ: Խ/208բ13ա: ԽԱ/213բ-8ա: ԽԲ/218ա-22ա: ԽԳ/222ա-5բ: ԽԴ/226ա-32բ:
ԽԵ/232բ-6բ: ԽԶ/237ա-50բ: ԽԷ/250բ-5բ: ԽԸ/255բ-60ա:
ԽԹ/260ա-5ա: Ծ/265ա-70ա: ԾԱ/270ա-3ա: ԾԲ/273բ-80ա:
ԾԳ/280բ-4ա: ԾԴ/284ա-8ա: ԾԵ/288ա-94բ: ԾԶ/294բ-6բ: ԾԷ/296բ301բ: ԾԸ/302ա-4բ: ԾԹ/304բ-10ա: [Յիշ. թարգմ.]/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 232բ Զմեղապարտ Յակոբ եղկելի էրէցս յիշեցէ՛ք:
296բ Սուտանուն Յակոբ էրէցս յիշեցէ՛ք, Թիֆլիզցի:
301բ Յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զմեղապարտ եւ զանրժան Յակոբ էրէցս՝ գծօղս Թիֆլիզցին:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Թովմայի Աքուինացւոյ, Յաղագս
տնօրէնութեան Քրիստոսի», Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», Պհպ.
Աա՝ «573/3018»:

3019
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 215+1 (կրկն.՝ թ. 1. գրչի էջակալում՝ 1-468, որ է 2ա215բ). չգրուած՝ 1աբ, 1դ: ՊՐԱԿ՝ 1-18x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (17x13): ԳԻՐ՝ նոտրգիր, խորագրային որոշ բառեր
բոլորգրով (նմուշ՝ 3ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, մէջքը՝ սեւ կաշի, աստառը՝
կապոյտ թուղթ. լուսանցակողերը՝ բրոնզագոյն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ. կապոյտ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 3ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, քերծուած,
պատռուած, եզրերը մաշուած, կապիչներն ու գամերն ընկած.

լուսանցակողերը մասամբ թափուած, կեղտոտուած. թերթերը
տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան եւ թրջուածութեան հետքերով, պրակները հիմքի կարից մասամբ թուլացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1գ-70բ [Տիտղ.] Յաղագս սրբազնութեան
պատարագի, Ընձեռնութիւն աստուածախոհական,
որ ներպարփակէ յինքեան զվարժեցումն մտադրաբար, ջերմեռանդօրէն եւ մեծարանօք պատարագելոյ,
շարադրեցեալ ի վսեմագունեղէ գարտինալէն Յոհաննու Պօնա, թարգմանեցեալ ի հայկական բարբառ, յամի Տեառն ՌՈՂԸ. (1698), ի փառս Աստուծոյ
եւ յօգուտ քահանայից մերազնեայց, ի Լէօպօլիս
Տե՛ս ձեռ. 1451, 2ա-144ա: Առ քահանայս/2աբ: ա/3ա-9ա:
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բ/9ա-12ա: գ/12ա-8ա: դ/18ա-40ա (հատուածք՝ Ա-Ի): ե/40ա58բ: զ/58բ-66բ: է/66բ-9ա: Ցուցակ/69բ-70բ:

2. 71ա-96բ [Տիտղ.] Կերակուր քահանայից, Նախապատրաստական առ սեղան սրբազանի բեմին,
ածանցեցեալ ի լաթինականէն ի մերս բարբառ,
յամի Տեառն ՌՈՀԷ. (1677), ի փառս մեծագոյնս Աստուծոյ եւ ի պատիւ ամէներանուհւոյ կուսին Մարիամայ, ի Լէօպօլիս: Եղերո՛ւք սուրբ, զի սուրբ եմ ես՝
Տէր Աստուած ձեր, Ղեւտացւոյ ԺԱ. 44
Տե՛ս ձեռ. 662, 13ա-47բ: Նախերգան/72ա: 1. Կերակուր
քահանայից: ա/72բ-3ա: բ/73աբ: գ/73բ-4ա: դ/74աբ: ե/74բ5ա: զ/75աբ: է/75բ-6ա: ը/76ա: թ/76ա-7ա: ժ/77ա-8ա: ժա/78ա9ա: ժբ/79ա-80ա: ժգ/80աբ: ժդ/80բ: ժե/80բ-1ա: ժզ/81ա-2ա:
ժէ/82աբ: ժը/83ա: ժթ/83բ-4ա: ի/84ա-5ա: իա/85ա: իբ/85աբ: Ի
թարգմանչէ/86ա: 2. Խօսակցութիւն Քրիստոսի ընդ երանուհւոյն Պռիկիթտեայ/86ա-7ա: 3. Յաղագս պակասութեանց... պատարագին: Առազդեցումն/87բ-8ա: ա/90ա: բ/90ա: գ/90ա-1ա:
դ/91աբ: ե/91բ-2ա: զ/92աբ: է/92բ-3ա: ը/93աբ: թ/93բ-4ա:
ժ/94ա-6բ: Ցանկ արքայականի արժանապատւութեան/88բ-9ա:
Ցանկ պակասութեանց/չիք:
Ունի նաեւ՝

89բ Առ ջերմեռանդս քահանայս – Օգուտ ձեզ լինիլ համարելով... մնամ ամենեցունց գոհունակաց եղբայրակցացդ իմոց ի Քրիստոս, մտերիմ ծառայ:
Բ. 97ա-120բ [Պատարագ]
1. 97ա-100ա Նախապատրաստութիւն առ պատարագն եւ սրբազնասուրբ – Ըստ ձեռնահաս լինելոյ
քահանային առնելի. Հակերգան... զի հանդերձ ցնծութեամբ առից զբաժին ընդ արդարոց:
2. 100բ-1ա Գոհացութիւն – Զկնի պատարագին.
Հակերգան. Զերից մանկանցն երգեսցուք զօրհներգութիւն... տանջանաց իւրոց զկիզմունս յաղթահարել
Քրիստոսիւ, Տերամբ մերով. ամէն:
3. 101ա-7բ Աղօթք զանազանք. Ըստ ձեռնահաս
լինելոյ քահանայի ասելիք նախ քան զպատարագել
եւ զհաղորդիլ
ա. 101ա-4ա Աղօթք սրբոյն Ամբրոսի եպիսկոպոսի եւ վարդապետի նախապատրաստական առ
սրբազնասուրբ պատարագն ի կիրակէի – Ծայրագոյն քահանայ եւ ճշմարիտ քահանայապետ Յիսուս
Քրիստոս... եւ թագաւորես Աստուած ընդ ամենայն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
բ. 104ա-5ա Այլ իմն աղօթ, նախ քան զՊատարագն – Առ սեղան քաղցրագունեղի խրախճանիդ...
ընդդէմ թշնամեաց իմոց որոգայթից ամրագունեղ
պահպանութիւն. ամէն:
գ. 105ա Աղօթք սրբոյն Թօմայի Ագվինացւոյ –
Ամենակար մշտնջենաւոր Աստուած... որ ընդ քեզ կեայ
եւ թագաւորէ ի միութեան ոգւոյդ Սրբոյ Աստուած, ընդ
ամենայն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
դ. 105բ-6բ Այլ իմն աղօթ – Ով քաղցրագունեղ Յիսուս, եթէ Մկրտիչն Յովհաննէս այնքան պատուէ զգլուխ
քո... որ ընդ քեզ հանդերձ կենդանարար Ոգւովն Սրբով
կեայ եւ թագաւորէ ի յաւիտեանս:
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ե. 106բ-7ա Միւս աղօթ – Ո՜, զարմանալի եւ հիանալի կուրութիւն սրտի իմոյ... եւ քեզ գովութիւն եւ
փառատրութիւն ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
զ. 107աբ Միւս աղօթ – Ո՛վ բարեգութ Տէր իմ Յիսուս... եւ ի փառս մշտնջենաւորս ամենասրբոյ Երրորդութեանդ. ամէն:
4. 107բ-12ա Աղօթք զկնի պատարագելոյ եւ հաղորդութեան ասելիք
ա. 107բ-8ա Աղօթք սուրբ Թօմայի Ագվինացւոյ –
Գոհանամ զքէն, Տէ՛ր սուրբ, Հա՛յր ամենակար եւ յաւիտենական Աստուա՛ծ... խնդութիւն մշտայաւիտեան,
զուարճութիւն լրացեալ եւ երջանկութիւն կատարեալ.
ամէն:
բ. 108աբ Աղօթք սրբոյն Պօնավէնթուրի – Ներախոցեա՛, քաղցրագունեղ Տէր Յիսո՛ւս Քրիստոս... եւ
անշարժապէս միշտ լինիցի արմատացեալ միտ իմ եւ
սիրտ իմ. ամէն:
գ. 108բ-9ա Նուագ սրբոյն Թօմայի առ սրբազան
էվխարիստեայն – Երկրպագեմ թագեալ Աստուած քեզ
ջերմապէս... տեսլեամբ փառաց քոց լինիցիմ երանեցեալ. ամէն:
դ. 109աբ Աղօթք Պլօզիոսէ – Երկիր պագանեմ քեզ
եւ գոհանամ զքէն, բարեգութ Յիսուս Քրիստո՛ս... եւ
քեզ գովութիւն, Յիսուս Քրիստո՛ս, ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ե. 109բ-10ա Այլ իմն աղօթ – Զանճառելի ողորմածութիւն քո աղերսեմ... եւ թագաւորես ի յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
զ. 110աբ Աղօթ առ երանուհի կոյսն – Պարզագունեղ եւ գերահռչակ մա՛յր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի... ներել հաճեսցի, որ ընդ Աստուծոյ Հօր. եւ այլք:
է. 110բ Միւս աղօթ – Աղէ արդ, գոհանամ զքէն,
ամենագութ Աստուա՛ծ... զքեզ օրհնաբանեմ, զքեզ փառաւորեմ ի յաւիտեանս. ամէն:
ը. 110բ-1ա Սրբոյն Պետրոսի Գանիզի Մաղթանք
առ երանուհի կոյսն – Յանձն առնեմ զիս քեզ... այլ
հաւատարիմ ձիրս ամենեսեան պաշտօնեայ ցուցանիցեմ. ամէն:
թ. 111ա-2ա Արտասանութիւնք համառօտք եւ ներախոկմունք ոգւոյ, զկնի սրբոյ հաղորդութեան առնելիք շահաւէտագունեղապէս – Զարմանան, ո՛վ բարի
Յիսուս, արարածք ամենեքեան... եւ քեզ ի փառս
մշտայաւիտեանս անուան քում. ամէն:
5. 112ա-20բ Լիթանիայք յաղագս ամենապատւոյ
էվխարիստէի խորհրդոյն, հաւաքեցեալք ի հարց եւ
Գրոց Սրբոց – Հակերգան. ո՛վ սրբազան խրախճան,
յորում Քրիստոս առնանի... զի մեզ տացէ յէմփիրականս հրճուիլ ընդ ինքեան ի խորանս. ամէն:
Գ. 121ա-50բ [Կրթեցմունք զանազանք]
1. 121ա Յաղագս ամենասրբոյ Երրորդութեանն.
Կրթեցմունք յատուկք, մանաւանդ յաւուրս կիրակէից:
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Նուագ առ ամենասուրբ Երրորդութիւնն – Որ գերազանց, անհաս մարդկան զգայութեան... զի տեսցէ զքեզ
յաւիտեան ընդհանրութիւն, փառօք, պատուօք երկրածընացըս բնութիւն. ամէն:
2. 121ա-3բ Լիթանիայք առ ամենասուրբ Երրորդութիւնն, ի Գրոց Սրբոց եւ ի հարց հաւաքեցեալք –
Հակերգան. Գոհութիւն քեզ Աստուած... լիցի ինձ վերակոչումնս այս, կեցութիւն եւ խնամակալութիւն յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Ոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
3. 123բ-6բ Երգ գոհացողական սրբոյն Ամբրոսիոսի
եւ Օգոստինոսի առ ամենասուրբ Երրորդութիւնն վասն
բարերարութեանց առեցելոց – Զքեզ, Աստուա՛ծ,
գովեմք... իսկ եւ ի կարիս համայնս օգնեսցէ. ամէն:
4. 126բ-9բ Լիթանիայք յաղագս ամենասրբոյ անուանն Յիսուսի – Տէ՛ր, ողորմեա՛, Քրիստո՛ս, ողորմեա՛..
որք վերակարդան զանուն քո սուրբ, որ է Յիսուս. ամէն:
5. 129բ-35բ Վարժեցմունք բարեպաշտականք. Յաղագս խաչի եւ չարչարանաց Տեառն: Նախկին վարժեցումն. Ով չարչարի, վասն ո՞յր, ընդէ՞ր, զի՞նչ. Մտածումն. Ով չարչարի – Արժանապատւութեամբ Աստուած,
որ հանդիսավեհութեամբ փառաց... քեւ, Յիսուս
Քրիստո՛ս, փրկիչ աշխարհի, որ ընդ Հօր եւ Ոգւոյն Սրբոյ
կեաս եւ թագաւորես ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
6. 135բ-9ա Լիթանիայք յաղագս չարչարանաց
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Տէ՛ր, ողորմեա՛,
Քրիստո՛ս, ողորմեա՛... եւ պահպանեսցէ միշտ. ամէն:
7. 139ա-44ա Ներկրթեցումն յատկական. Պատկանեցեալ առ յարգումն ամէներանուհւոյ կուսին
Մարիամայ – Աղօթք սրբոյն Օգոստինոսի ծայրագունի
վարդապետին եկեղեցւոյ առ երան[ուհւոյ] կոյս Մարիամ... եւ օրհնութիւն քո լիցի միշտ ի վերայ մեր,
Քրիստոսիւ Տերամբ մերով. ամէն:
8. 144ա-50բ Լիթանիայք երանուհւոյ կուսին Մարիամայ հասարակք – Տէ՛ր, ողորմեա՛, Քրիստո՛ս, ողորմեա՛... եւ թագաւորէ ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Դ. 151ա-4ա Համառօտ կերպ վերոգելոյ
զխորհրդածութիւնս Վարդարանի ամէներանուհւոյ
կուսին Մարիամայ – Դիտաւորութիւն նախ քան
զսկսանիլ սուրբ Վարդարանին... որում լիցի պատիւ եւ
փառք ընդ Աստուծոյ Հօր եւ Ոգւոյն Սրբոյ ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ե. 154բ-61բ Երգք տօնից ամէներանուհւոյ կուսին
Մարիամայ – Որք ասիլ կարեն ի գիշերայնում պաշտաման...
1. 154բ-5ա Ի տօնի երանուհւոյ կուսին Մարիամայ. Յղացմանն, ի Դեկտեմբեր Ը. («ՅՂԱՑՄԱՆՆ») –
Յաւիտենից Աստուած ընտրեաց ըզկոյսդ... մաղթեա՛
մաքրել զմեզ ի մեղաց. եւ այլք:
2. 155բ-6ա Ի տօնի երանուհոյ կուսին Ծըննդեան,
ի Սեպտեմբեր Ը. («ԾԸՆՆԴԵԱՆ») – Ծաղկեցաւ, արդ,
արմատն Եսսեայ... եւ քեզ հաճոյասցիմ սըրբազնուհի
մայրըդ շնորհաց. եւ այլք:
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3. 156ա-7ա Ի տօնի երանուհւոյ կուսին Ընծայեցման, ի Նոյեմբեր ԻԱ. («ԸՆԾԱՅԵՑՄԱՆՆ») – Ընտիր
նըւէր Երրորդութեան... եւ մօր քոյ ընծայեսցես զիս
Աստուծոյ. եւ այլք:
4. 157ա-8բ Ի տօնի Աւետման կուսին, ի Մարտի
ԻԵ. («ԱՒԵՏՄԱՆՆ ԿՈՒՍԻՆ») – Աղերսանք քո կո՛յս
սըրբազգեաց... արդ, հայցեսցես եւ այլք:
5. 158բ-9բ Ի տօնի Այցելութեանն, Յուլիս Բ. («ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆՆ») – Անճառելի խոնարհութիւն սէր քոյ...
ընդ մայրականիդ օրհնութեան այցել սրտիս եւ այլք:
6. 159բ-61ա Ի տօնի Մաքրեցութեան, ի Փետրուար Բ. («ՄԱՔՐԵՑՈՒԹԵԱՆ») – Միայն մաքուրդ ի
մէջ կանանց... որ մարդասէր եւ գըթածդ ես, մաքրագունեղ կո՛յս. եւ այլք:
7. 161աբ Ի տօնի Վերափոխման, յօգոստոս ԺԵ.
(«ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆՆ») – Վերնականացըն տենչ փառաց... դասակցիցիմք ընդ անմարմնոց, հրաշափառ
կո՛յս. եւ այլք:
Զ. 162ա-3ա Կրթեցմունք ջերմեռանդք ի վերայարգումն ոգւոց երանելեաց եւ բնաւից սրբոց եւ ընտրելեաց Աստուծոյ. Երգ առ սուրբս ամենեսին – Յիսո՛ւս,
սրբոց բնաւից պըսակ գերադրական... այլ եւ ոգւոյ
մխիթարչին պատիւ եւ փառք յաւէտ լիցին. ամէն:
Է. 163ա-71ա Լիթանիայք սրբոց հրեշտակաց –
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Քրիստո՛ս, ողորմեա՛... եւ յարամնայի
խաղաղութեան եւ անզրաւականի ապահովութեան.
ամէն:
Ը. 171ա-5բ Լիթանիայք ամենայն սրբոց – Տէ՛ր,
ողորմեա՛, Քրիստո՛ս, ողորմեա՛... եւ հաւատացելոցն
հոգիք մարդասիրութեամբն Աստուծոյ հանգիցեն ի
խաղաղութեան. ամէն:
Թ. 176ա-208ա [Նիւթ խոկմանց վասն քահանայից.] Վարժեցմանց եւ խոկմանց նիւթք վասն եկեղեցականաց անձանց
1. 176ա-8ա Գլուխ Ա. Յաղագս արժանապատւութեան քահանայից (Խորհեաց որքան վսեմապայծառք
ի Գրոց Սրբոց... Մաղաք.) – Շրթունք քահանայի պահեսցեն զգիտութիւն... տակաւին զինքն իւր ներաձգեսցէ ի տիղմն մեղաց. եւ լինիցի քահանայն՝ որպէս ժողովուրդն:
2. 178ա-85բ Գլուխ Բ. Յաղագս առաքինութեանց,
զորս կամի առաքեալն Պօղոս, զի գտանիցին ի
քահանայումն (Պարտ է եպիսկոպոսն անըստգտանելի գոլ. եւ այլք, Ա. Տիմ. Գ., Տիտ. Ա.) – Զմտաւ ա՛ծ
անուամբ եպիսկոպոսի... եւ յամենայնում տեղւոջ ունիցիմ առաջի աչաց իմոց. ամէն:
3. 185բ-94ա Գլուխ Գ. Կրթումն առաքինասիրի
քաղաքավարութեան վասն քահանայական կոչման,
իբր ի քննութիւն իմն համառօտեցեալ – Մինչեւ ցայս
տեսինք... եւ յաճախակի վերակոչեսցէ զսոսա ի յիշողութիւն իմ:
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4. 194բ-7բ Գլուխ Դ. Յաղագս այնց, որք առ կացութիւնն կրօնաւորաց յատկապէս պատկանին: Յաղագս բարերարութեան կոչման առ կրօնն, որ է
վասն աբեղայից – Խորհեա՛ց՝ եթէ կրօնաւոր իցես...
որք են պատահականք իմն վարձք:
5. 197բ-206բ Գլուխ Ե. Վասն ուխտից կրօնաւորաց: Յաղագս գերազանցութեան ուխտից – Խորհեաց ուխտելն կրօնաւորի ոչ այլ ինչ գոլ... մինչեւ
զմահ խաչի վատահամբաւագունեղի զայնոսիկ ի բաց
բարձեալ իցէր:
6. 206բ-8ա Զգացմունք կամ առածք ոգեւորք – ա.
Ի կրօնում յառաջ է աշխատութիւն... թէ առաւել համբերեալ իցէ կրօնի, քան առեալ ի նմանէ. զրաւ:
Ժ. 208բ-13բ Կտակ վերջին կամ հոգւոյ ըստ կերպի կտակի ի կենդանութեան առնելի վասն ապահովութեան հոգւոյ, ի փորձութեանց սատանայի, ի ժամու մահուան
1. 208բ-9ա Ազդարարութիւն – Կտակս այս հոգւոյ
կարէ առնիլ... եւ պատուիրեսցէ ընտանեաց իւրոց, զի
մերձ նմա թողցեն զայն միշտ:
2. 209աբ Մակացութիւնք – Առաջին չորեքին մասունքն են արարեցեալք... ի վերջնումն հաստատէ
զկտակս զայս:
3. 210ա-3ա Վկայեցուցումն արարեցեալ յինէն Ա.
(անունը չգրած) ողորմելւոյ մեղաւորէս, որ ցանկամ
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նայսմ փոքու ժամանակի կենիս իմոյ կալ պատրաստ, զի մի՛ հնձիցիմ ի մահուանէ անկարծօրէն. աննախատես – Գոհանալով անբաւք յաշխարհի աստ
վտանգք... ընդ որում կամիմ եւս թաղիլ յետ մահուան
իմոյ:
4. 213աբ Ստորագրութիւն – Յետ աւարտման
վերոյգրեցելոյ վկայեցուցմանն... կարէ եւս ասել
զյատուկ աղօթ սրբոյն կամ սրբուհւոյն անուանակցի
իւրոյ, կամ խնամածուի. վերջ:
ԺԱ. 214աբ Ներգործութիւն ճշմարտի զղջման –
Տէ՛ր իմ Յիսուս Քրիստո՛ս, ճշմարիտ Աստուած եւ ճշմարիտ մարդ... գով եւ պատիւ Տեառն Աստուծոյ եւ մօր
նորին երանուհւոյ. ամէն:
– 215աբ Ցուցակ սեռական պարունակեցելոցն
նայսմ գրգկան – Յաղագս սրբազնութեան պատարագի, Ընձեռութիւն աստուածախոհական................ ի
թղթ. 3... Ներգործութիւն ճշմարիտ զղջման..............
465. Զրաւ ցուցակին:
Ծնթ. բոլոր նիւթերի խորագրերը գրուած են վերին լսներում:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «574/3019», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 71ա՝ «Շաբրազի որդի տէր Դաւիթ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 215բ՝ «ԴՃԿԸ. թխտայհամար»:

3020
ՅԱՂԱԳՍ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿՐԻՑ (ՔԱՐՈԶՔ)
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 84. չգրուած՝ 79ա-84բ: ՊՐԱԿ՝ 1-7x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած թագ, մէջը թագապսակ արծիւ եւ «GIOR MAGNANI»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19x12): ԳԻՐ՝ շղագրանման նոտրգիր
(նմուշ՝ 4ա): ՏՈՂ՝ 23-51: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ թուղթ, մէջքը՝ սեւ կաշի,
միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ դեղին թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. դեղին չգրուած
թուղթ. լուսագծերով, մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մասամբ մաշուած, անկիւնները թեթեւակի թափուած. Պհպ. Բ.ն երեք տեղից ընդլայնակի պատռուած. գրադաշտը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան եւ թանաքի հետքերով. պրականիշեր չունի:

Նմուշ 4ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-78բ Յաղագս մարդկային կրից
1. 1ա-4ա Գլուխ Ա. Յաղագս մարդկային կրից
յուսոյ եւ երկիւղի եւ եղանակէ կիրառութեան նոցին:
Մասն առաջին. Ի վերայ պարզ ըմբռման յուսոյ եւ
երկիւղի – Երկիւղ եւ յոյս երկոքինքս այսոքիկ են ներ-

հակք իրերաց... ամաչեսցէ բանսարկուն լեզու եւ կարկեսցի պապանձեալ իսպառ (ունի երկու մաս):
2. 4ա-7ա Գլուխ Բ. Յաղագս անիրաւ դատաստանի, որ զաղքատն եւ զփարթամն ի մի եւ ի նոյն
յանցանս գտեալ, զմինն պատժէ յաղագս աղքատութեանն եւ զմիւսն ազատէ վասն փարթամութեանն –
Թէպէտ ի հնումն փարիսեցիք զաւանդութեամբն պաշարեալ զօրէնս Սուրբ Գրոյն առ ոտս հարկանէին...
բայց զգոյշ լե՛ր, զի Աստուած ոչ խաբի, առ նա ամենեքեան միօրինակ դատելոց են:
3. 7ա-9ա Գլուխ Գ. Յաղագս այնոցիկ, որք
անխտիր կենցաղավարեն ընդ չարս եւ պատճառ
զբարեկամութեանն առնուն – Ի բերանս պարզամտաց անխափան շրջի... քանզի չիք բարեկամութիւն,
որոց եզերքն չիցեն բարիք:
4. 9ա-11բ Գլուխ Դ. Յաղագս թէ պարտ է գործել
զբարիս, մինչ ժամանակն դիպօղ ներէ, յորում եւ ոչ
յամառիլ յապագայս ձգելով – Հայրն հռոմէականի
ճարտախօսութեանն մեծն Կիկերոն... ի վաղիւն կամաւոր յօժարութեամբ գործես զչարիս:
5. 11բ-4բ Գլուխ Ե. Յաղագս այնոցիկ, որք
արտաքուստ միայն յարդարեն զանձինս ցուցանել
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բարիս եւ անփոյթ մնան զհոգւոյն բարեաց, որ է
ներքսապէս – Մեծ խաբեութիւն եւ ծայրագոյն մոլութիւն այնմ... յորոց առ ի զգուշացուցանել զքեզ եւ մի՛
գնալ ըստ նոցա վարուց. գրեցի եւ աւարտեցի:
6. 14բ-7բ Գլուխ Զ. Յաղագս նախասահմանութեանն Աստուծոյ, զոր ոմանք առիթ առեալ զչար եւ
զբարի գործն մարդոյ յոչինչ համարին վարկեալ, եթէ
նախասահմանեալ եմ փրկիլ, թէեւ զչարն գործեցից՝
փրկիմ, եւ նախասահմանեալ, թէ ոչ փրկիմ, զբարին
եւս, եթէ գործեցից, ոչ փրկիմ – Այս գռեհկական առարկութիւն եւ պատրողական հաւաքաբանութիւն զբազումս կորոյս... եւ կամքն Աստուծոյ միշտ մնայ անփոփոխ, զի միջնորդիւն փակէ Աստուած զնախասահմանութիւնն:
7. 17բ-20ա Գլուխ Է. Յաղագս այնոցիկ, որք առ
հրապարակս ի գայթակղութիւն բազմաց եւ ի վշտացուցանել զԱստուած մեղանչեն եւ համարեն, թէ ի
ծածուկ յապաշխարելն իւրեանց փրկին յայնմ պարտուց – Յորժամ քրիստոնեայ ոք ի միտս եկեալ քննեսցէ... քանզի մեծ է այնպիսւոյն պահանջումն ապաշխարութեան:
8. 20ա-1բ Գլուխ Ը. Յաղագս այնոցիկ, որք ընդ
բարիս Աստուծոյ լցեալ, ոչ ճանաչեն զԱստուած եւ
զանձինս երախտապարտ նմա մինչեւ ի հակառակն
պատահիլ նոցա յԱստուծոյ չարիք ըստ մարմնոյս եւ
նոքօք, ապա ճանաչել զԱստուած եւ գալ ի բարեգործութիւն – Իմաստունք զարդարութիւն եւ զողորմութիւն Աստուծոյ հաւասար ստորոգութիւնք համարեն...
ապա թէ ոչ՝ խոնարհիս ի պատժելն խոստովանիլ զբարերարութենէ նորա:
9. 21բ-2բ Գլուխ Թ. Յաղագս այնմ, որ ոչ գիտէ
զեղանակ վրեժխնդրութեան, բայց թէ միայն հեղլովն
զարիւն՝ համարի լրումն լինիլ վրիժու – Առ աստուածահաճոյ սուրբս եւ առ բնական փիլիսոփայս իրաւամբք
վճռի... քանզի այս է պատուէր Տեառն մերոյ. եւ այլն:
10. 22բ-4բ Գլուխ Ժ. Յաղագս այնոցիկ, որք ի
թշուառութեան իւրեանց թողեալ զապաւինութիւնն՝
որ առ Աստուած, յուսակտուր լքեալ առ անօգուտս
դիմելով՝ բառնան զծառայութիւն դեւին եւ եւս
թշուառանան, ոչ գիտելով, թէ ի յսպառելն յուսոյ
իւրեանց ի մարդկանէ, նա յայնժամ զզարմանալիսն
ներգործէ – Զայրանայ Աստուած այնպիսեաց, որոց
յոյս փրկութեան... եւ Աստուած ի հարկաւոր ժամուն
հասանէ քեզ յօգնել. բաւ է:
11. 24բ-6ա Գլուխ ԺԱ. Յաղագս այնոցիկ, որք ի
բարութիւնս իւրեանց յուսացեալք, ոչ զանգիտեն
կենակցիլն ընդ չարս, համարեալ, թէ ընկերական
տեսութիւն բարեաց ընդ չարս ոչ պատճառեն վնաս
եւ ոչ իսկ բծաւորեն զբարութիւնս իւրեանց – Պարզամիտքն ապաստանին ի սնոտի կարծիս... ահա այսոքիկ
փորձառութիւնք քեզ խրատ լիցին զգուշութեան. բաւ է:
12. 26բ-8բ Գլուխ ԺԲ. Յաղագս այնոցիկ, որք ծու-
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լացեալք յաստուածպաշտութեան, առթելով զմահն
հեռի լինիլ յինքեանց, ոչ դառնան առ Աստուած –
Ամենայն ոք գիտէ, թէ միանգամ ունի մեռանիլ... այլ
միշտ օրինակք այլոց զքեզ խրատեսցեն. եւ բաւ է:
13. 28բ-31ա Գլուխ ԺԳ. Յաղագս այնոցիկ, որք ոչ
հատուցեալ չարի զչար՝ համարին թէ կատարեն
զպատուէր սիրելւոյ թշնամեաց, արժան է եւս բարի
կամիլ նոցա – Արդ, արժան է նախ գիտել, թէ զի՛նչ է
պատուեր Տեառն... որք ոչ միայն բանիւ, այլեւ սրտիւ
թողեն զյանցանս մեղուցելոց. բաւ է:
14. 31ա-3բ Գլուխ ԺԴ. Յաղագս այնոցիկ, որք ըստ
աշխարհի կարգեալ օրինաց անցանել զանցանելն
խղճահարեն, եւ որ ըստ աստուածայինն մատչին՝
անփոյթ լինին ի պահելն – Օրէնք բնութեանն ծնաւ,
եւ օրինօք բնութեանն պահեցաւ... որք զաւանդութիւնս
ծերոց պահեն եւ արտաքս ոստնուն յօրինացն Աստուծոյ. բաւ է:
15. 33բ-5ա Գլուխ ԺԵ. Յաղագս այնոցիկ, որք
միայն անձանց իւրեանց հաճոյացեալ, հեռի մնան
յընկերական սիրոյ եւ բարեաց, վարկեալ, թէ միայն
զանձինս շահելով արդարանան, ուստի եւ լքանեն ի
շահելոյ զընկերս – Բազումք են յերկրի, որք զգուշութեամբ մեծաւ միայն զինքեանս պահպանեն... եւ ոչ
հասանէ ի թիկունս՝ փրկել զնայ, մարդասպան է:
16. 35ա-7ա Գլուխ ԺԶ. Յաղագս այնոցիկ, որք
համարին ապարդիւնն մնալ խրատու, յորժամ ստիպիցես զստահակսն յանդիմանել – Տեսարան աշխարհիս ոչ գիտեմ, թէ յիսկզբանէ անտի զայս ունէր
կենցաղ... նա թող զիւրն հոգասցէ յետ այնորիկ:
17. 37ա-8բ Գլուխ ԺԷ. Յաղագս անգթութեան մեռելոց, որք ոչ իսկ օրինակ առնուն զգազանս, որք գթածք
երեւին ի մեռեալս – Աղետալի երեւի աշխարհ համայն...
աղօթել եւ միշտ անմոռաց պահել ի միտս. բաւ է:
18. 38բ-41ա Գլուխ ԺԸ. Յաղագս այնոցիկ, որք
կարողք են անձամբ զփրկութիւնս իւրեանց հոգալ եւ
կատարել, թողուն զայն ի ձեռս այլոց եւ մնան, զի
նոքօք փրկիցեն – Գեղեցիկ խրատ եւ իմաստալից
բան... եթէ թողուս ի ձեռս այլոց, գի՛տ, զի գործն ոչ
գայ ի կատար. բաւ է:
19. 41ա-4ա Գլուխ ԺԹ. Յաղագս այնոցիկ, որք
կամաւ եւ յօժարութեամբ գործեն զմեղս եւ յանցանք
գործոյն ձգեն ի սատանայն, իբր թէ ի պատրանաց
նոցին գործեալ են – Այսու բանիւ նախ խաբես զքեզ...
թէ ի նմանէ դրդեցաք:
20. 44բ-7ա Գլուխ Ի. Յաղագս այնոցիկ, որք ոչ
զպարտս հատուցանեն Տեառն եւ տրտնջան զԱստուծոյ, թէ ոչ ըստ հաճոյից իւրեանց տայ նոցա
առատապէս – Զի՞նչ իրաւունս ունին կամ զիա՞րդ
տրտնջան... զի մի՛ յամենայնէ զրկեսցիս. բաւ է:
21. 47ա-50ա Գլուխ ԻԱ. Յաղագս այնոցիկ, որք
զներելիս թեթեւ յանցանս համարելով՝ անխտիր
գործեն զնոսին – Ի մակերեւոյթն ներելի մեղաց նկա-
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տողք եւ առ յոչինչս համարողք... քանզի ոչ ոք եղեւ
յանկարծ յոռեգոյն. եւ այլն:
22. 50ա-1ա Գլուխ ԻԲ. Յաղագս թէ որ կորուսեալ
զՔրիստոս իւրովք մեղօք, ի մեղս գտանել կամի
զՔրիստոս – Յուսադրութիւն մեղաւորաց խաբեն
զմիտս... ահա այս են ժամանակք, տեղիք եւ եղանակք
գտանելոյ զՏէր. եւ այլն:
23. 51ա-2բ Գլուխ ԻԳ. Յաղագս անձնապաստանութեան, որով ոչ երկնչին ոմանք ի հասեալ փորձութեանց – Թէպէտ բազումք են, որք զգուշանան զինքեանս... թէ ես առ հաղորդութիւնս առթից մեղաց մի՛
մերձեցեալ, մնամ ազատ ի մեղաց. եւ այլն:
24. 52բ-3բ Գլուխ ԻԴ. Յաղագս այնմ, որ վասն
ընկերին լարելով զորոգայթ, ինքն ի նոյն անկանի –
Ամենայն մեղք զհետ իւր կրէ զպատիժ... քէնտի տիւշէր
էլ իչին քույու քազան:
25. 53բ-4ա Գլուխ ԻԵ. Յաղագս այնոցիկ, որք
երկարեն զապաշխարանս՝ յուսացեալք ի շնորհս Աստուծոյ, եթէ յորժամ եւ կամեսցին, կարօղ են փրկիլ –
Թէպէտ արժան է յամենայն ժամ զյոյս առ Աստուած ունել... ծիծաղեցայց զկորստեամբ ծերով ուրեմն. եւ այլն:
26. 54ա-5ա Գլուխ ԻԶ. Յաղագս այնոցիկ, որք
գիտեն զբարկութիւնն լինիլ չար եւ ի նմանէ կամ ի
նորին պատճառաց ոչ հեռանան – Մաղձոտք բնաւին
ոչ ունին առողջութիւնք... բարեպէս կշռադատեալ զամենայն հանգամանս լինելութեանց:
27. 55ա-6ա Գլուխ ԻԷ. Յաղագս այնոցիկ, որք
զհետ լինին վրեժխնդրութեան, վարկեալ, թէ այս ոք
զիմ անուն եւ համբաւ եղծանէ – Նրբագոյն իմն է այս
պատրանք խաբեականք... կամ թշնամեաց առ քեզ
յանցուցելոց ըստ լայնեա. եւ այլն:
28. 56բ-7բ [Գլուխ ԻԸ.] Յաղագս այնոցիկ, որք
զգործեալ զարդարութիւնս իւրեանց համարին բաւական լինիլ անձին եւ վարձատրիլ նոքօք, վասն որոյ
կասեն յառաջադրութենէ – Ասեն ոմանք. Պէ ճանըմ
պէն ճգնաւոր Անտօն... զի առաւել եւս պտղաբերեսցես
զգործս չարեաց. եւ այլն:
29. 57բ-8բ Գլուխ ԻԹ. Յաղագս, թէ որք յաշխարհիս
պատաղեալ յզբաղմունս պատճառեն անձեռնհաս
լինիլ զբարի գործոց – Ամէնիմաստ գիտութիւն աստուածպետական տնօրէնութեան... թէ ի մերմէ լինին
կամաց մեր կորուստ եւ ոչ ի բախտէ կամ յԱստուծոյ:
30. 58բ-9բ Գլուխ Լ. Յաղագս նախանձուն, որ ի
վերայ այլոց բարեաց յաւելով ի վերայ իւրոց վշտաց,
ի ցաւոց անհոգ լինի – Չիք թշուառութիւն յաշխարհի,
քան զայս աղետաւոր... բայց միայն զսիրելն զընկերն՝
արթուն պահելով միշտ զխղճմտանս:
31. 59բ-61ա Գլուխ ԼԱ. Յաղագս այնոցիկ, որք
թիւրապէս դատեն զընկերս, թէ յանցուցեալ ինչ իցէ
եւ գուշակեն ի զանազան կարծեաց եւ չարախօսեն –
Ասէր ոմն. Ոչ է արժան յերկդիմի գործս ումեք... սապէս
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եւ դու զքէն վարկեալ լե՛ր միշտ իրաւախոհ եւ արդարախօս զընկերէ քումմէ. եւ այլն:
32. 61ա-2ա Գլուխ ԼԲ. Յաղագս այնոցիկ, որք
ոչինչ համարելով՝ թեթեւացուցանեն զմեղս իւրեանց
եւ կամ պատճառելով զտկարութիւնս՝ չզգան ինչ –
Թէպէտ այսու պատիր դատողութեամբ ոչ ամենեքին...
յոյժ դժուարին եւ կասկածաւոր լինի փրկութիւն
<փրկութիւն> առնն այնորիկ հոգւոյ:
33. 62ա-3ա Գլուխ ԼԳ. Յաղագս պատրանաց
դեւին, որով որսայ զմարդ, թէ ոչ ոք է, որ զմեղս քո
տեսանիցէ – Դնէ մարդ ի միտս վասն երկիւղի... եթէ
զինչ գործէ, մնայ ի ծածուկ, ամենայն ինչ յայտնի,
էտտի ինի չէքէրսին:
34. 63ա-4բ Գլուխ ԼԴ. Յաղագս յուսացողաց, եթէ
աւազակն չար, եւ փրկեցաւ, եւ ես չարութեամբս ի
վախճանիս արդարացեալ փրկիմ – Աշխարհասէրն
թիւր հաւաքաբանէ, զի կամս իւր պաշտելով... զի, որ
յուսով մեղանչէ, անյոյս կորնչի. եւ այլն:
35. 64բ-5ա Գլուխ ԼԵ. Յաղագս այնոցիկ, որք
հրաժարին ի ճանապարհս արքայութեան գնալ,
վարկեալ թէ ճանապարհն իցէ դժուարին – Վատասիրտ է այն ուղեւոր, որ ելեալ ի ճանապարհ... յորմէ
փրկեսցէ զմեզ. եւ այլն:
36. 65բ-6բ Գլուխ ԼԶ. Յաղագս դժոխային ճանապարհի, զոր կարծեն ոմանք դիւրին եւ հեշտին եւ
դժուարին անցք արքայութեան ուղին – Արդ, թէպէտ
խօսեցաք յանցեալ գլխիդ զհեշտին գոլն արքայութեան... որ մեղանչէ, մի՛ կարծեսցէ, թէ ի կապանաց եւ
ի լլկանաց կայ արձակ. եւ այլն:
37. 66բ-7բ Գլուխ ԼԷ. Յաղագս այնոցիկ, որոց
տուեալ է զբարիս Աստուած եւ յանպէտս ձեռնամխին, որ ոչ իսկ էր վայել ինքեանց – Յարմար է բան
սուրբ Աւետարանին Մատթէի 25... հուսկ ուրեմն անտանելի իմն լինի, եթէ ծառայ թագաւորեսցէ. եւ այլն:
38. 67բ-8բ Գլուխ ԼԸ. Յաղագս այնոցիկ, որք
զմեղս գործեն առիթ առեալ ի ձեռին, եթէ եւ այլք եւս
գործեն – Արդարեւ, բազումք են այժմ, որք ի սոյն
պատրանս որսացեալք... ապա յայսմ պատրանաց
զանձն ճողոպրել փութասցուք. եւ այլն:
39. 68բ-9բ Գլուխ ԼԹ. Յաղագս մասնաւոր եւ ընդհանուր դատաստանի – Զգա՛յ հոգին զամենայն, յորժամ ելանէ ի մարմնոյն... որով զերծ լիցի ի մեղաց. եւ
այլն:
40. 69բ-70բ Գլուխ Խ. Յաղագս հնարից մարդասիրական փրկութեանն Աստուծոյ, որովք հանապազ
ջան ունի ի ձեռաց կորստական գնացից պահել
զմեզ – Արդ, ի բանիս յայսմանէ մի՛ ոք ի թիւր միտս
մեկնեսցէ... ուրեմն ըստ Պօղոսի. Եթէ ոք ոչ սիրէ զՏէր
մեր. եւ այլն. Կրնթ. 16 գլուխ: Վերջ:
– 70բ-2ա Ցանկ. Այսոքիկ քառասուն քարոզք յարմարեցան հասարակաց կիւրակէից, յառաջնոյ

75

38

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

գալստեան կիւրակէէ մինչեւ ի կիւրակէ քառասնորդական պահոցն – 1. Զխաբէութիւն, որ ի գլուխն 39...
17. Զխաբեութիւնն 4. Ի դիպօղ պահու կարեւորին
ասասցես: Բնաբան. Կոյր ոմն նստէր... Թողուն գնալ, եւ
անվարձ մնան ի բարեաց:
– 72ա-5ա Ցանկ. Սոյն քարոզք քառասնեկիք համեմատեալք են եւս աւուրց պահոց քառասնորդաց,
զորս յստորեւ տեսցես, բայց ըստ որում լատինական
կարգն պահոց քարոզի ոչ էր համեմատ ըստ մերս
կարգի, զանց արարաք զյարմարութենէն եւ միայն
յիշելով զգլուխսն՝ անցաք – Զխաբէութիւն 35.
Յառաջին կիւրակէին ասէր... Զատիկ, Խաբէութիւն 6.
Բնաբան. Եկաց ի մէջ նոցա, Ղուկաս 24՝ Աստուած ի
մէջ մեր է, եւ վերջապէս կամի զփրկութիւն մեր:
– 75ա-7ա Ցանկ. Ամենայն կիւրակէից զկնի Զատ-
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կին – Նոր կիւրակէ. Խաբեութիւն 16. Բնաբան. Որպէս
առաքեաց զիս Հայր... Կիւրակէ. Խաբեութիւն 24: Բնաբան. Աղօթս արարէ՛ք, զի մի՛ լինիցի փախուստն ձեր
ձմերայնի... զի ոչ ամենեցուն պատահի այն փրկութիւն:
– 77բ-8բ [Ցանկ գլխոց] – 1. Յուսալ պարտ է
յողորմութիւն, այլ երկնչիլ ի դատելոյն արդարութեան... 40. Վասն հնարից մարդասիրութեան Աստուծոյ եւ փրկութեան, որովք հանապազ ջան ունի ի ձեռաց կորստական գնացից պահել զմեզ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Անյայտ հեղինակի, Յաղագս
մարդկային կրից», Պհպ. Աա՝ «575/3020», «ԺԹ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «1. Յաղագս մարդկային
կրից, յանյայտ հեղինակէ»:

3021
ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 150 (գրչի էջակալում՝ 1-294, որ է՝ 3ա-149բ). չգրուած՝
1ա-2բ, 149բ-50բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԲx12 (ԺԲ 18): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած թագապսակ
ձուածիր, ցածում՝ «G M»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (17x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 4ա): ՏՈՂ՝ 21-3: ԿԱԶՄ՝ դեղին ծաղկադրոշմ թուղթ, մէջքը՝
սեւ կաշի՝ բրնզադրոշմ թիկնազարդերով, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ շագանակագոյն ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, չգրուած թուղթ, մասն
կազմաստառի:

Նմուշ 4ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը եւ մէջքը մասամբ վնասուած, քերծուած, եզրամաշ. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան, թանաքի հետքերով, զանազան բծերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-113բ [Հատոր առաջին.] Ներածութիւն
աստուածաբանութեան
1. 3ա-4ա Վիճաբանութիւն Ա. Յաղագս զինչութեան եւ բաժանման աստուածաբանութեան – Աստուածաբանութիւնն ըստ ստուգաբանութեան անուանն
է բան զԱստուծոյ... եւ սա ի հինգ հարիւր ամաց հետէ
սկիզբն էառ առաւել ճոխանալ:
2. 4ա-7ա Վիճաբանութիւն Բ. Յաղագս գոյութեան
եւ հարկաւորութեան աստուածաբանութեան – Գիտ.
1. Աստուածաբանութեան կրկնակի հնար է նկատիլ...
վասն այսպիսեաց եդաւ այս վճիռ արգելման ի ժողովն
Տրիտեն., գում. 5, յօդ. վասն այսորիկ (ունի եզրակացութիւնք՝ ա-գ.):
3. 7ա-9ա Վիճաբանութիւն Գ. Յաղագս առարկայի
աստուածաբանութեան – Գիտ. Ա. Առարկայ իւրաքան-

չիւր գիտութեան կրկին է... եթէ Աստուծոյ է յայտնեալ
ճշմարտութիւն իմն (ունի եզրակացութիւնք՝ ա-գ.):
4. 9բ-16բ Վիճաբանութիւն Դ. Յաղագս յատկութեանց աստուածաբանութեան
– 1. 9բ-15ա Գլուխ Ա. Որպիսի՞ ունակութիւն
մտաց իցէ աստուածաբանութիւնն – Գիտ. Ա. Ի տրամաբանութեան ունակութիւնն մտաց բաժանի ի հինգ...
ա. 9բ-10ա Խնդիր Ա. Արդեօ՞ք աստուածաբանութիւն իցէ գիտութիւն – Եզրակացութիւն. Աստուածաբանութիւնն է գիտութիւն իսկապէս եւ յատկապէս առեալ...
եւ զայն սկզբունս յայտնեալս ոչ ճանաչէ, ուրեմն:
բ. 10ա-4բ Խնդիր Բ. Որպիսի՞ գիտութիւն իցէ աստուածաբանութիւնն – Աստէն խնդիր Ա. Արդեօ՞ք աստուածաբանութիւնն իցէ գիտութիւն տեսական եւ
գործնական... որք չեղեն աստուածաբան (ունի յօդուածք՝ ա-գ., յօդուած Բ.՝ եզրակացութիւնք՝ ա-բ.):
գ. 14բ-5ա Խնդիր Գ. Արդեօ՞ք աստուածաբանութիւնն մեր իցէ նաեւ իմաստութիւն, եւ թէ իցէ՞ էակապէս բնական ունակութիւն – Եզրակացութիւն. Աստուածաբանութիւնն ճանապարհորդաց է իսկապէս
իմաստութիւն... եւ ոչ նմա անկ է զսկզբունս նոցա
աւանդել եւ ցուցանել:
– 2. 15բ-6բ Գլուխ Բ. Արդեօ՞ք աստուածաբանութիւնն իցէ գերբնական – Աստանօր խնդիրն ոչ աստուածաբանութենէ առելոյ... քան զայլ ամենայն բնական գիտութիւնս:
5. 16բ-101ա Վիճաբանութիւն Ե. Յաղագս աստուածաբանական տեղեաց – Խնդիր Ա. Աստուածաբանական տեղիքն զի՞նչ են...
– 1. 17ա-39բ Գլուխ Ա. Յաղագս Սուրբ Գրոց –
Գիտ. Սուրբ Գիրն պէս-պէս անուամբք նշանակի...
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ա. 17բ-8բ Խնդիր Ա. Յաղագս գոյութեան եւ
ճշմարտութեան Սուրբ Գրոց – Գիտ. Անուամբ ճշմարտութեան աստէն իմացեալ լինի իրականութիւնն... եւ
որպէս զայնպիսիս որդւոց իւրոց առաջի առնէ:
բ. 18բ-9բ Խնդիր Բ. Յաղագս ամբողջութեան
Սուրբ Գրոց – Գիտ. Ա. Ոմանք եւս եւ ուղղափառք...
ուստի եւ ոչ է աղբիւր ամենամաքուր (ունի եզրակացութիւնք՝ ա-բ.):
գ. 19բ-20բ Խնդիր Գ. Յաղագս հեղինակութեան
Սուրբ Գրոց – Գիտ. Այս խնդիր նախ է անոմեանց...
զնոյն եւս գրեալ համարեսցի:
դ. 20բ-3բ Խնդիր Դ. Յաղագս հեղինակի Գրոց –
Խնդիր Ա. Ո՞ է հեղինակն Սուրբ Գրոց սկզբնականն...
մեզ անծանօթք, ծանօթքն Աստուծոյ (գիր 1, յաղ. Գրո.
ժողով):
ե. 23բ-9բ Խնդիր Ե. Յաղագս կանոնի Սուրբ Գրոց
– Այս ձայն կանոն առեալ լինի կրկնակի... բայց ընդունի, թէ է աստուածային (ունի յօդուածք՝ ա-ե.):
զ. 29բ-30ա Խնդիր Զ. Յաղագս լեզուի, որով
գրեցան գիրք կանոնականք – Գիտ. Բնագիրն կանոնական գրոց կրկին է... եւ առաւել աստի խառն խօսէին (այսպէս Հերոնիմոս եւ Եւսէբիոս, գիրք Զ. պատմութեան, գլ. 11):
է. 30ա-5ա Խնդիր Է. Յաղագս այլ եւ այլ բնագրաց
Սուրբ Գրոց – Գիտ. Այլ եւ այլ բնագիրք Սուրբ Գրոց
վերածին մանաւանդ ի չորս բնագիրս... (ունի պրակք՝
ա-դ., պրակ Դ.՝ եզրակացութիւնք՝ ա-բ.):
ը. 35ա-8ա Խնդիր Ը. Յաղագս իմաստից Սուրբ
Գրոց – Գիտ. Իմաստ Գրոց է նորին անմիջական կամ
միջնորդական... յորժամ ձեւն կամ մարգարէութիւնն
ըստ այնմ դիպուածի լնանի (ունի պրակք՝ ա-գ.):
թ. 38ա-9բ Խնդիր Թ. Յաղագս այնց, որք պահելիք
են առ զգուշաւոր ընթերցումն – Գիտ. Որպեսզի զգուշութեամբ եւ առանց վտանգի ընթերցցին Սուրբ Գիրք
թարգմանչացն... եւ այնու վարձուց մեծաց ակնկալուչ:
– 2. 39բ-47բ Գլուխ Բ. Յաղագս աւանդութեան եւ
հարց սրբոց վկայիցն աւանդութեան – Խնդիր Ա.
Զի՞նչ իցէ աւանդութիւնն...
ա. 40բ-3բ Խնդիր Ա. Յաղագս գոյութեան եւ հարկաւորութեան աստուածային աւանդութեան – Գիտ.
Նորաղանդք պնդեն, եթէ ամենեւին չիք աստուածային
աւանդութիւնք... եւ աստուածախոյեան նմին զերեւելի
վարդապետ ոմն յարոյց եւ յարուցանէ (ունի եզրակացութիւնք՝ ա-գ.):
բ. 43բ-4բ Խնդիր Բ. Յաղագս կանոնաց, որովք
աստուածային աւանդութիւնն տարբերի յառաքելականէն եւ յեկեղեցականէն – Գիտ. Աստուածային եւ
առաքելական աւանդութիւնն... վասն այսորիկ
գործածութիւն այսր կանոնի ի նմա միայն ունի զտեղի:
գ. 44բ-7բ Խնդիր Գ. Յաղագս սուրբ հարց վկայիցն աւանդութեան – Պրակ Ա. Յաղագս ծանօթու-
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թեան հարցն եկեղեցւոյ... որպէս Աթանասին՝ զաստուածութենէն Քրիստոսի (ունի պրակք՝ ա-գ.):
– 3. 48ա-76ա Գլուխ Գ. Յաղագս եկեղեցւոյ
ա. 48ա-9ա Խնդիր Ա. Յաղագս անուան եւ էութեան եկեղեցւոյ – Գիտ. Եկեղեցին թէպէտ ըստ յունական նշանակութեան յայտ առնէ զհաւաքումն ոյր... եւ
հօտ զհետ երթեալ իւրեանց հովուի:
բ. 49բ-55ա Խնդիր Բ. Յաղագս անդամոց եկեղեցւոյ – Պրակ Ա. Արդե՞օք ոչ մկրտեալքն իցեն անդամք եկեղեցւոյ... քանզի ըստ այսմ ամենեւին են մերժեալք (ունի պրակք՝ ա-ե, պրակ Դ.՝ եզրակացութիւնք՝
ա-գ.):
գ. 55ա-62բ Խնդիր Գ. Յաղագս նշանաց եկեղեցւոյ
– Զի՞նչ իցեն նշանք եկեղեցւոյ... կացուցանեն եպիսկոպոսունս, քահանայս, ուրեմն եւ այլն (ունի պրակք՝
ա-ե., պրակ Բ.՝ եզրակացութիւնք՝ ա-գ., պրակ Դ.՝ եզրակացութիւնք՝ ա-բ., պրակ Ե.՝ եզրակացութիւնք՝ ա-բ.):
դ. 62բ-76ա Խնդիր Դ. Յաղագս յատկութեանց
եկեղեցւոյ – Գիտ. Չորք են եկեղեցւոյ յատկութիւնք...
ի զանազան իմաստս որոշելով՝ ի դատապարտութենէ
անտի զերծուսցեն (ունի պրակք՝ ա-դ., պրակ Գ.՝ եզրակացութիւնք՝ ա-դ., պրակ Դ.՝ յօդուածք՝ ա-բ.):
– 4. 76ա-8ա Գլուխ Դ. Յաղագս Հռովմայ քահանայապետին
ա. 76ա-7ա Խնդիր Ա. Յաղագս առաջնութեան
Հռովմայ քահանայապետին – Գիտ. Ա. Կրկին է
առաջնութիւնն պատւոյ եւ իրաւասութեան... եւ յոյնք ի
միասին զնոյն վճռեցին, ցուց Գ., ի սրբոց հարց (ունի
եզրակացութիւնք՝ ա-բ.):
բ. 77ա-8ա Խնդիր Բ. Յաղագս արտօնութեանց
առաջնութեան սուրբ քահանայապետաց – Գիտ. Ա.
Տեղի տուաք վէճս յարուցանել... ըստ այնմ աղաչեցի
վասն քո. եւ այլն:
– 5. 78ա-98ա Գլուխ Ե. Յաղագս ժողովոց
ա. 78ա-83ա Խնդիր Ա. Յաղագս ժողովոց ընդհանրապէս – Խնդիր. Ա. Զի՞նչ իցէ ժողովն... ընդհանուր նորոգութիւն անկարգութեանց մուծելոց յեկեղեցի (ունի պրակք՝ ա-գ., պրակ Ա.՝ յօդուածք՝ ա-գ.,
պրակ Բ.՝ եզրակացութիւնք՝ ա-բ., պրակ Գ.՝ եզրակացութիւնք՝ ա-բ.):
բ. 83ա-98ա Խնդիր Բ. Յաղագս ժողովոց ի մասնաւորի – Պրակ Ա. Յաղագս ժողովոց առաքելոց... քանզի բաւական է հաւանութիւն ապաժամանիցն առաջնոյն
վճռոց (ունի պրակք՝ ա-բ., պրակ Բ.՝ յօդուածք՝ ա-իա.):
– 6. 98ա-101ա Գլուխ Զ. Յաղագս արտաքին տեղեաց աստուածաբանութեան – Յօդ Ա. Յաղագս հեղինակութեան վարդապետաց դպրոցաց... զի ի նոցին
աղանդքն էին յարեալք (ունի յօդուածք՝ ա-դ.):
6. 101ա-6բ Վիճաբանութիւն Զ. Յաղագս հերետիկոսական նախադասութեանցն վճռոց – Գիտ.
Որովհետեւ երկբայական նախադասութիւնք բազմօրինակ դատապարտին...
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– 1. 101բ-3ա Գլուխ Ա. Յաղագս եղանակին, որով
եկեղեցին դատապարտէ զհերետիկոսական նախադասութիւնս – Գիտ. Ա. Կրկնակի թիւր նախադասութիւնք սովոր են դատապարտիլ յեկեղեցւոյն... եւ պարտի նոցին հպատակութիւն մտաց, ուրեմն. եւ այլն
(ունի եզրակացութիւնք՝ ա-բ.):
– 2. 103բ-6բ Գլուխ Բ. Յաղագս զանազան դատակնքոյ, որով սովոր է եկեղեցին դատապարտել
զհերետիկոսական նախադասութիւնս – Խնդիր. Ա.
Զի՞նչ է հերետիկոսական նախադասութիւնն... զի այն
հակառակութիւն չեւ եւս է գերագոյն դատաստանաւ
եկեղեցւոյ բացորոշեալ:
7. 107ա-13բ Վիճաբանութիւն Է. Յաղագս երեւելի
հերետիկոսաց – Գիտ. Զամենայն եւ զիւրաքանչիւր
հերետիկոս ոչ դիտեմք աստանօր յիշատակել...
ա. 107աբ Հերետիկոսք Ա. դարուն – Ա. Սիմոն
մոգն, յորմէ սիմոնեանք... զայս Ղուկաս յԱնտիոք գնացեալ դատապարտեաց:
բ. 107բ-8բ Հերետիկոսք Բ. դարուն – Ա. Կնօստիկեանք, որոց գլխապէտ եղեւ Կօրիփէոս... զայս Պօղիկարպոս էրէց մերժեաց:
գ. 108բ-9ա Հերետիկոսք Գ. դարուն – Ա. Սաբելեանք ի Սաբելէ, որք զմի անձն յԵրրորդութեան ընդունէին... որ յապա խառնեցին զինքեանս ընդ արիանոսաց:
դ. 109աբ Հերետիկոսք Դ. դարուն – Ա. Արիանոսք
յԱրիոսէ երիցւոյ երիցուէ այսպէս ասացեալք... դատապարտեցան յառաջին ժողովն Կոստանդնուպօլսի:
ե. 109բ Հերետիկոսապետք Ե. դարուն – Ա. Պեղագեանք, ուսուցանէին նախ, թէ Ադամայ մեղքն նմա միայն
վնասեցին... դատապարտեցան ի ժողովն Քաղկեդոնի:
զ. 109բ-10ա Հերետիկոսապետք Զ. դարուն – Միակամադաւանք, որք ընդ առաջնորդին Կիւրոսի պատրիարգին Աղեքսանդրու... դատապարտեցան ի Զ. սիւնհոդուն:
է. 110ա Հերետիկոսապետք Է. դարուն – Մահմետականք ի Մահմէտէ... յաւիտենական կեանքն կայանայ ի հեշտութեան մարմնոյ. եւ այլն:
ը. 110աբ Հերետիկոսապետք Ը. դարուն – Պատկերամարտք, որք չարախօսէին լինիլ կռապաշտութիւն...
եւ զհաղորդութիւնն յայնս՝ առէ՛ք, կերա՛յք եւ արբէ՛ք:
թ. 110բ Հերետիկոսապետք Թ. եւ Ժ. դարուն – Ա.
Կոթէսքալքոս նորոգեաց զհերետիկոսութիւն նախասահմանելոց... ի զանազան հերետիկոսութիւնս սահեցան:
ժ. 111ա Հերետիկոսապետք ԺԱ. դարուն – Ա.
Խորհրդականք առաջնորդութեամբ Պէրէնկարիոսի...
որք հաստատէին լինել օրինաւոր վաճառականութիւն
հոգեւոր իրաց:
ժա. 111ա Հերետիկոսապետք ԺԲ. դարուն – Ա.
Բէթրօպուսեանք ի Պետրոսի Պրուսեան... ուրանային
զյարութիւն մարմնոց, զմկրտութիւն եւ զհաղորդութիւն
մերժէին. եւ այլն:
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ժբ. 111բ Հերետիկոսապետք ԺԳ. դարուն – Խարազանաբաշխք ուսուցանէին, թէ չէ հնար փրկիլ նոցա... չիք քաւարան յայլ կեանս:
ժգ. 111բ Հերետիկոսապետք ԺԴ. դարուն – Ա.
Ֆրաթրիչէլեանք, առաջնորդ նոցա Հերմանոս ոմն...
դատապարտեցան ի ժողովն Վէննայեան:
ժդ. 112ա Հերետիկոսապետք ԺԵ. դարուն – Ա.
Վիզզիփեանք ի Յովհաննէ Վիզզիփոսէ... դատապարտեցան ի ժողովն Կոստանդեան:
ժե. 112բ Հերետիկոսապետք ԺԶ. դարուն – Ա. Լուտերականք ի Մարտինոսէ Լուտերոսէ կրօնաւորէ...
հաղորդութիւնն է սոսկ արարողութիւն իմն ի յիշատակ
մահուն Քրիստոսի:
ժզ. 113աբ Հերետիկոսապետք ԺԷ. դարուն – Ա.
Յանսէնեանք, որք զհինգ երեւելի նախադասութիւնս
հանեալս... հաղորդի ընդ այլոց հերետիկոսութեանց
նախընթաց դարուց:
– 113բ [Յիշատակարան համառօտողի] – Այս
գործ բովանդակ է Համառօտութիւն առաջին հատորին
Աստուածաբանութեանն Շարմէսի, յորում պակասին
միայն երեք ինչ, այսինքն՝ զգուշութիւնն եւ ծանօթութիւնն ի թարգմանել եւ ի մեկնել զԳիրս Սուրբս Հնոյ եւ
Նորոյ կտակին, յայտարարութիւն եբրայական ոճոյն,
եւ դասակարգութիւն սուրբ պապին: Վախճան առաջին
հատորոյս:
Բ. 114ա-43բ [Հատոր երկրորդ.] Ճառ յաղագս
շնորհացն Քրիստոսի – Խնդիր Ա. Շնորհք Քրիստոսի
որպէ՞ս սահմանի: Պատասխան. Պարգեւ գերբնական
ձրի յԱստուծոյ ի ձեռն...
1. 114բ-34ա Վիճաբանութիւն Ա. Յաղագս ներգործական շնորհաց – Երրեակ գլխով խօսիմք աստանօր...
ա. 115ա-23ա Գլուխ Ա. Յաղագս հարկաւորութեան
ներգործական շնորհաց – Խնդիր Ա. Ո՞յք մոլորեցան ի
վերայ հարկաւորութեան... ապա առ այս պահանջի
շնորհն ներգործական:
բ. 123ա-9բ Գլուխ Բ. Յաղագս բնութեան եւ բաժանման ներգործական շնորհաց – Խնդիր Ա. Զիա՞րդ
բաժանի ներգործական շնորհն... իսկ եթէ գոյ
այսպիսի նախաշարժութիւն, տեսցես ի Կովթին (ունի
յօդուածք՝ ա-բ.):
գ. 129բ-34ա Գլուխ Գ. Յաղագս բաշխման բաւական շնորհաց – Խնդիր Ա. Արդե՞օք ամենայն արդարոց
ի ստիպիլ պատուիրանին տուեալ լինի յԱստուծոյ... եւ
կամ զմանուկն պահել կենդանի անցեալ ըստ պայման
բնական կարգիս:
Գ. 134ա-43բ Վիճաբանութիւն Բ. Յաղագս ունական շնորհաց – Խնդիր Ա. Զի՞նչ է ունակական շնորհն...
եթէ մարտիրոսն Ստեփաննոս ոչ աղօթէր, եկեղեցին
այսօր զՊօղոս ոչ ունէր: Վախճան երկրորդ հատորոյս,
որով եւ բովանդակ աստուածաբանութեանս:
– 144ա-9ա Ցանկ ճառից վիճաբանութեան գլխոց
եզրակացութեանց, խնդրոց, յօդուածոց եւ պրակաց
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բովանդակ համառօտութեանս – Երես 1. Ճառ առաջին. Յաղագս ներգործութեան աստուածաբանութեան... 263. Վիճաբանութիւն Բ. Յաղագս ունական
շնորհաց. վերջ:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Անյայտ հեղինակի Ներածութիւն
Աստուածաբանութեան», Ա. կազմաստառին սոսնձած
թերթիկին՝ «ԺԹ.», 2ա՝ «585/3021»:

3022
ՆԷՈՓԻՏՈՍԻ ԳԻՐՔ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ
ՌՄԿԷ. – 1818
ԳՐԻՉ՝ Թովմաս սրկ. Կ. Պոլսեցի:
ԹԵՐԹ՝ 88 (գրչի էջակալում՝ 1-167, որ է՝ 2ա-85ա). չգրուած՝
1աբ, 4աբ, 85բ-8բ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-Թx10 (Թ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած ձուածիր՝ մէջը, աջ եւ ձախ
արտաքին մասերում թագապսակ կենդանի, իսկ ձուածիրի
վերեւում՝ «GIUSEPPE»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (26,5x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 3ա): ՏՈՂ՝ 26: ԿԱԶՄ՝
բուսական նախշերով, ոսկեգոյն ճնշադրոշմներով կարմիր կաշի,
Ա. եւ Բ. փեղկերի կենտրոնում՝ Խաչելութիւն. միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ բրոնզ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.), սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 3ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 5ա: Գ ո յ ն ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած, խունացած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ. թերթերն աղտոտուած, խոնաւութեան եւ թանաքի հետքերով, զանազան բծերով, թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած. բոլոր թերթերի ստ. եզրերը թուլացած, կարից անջատ, թ. 72՝ մէջտեղից
ընդլայնակի պատռուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-85ա [Նէոփիտոսի աբեղայի Գիրք ճակատամարտութեան]
Տե՛ս ձեռ. 935, 4ա-82բ: Յառաջաբանութիւն շարադրողի
սոյն գրքոյս/2ա-3բ: ա/5ա-20ա: բ/20ա-30բ: գ/31ա-45ա:

դ/45ա-81ա: Յայտարարութիւն/81բ-2ա: Գովասանութիւն/չիք:
Ցանկ մատենիս/83ա-5ա:
Ծնթ. լս-ներում ունի սուրբգրային քաղուածքների յղումներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 82բ Այժմ օրինակեցաւ ի յաղաւաղ իմն գաղափարէ յամի Տեառն 1816, Յունվարի 20: Վերստին
օրինակեցաւ ի սրբագրեալ իմն գաղափարէ յամի Տեառն
1818 Մայիս 24, ի հայրապետութեան սրբոյ գահին Էջմիածնի տեառն Եփրեմի սրբազան կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարգութեան սրբոյ Երուսաղէմի տեառն Թէոդորոսի արհիեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարգութիւն մեծի Պօլսոյ՝ տեառն Պօղոսի ազգասէր
եւ հանճարեղ արհիեպիսկոպոսի, ձեռամբ Թովմաս
սարկաւագի՝ անիմաստ գրչի Կոստանդնուպօլսեցւոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

12ա (ԺԹ. դ., շղագիր, լս., մատիտով) Ахъ какъ
пахабно, врешь дуракъ.
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Նէոփիթոս աբէղայ», Պհպ. Աա՝
«Նէոփիտոս աբեղայի գաղտնի եւ յայտնի չար արարմունք հրէից ընդ քրիստոնեայս», «586/3022», «1808 թ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աբ՝ վրացերէն մատիտագիր՝
ջնջած, անընթեռնելի: 85ա՝ «Քրիստոս զինչ աիբս///
քահանայութեան հրեից 124 թվին»: 67բ-8ա (ստ. լս.),
85ա՝ հայատառ վրացերէն՝ «վերջ ամենայնի»:

3023
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 196: ԿԱԶՄ՝ բաց եւ մուգ երանգներով շականակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝Ա-Գ+Դ-Ե. սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական,
մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին ցեցի անցքերով, մասամբ
վնասուած, քերծուած. Բ. աստառը կազմից անջատուած, թ. 1123ի միջեւ աստառ-ներդիր՝ ծաղկաթուղթ:
ՆՇՈՒՄ՝ Աա Պհպ-ին սոսնձած թերթիկին՝ «3023», «ԺԷ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
Կ. ՊՈԼԻՍ

ՌՃՂԵ. – 1746

ԹԵՐԹ՝ 112 (թ. 1-112). չգրուած՝ 1բ, 2բ, 111բ-2բ: ՊՐԱԿ՝ 111x12 (1՝ 2, 8՝ 6, 11՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսա-

դրոշմերով՝ ծաղիկ, աստղ, առիւծ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սահմանագծուած (18x12,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝ 29:

Նմուշ 6ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան հետքերով, զանազան բծերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-111ա [Տիտղ.] Գիրք, որ կոչի Սոկրատ

83

42

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

պատմագիր. Պատմութիւն Սոկրատայ ըստ հռոմայեցւոց նահանգին եպիսկոպոսաց եւ թագաւորաց, եւ
որք ի նոյն յարմարին սրբոց գործք եւ բանք, զորոց
պատմութիւնս բացայայտէ
– 2ա Յառաջաբանութիւն Սոկրատայ պատմագրիս – Սկիզբն ի սրբոյն Սեղբեստրոսէ պատմութեանս
ասացուք... կարգեցից զպատմութիւնս, որքան իցէ օգտակարագոյն:
1. 3ա-4ա Սեղբեստորսի սրբոյ յառաջանայ ի
կարգս սարկաւագութեան, քահանայութեան եւ քահանայապետութեան. Գլուխ Ա. – Ի մանկութենէ տիոյ
սգաստացեալ Սեղբեստրոս ի սէրն Աստուծոյ... այսպէս
ընծայեցաւ ի Քրիստոս հովիւ բանաւոր հօտին ի փառս
Աստուծոյ մերոյ:
2. 4աբ Նոյնոյ Սեղբեստրոսի վարուց եւ առաքինութեանցն. Գլուխ Բ. – Ապա այնուհետեւ սկիզբն
արարեալ առաւելութեան կարգաց... եւ յոլովեցոյց Տէր
նշանս ի ձեռս նորա:
3. 4բ Նոյնոյ սրբոյ Սեղբեստրոսի աղօթիւք զվիշապ սպանանելն. Գլուխ Գ. – Եւ էր վիշապ մի մեծ ի
Տարսոնի լերինն... եւ բան վարդապետութեան սրբոյն
աճէր եւ զօրանայր առ ամենեսեան:
4. 4բ-5բ Յաղագս Կոստանդեայ Տրիբոնի թագաւորեալ ի Հռոմ եւ զԿոստանդիանոս զորդի իւր գտանել եւ վերաբերելն ի պատիւ պայազատութեան.
Գլուխ Դ. – Ընդ ժամանակս ընդ այնոսիկ Կոստաս ոմն
Տրիբուն գոլով եւ զօրավար... եւ տան նախարարս եւ
գունդ բազում:
5. 5բ-6ա Յաղագս մարտին հռօմայեցւոց ընդ
բիւզանդացիսն, երեւումն նշանի սրբոյ եւ հրաշիւք
յաղթութեանն. Գլուխ Ե. – Եւ յետ այսր ամենայնի լինի
մարտ ընդ հռօմայեցիսն... եւ զամբարիշտ թագաւորն
սատակէր նշանաւ խաչին:
6. 6աբ Թէ որպէս Դիոկղէտիանոս փեսայացուցանէ զԿոստանդիանոս. Գլուխ Զ. – Եւ տեսեալ Դիոկղէտիանոսի ամբարշտի զյաղթօղ նահատակութիւն...
եւ զամենայն ինչս նմա խոստացաւ տալ:
7. 6բ Թէ որպէս Կոստանդիանոս թագաւորէ ի
տեղի հօր իւրոյ եւ ածէ զաշխարհս ձեռամբ իւրով:
Հրապուրի ի կնոջէն հալածանս յարուցանել քրիստոնէից, զոր եւ բազումք վկայեն: Սուրբն Սեղբեստրոս
խոյս տայ յանապատս եւ թաքչի. Գլուխ Է. – Այսոցիկ
այսպէս եղելոյ եւ զրաւ լինելոյ ժամանակի հարսանեացն... զի արասցէ այցելութիւն Տէր ժողովրդեան
իւրոյ եւ մի՛ անտես լիցին:
8. 7ա-8բ Յաղագս բորոտութեան Կոստանդիանոսի, եւեւիլն առաքելոց, բժշկիլն ի սրբոյ Սեղբեստրոսէ եւ մկրտիլն, պայծառանալն քրիստոնէութեան.
Գլուխ Ը. – Յայնժամ եղեւ պանդական բորոտութիւն...
եւ օրհնութիւն երկնաւոր զօրացն ըստ նոցին իրաց:
9. 8բ-10ա Բանք գոհութեան Կոստանդիանոսի

84

վասն քրիստոնէութեան իւրոյ վկայարանաց սրբոց
յորդորիլն հրաշալի շինուածովք եւ աքսորեցելոց
վերադարձումն. Գլուխ Թ. – Եւ յետ այսր ամենայնի
զուարճացեալ թագաւորն ընդ այնքան հոգեւորացն
լրումն... եւ ամենայն բարեպաշտութեամբ յարդարէր
զինքն ի քրիստոնէութիւն թագաւորն Կոստանդիանոս:
10. 10աբ Թէ որպէս Հեղինէ մայր Կոստանդիանոսի դրդեալ ի հրէից, գրէ առ որդին իւր, ի բաց կալ
ի քրիստոնէութենէ. Գլուխ Ժ. – Զայս լուեալ Հեղինեայ՝
մայր թագաւորին... գրէ սմին պատասխանին օրինակ
զայսպէս:
11. 10բ-1ա Թուղթ Կոստանդիանոսի առ մայրն
իւր Հեղինէ. Գլուխ ԺԱ. – Զի ճշմարիտ Իսկուհեայ թագուհեայ... հանդերձ ամենաբարի հանդիպմամբք քոյ
զարմիւք ի խաղաղութեան:
12. 11ա-7ա Ժողով քրիստոնէից եւ հրէից ի Հռօմ,
որով վիճին հրէայք ընդ Սեղբեստրոսի, եւ առբերին
վկայութիւնք մարգարէից. Գլուխ ԺԲ. – Յայնժամ
ժողովեալ զհրէայսն ընթերցաւ զթուղթ թագաւորին...
արդ, ամենայն ինչ կատարեցաւ ի փառս Աստուծոյ,
բան հաւատոյ:
13. 17ա-8ա Թէ որպէս հրամայէ թագաւորն առ ի
նշանացոյցք լինել քրիստոնէից եւ հրէից, ցլոյն
սպանանիլն ի հրէից եւ սրբոյ Սեղբեստրոսի կենդանացուցանելն զցուլն, Հեղինէի բարեկարգութիւնքն. Գլուխ ԺԳ. – Արդ, լիցի նշանացոյցք երկաքանչիւրոցն... եւ զՈրդին նորա միածին եւ զՀոգի
Սուրբ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
14. 18ա-9ա Կոստանդիանոսի զկնի միահամուռ
տիրելոյ թագաւորաց, զԼիկիանոս քեռայրն իւր թագաւորեցուցանէ, զոր յետոյ հալածանս առնելով քրիստոնէից՝ ընդդիմանայ Կոստանդիանոսի, ըմբռնի եւ
սպանանի. Գլուխ ԺԴ. – Եւսեբի Պամբիւլեայ ի տասներորդ գիրսն եղեալ զեկեղեցւոյ պատմութիւն... եւ
եղեւ խաղաղութիւն ընդ ամենայն երկիր քրիստօնէից:
15. 19ա-20ա Պատմութիւն Պափնոտի, թէ զինչ
արար վասն ամուսնութեան քահանայից եւ սարկաւագաց, եւ Սպռիւդոնի եւ հրաշիցն իւր. Գլուխ ԺԵ. –
Յաղագս Պափնոտի եւ Սպռիդօնի առնել յիշումն ի դեպ
է... զի խոնարհագոյն էր եւ անպատուասէր՝ քան զամենայն ոք սուրբն Աստուծոյ:
16. 20աբ Յաղագս Տիգիանոսի ճգնաւորի եւ
սքանչելեաց նորին. Գլուխ ԺԶ. – Լուիցուք վասն Տիգիանոսի միայնական վարուք ճգնաւորեալ... եւ մեծարանօք յուղարկէր օրհնեալ ի նմանէ:
17. 20բ-1ա Յաղագս ժողովոյն, որ ի Նիկիայ արտաքսումն ի մետաղս Արիոսի եւ բանք նախագուշակումն Աթանասի սրբոյ. Գլուխ ԺԷ. – Եղեւ ժողով
Նիկիայ ի ԶՃ. եւ Լ. (630) ամի... եւ բազում հոգաբարձութեան Տեառն իւրում ճառեաց:
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18. 21աբ Կոստանդնուպօլսոյ շինումն եւ նոր
Հռօմ անուանիլն եւ շինուածքն. Գլուխ ԺԸ. – Իսկ թագաւորն դառնայր յետ այսորիկ յարեւմտից... եւ իմ
սուղ ինչ անցանելով ասացից:
19. 21բ-2բ Պատմութիւն Հեղինէի՝ մօր Կոստանդիանոսի, արժանի յիշատակելի շինելն զտնօրինականսն, որ յԵրուսաղէմ, գտանել զխաչափայտն
սուրբ եւ բերել ի Կոստանդնուպօլիս եւ մեռանիլն.
Գլուխ ԺԹ. – Հեղինէ մայր թագաւորին եւս առաւել
բարեաց գործոց արժանի յիշատակի... զի մարդասիրին Աստուծոյ խնամակալութիւնն ոչ թողու զարարածս
իւր միշտ յերեւելիս եւ յաներեւոյթսն:
20. 22բ-3ա Արձակումն բարբարոսաց ի Հռօմայեցւոց աշխարհն եւ յաղթելն նորին. Գլուխ Ի. – Եղեւ
ի ժամանակին յարձակումն բարբարոսաց... եւ ինքն
դառնայր ի քաղաքն իւր փառաւորապէս ի գոհութիւն
Աստուծոյ:
21. 23աբ Կոստանդիանոս կայսր առ կաղնեաւն
Մամբրէի եկեղեցիս շինել ի ձեռն Եւսեբւոյ Կեսարու
եպիսկոպոսին, Փիւնիկեցւոյ չար սովորութիւնն բառնայ, շինէ եկեղեցի յԱրեգ քաղաքի ի Կիւլիկիայ,
հարցուկ դիւին, զբագինս բառնայ. Գլուխ ԻԱ. – Եւ
առաքեաց զՍեբիոս Կեսարու եպիսկոպոսն ընչիւք... եւ
սուղ ինչ զնորայսն առ եկեղեցւոյ յիշմունս արասցուք:
22. 23բ-4բ Յաղագս հնդկաց եւ ներքսագոյն
հնդկաց հաւատալն յԱստուած ի ձեռն սուրբ արանց.
Գլուխ ԻԲ. – Ասացից եւ որ ըստ նորա ժամանակս Քրիստոսի քարոզութիւնն ընդարձակեցաւ... եւ յերկոցունց
հաւաստութենէ հաւատոյ փառաւոր լինէր Աստուած:
23. 25ա-6ա Կոչումն վրաց ի հաւատս Քրիստոսի՝
ըստ նախախնամութեան Աստուծոյ, ի ձեռն կնոջ
Նունիայ՝ ընկերաց սրբուհոյն Հռիփսիմէի, եւ
կանգնելն զխաչս. Գլուխ ԻԳ. – Ընդ նոյն ժամանակս
եւ վրաց լինի կոչումն ընծայութեան հաւատոց... որ
ստոյգ ցուցանէ նորին գիրք, եւ այս ամենայն լինէր ի
Ն. (400) ամս:
24. 26աբ Յաղագս Անտոնի Անապատականի՝
պատմութիւն եւ վարք. Գլուխ ԻԴ. – Էր եւ Անտոն
Անապատական յանապատս եգիպտացւոց մենամարտեալ... եւ վասն մանիքեցւոցն, որ զքրիստոնէութեան
անուն ստութեամբ ունին:
25. 26բ-7ա Յաղագս Մանեայ եւ առասպելական
բանիցն, եւ սատակումն նորին. Գլուխ ԻԵ. – Սկիւթացի ոմն տաճիկ կին ունէր... որ զՄանեայ եղծանէ զամբարշտութիւն, որ կամին ուսանիլ:
26. 27աբ Վասն Արիոսի դառնալոյն ի մետաղէ.
Գլուխ ԻԶ. – Արդ, ի վեր ելցուք ի նախակայիս պատմութիւն... գնալ ի Կեսարիա՝ յիւր աթոռն, եւ գովի ի
թագաւորէն:
27. 28աբ Թէ որպէս զԱրիոս ջանան արդարացուցանել եւ յառաքի յԱղէքսանդրիայ. Գլուխ ԻԷ. –
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Ճառեցից եւ յաղագս Արիոսի զպատճառս զմուտս առ
թագաւորն... եւ դարձեալ սպառնալիս, թէ ոչ հաւանի:
28. 28բ-9բ Յաղագս զրպարտութեան Աթանասայ
եւ յաքսորիլն. Գլուխ ԻԸ. – Իսկ որ Եւսեբին էին... այլ
երթալ ի Գաղիայ յաքսորս յետ Լ. (30) ամի թագաւորութեան Կոստանդիանոսի:
29. 30աբ Յաղագս սատակմանն Արիոսի. Գլուխ
ԻԹ. – Իսկ Արիոս հասեալ յԱղեքսանդր իւրովքն... եւ
հով[ու]ել զժողովուրդ իւր, զոր գնեաց Քրիստոս
արեամբն իւրով:
30. 31աբ Թէ որպէս Կոստանդիանոս կացուցանէ
զորդիսն իւր իշխան ընդ ամենայն երկիր իւր, եւ ինքն
հիւանդանայ եւ վախճանի ի Նիկոմիդեայ եւ բերի ի
Կոստանդնուպօլիս. Գլուխ Լ. – Իսկ Կոստանդին զորդիսն կացոյց իշխանս ընդ ամենայն երկիր իւրոյ իշխանութեան... թաղեցաւ ի փառս ամենասրբոյ Երրորդութեան:
31. 31բ Սէբիոսի եւ Թէոգնի արիոսականաց
արարք եւ գործք, եւ վասն Աթանասի որոշութեանն
ջանք. Գլուխ ԼԱ. – Եւ յետ թագաւորին վախճանի... եւ
այսպէս զթագաւորն ցասուցանէին:
32. 31բ Յաղագս Եւսեբւոյ Պամփիւլիայ եպիսկոպոսին վախճանին, եւ ի տեղի նորին Ակակի
փոխանորդելն. Գլուխ ԼԲ. – Եւ յայնժամ Եւսեբի Պամբիւլեայ եպիսկոպոս Պաղեստինու Կեսարու վախճանեցաւ... եւ ամենեցուն է յայտ:
33. 31բ-2ա Թէ որպէս Աղէքսանդր եպիսկոպոս
Կոստանդնուպօլսոյ փոխի յաշխարհէս, ընտրէ ի
տեղի իւր զՊօղոս, իսկ ոմանք զՄակեդոն կամին.
Գլուխ ԼԳ. – Յետ այսորիկ աւագ եղբայրն Կոստանդիանոս յարուցանէ զպատերազմ... արիանոսքն բանսարկեալ ցուցանէին զթագաւորն:
34. 32աբ Ժողով եպիսկոպոսաց յԱնտիոք ըստ
հրամանի թագաւորին, որք զարիոսութեան աղանդն
կամին յառաջացուցանել եւ դատապարտեն զԱթանաս. Գլուխ ԼԴ. – Եւ զի էր յԱնտիոք թագաւորն, հրամայեաց ժողով առնել... ցուցանել նմա զիրս աղէտիցն,
որ գործեցան:
35. 32բ-3ա Մերժի Պօղոս եպիսկոպոսն Կոստանդնուպօլսոյ, եւ Մակեդոն խնդրէ արիանոսաց
ընտրութեամբն. Գլուխ ԼԵ. – Յայնժամ եւ զՊօղոս մերժեն ժողովն... եւ ի ժառանգաւորաց եկեղեցեաց սրբոց:
36. 33աբ Թէ որպէս արիանոսութիւն կամի աճիլ,
եւ յԱթանասայ զրպարտութիւն յառաջանայ. Գլուխ
ԼԶ. – Աստանօր արիոսութիւնն աճէր... եւ վերստին
շփոթման ոչինչ առնէ:
37. 33բ-4բ Յաղագս Սարդիկէի ժողովոյն եւ Աթանասայ եւ Պօղոսի վերադարձումն ի տեղիս իւրեանց.
Գլուխ ԼԷ. – Ապա խորհեցան առնել ժողով երկոքին
թագաւորքն... եւ ինքն տիրէ աշխարհին, եւ բազում
հեղմունք արեան լինին:
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38. 34բ-5ա Ի խորամանկութենէ արիոսականաց
զՊօղոս եպիսկոպոսն Կոստանդնուպօլսոյ յաքսորս
խեղդեն, եւ զԱթանաս եւ զԹէոդորոս եւ Լուլիմոս
կամին սպանանել. Գլուխ ԼԸ. – Այսոցիկ այսպէս
եղեալ յետ չորրորդ ամի... եւ զնոցին կանոնեալ սահմանադրութիւնն:
39. 35աբ Թէ որպէս Գէորքէոս արիոսութեան եպիսկոպոս բազում չարիս հասուցանէ սրբոցն Աստուծոյ
յԱղէքսանդրիայ քաղաքի. Գլուխ. ԼԹ. – Գէորգէոս
արիոսեան եպիսկոպոս եւս առաւել չարիս յԱղեքսանդրիայ ցուցանէր... այսպէս էր մարտ չարին ի սուրբս:
40. 35բ-6ա Թագաւորն Կոստանդիանոս գողունի
զեղբօրորդին իւր առնէ կայսր, յարեւելից կողմանն
եւրեւի սուրբ խաչին. Գլուխ Խ. – Ընդ այն ժամանակս
թագաւորին զԳողունեայ զեղբօրորդին իւր առնէր
կայսր... եւ ինքն մնայ ի Սէրմիս՝ տեսանել զմարտն:
41. 36ա Փոտինոս՝ Մարկեղի աշակերտ նոր մոլորութիւնս ուսուցանէ, լինի ժողովք, նզովի ինքն եւ
այլ ոք ընդ նմա. Գլուխ ԽԱ. – Յայնժամ լուաւ թագաւորն վասն Փոտիանոսի՝ Մարկեղի աշակերտի... եւ
զՅուլիանոս եղբայր նորին ի նոյն պատիւ կայսերական
թագաւորն կացուցանէ:
42. 36աբ Կոստանդիանոս եկեղեցւոյ պատերազմ յարուցանէ. Գլուխ ԽԲ. – Իսկ Կոստանդիանոսի
յաշխարհական պատերազմացն անհոգացեալ... եւ զոմանս ի տեղիս նոցա կարգէին եպիսկոպոս թագաւորաւն:
43. 37ա Յաղագս Մակեդոնի եպիսկոպոսի չաւրութեան, որ ունէր ընդ սուրբս Աստուծոյ եւ սատակումն իւր. Գլուխ ԽԳ. – Մակեդօն հոգեմարտ եւ աստուածամարտ կոչեցեալ... սակայն զսերմն չարին հոգեմարտութեան եթող ի խորհրդականս իւրոյ անաստուածութեան:
44. 37բ-8ա Ցուցանի մասնաւոր ժողովոցն թիւ, թէ
քանիք են. Գլուխ ԽԴ. – Բայց պարտ է զթիւ ժողովոյն
ասել... այսպէս կատարեցաւ ի Նոյեմբերի ամսեան
յերիսն:
45. 38ա-9ա Թէ որպէս Յուլիանոս թագաւորէ, եւ
արարքն իւր. Գլուխ ԽԵ. – Իսկ Յուլիանոս իբրեւ լուաւ
զմահն... եւ այնպէս խորհէր զքրիստոնէութիւնն բառնալ արուեստիւք:
46. 39աբ Յաղագս խռովութեան Աղէքսանդրիոյ,
եւ Գորգիոս արիոսութեան՝ որ ունէր զտեղի Աթանասի, ի պատճառէ իմեքէ ըմբռնի եւ կենդանոյն
այրի. Գլուխ ԽԶ. – Յայսոսիկ լինէր խռովութիւն
յԱղէքսանդր... զի ոչ սակաւ չարիս անցոյց Գորգիոս
յԱղեքսանդրիայ:
47. 39բ-40ա Վերադարձումն Աթանասի ի հալածանացն ի տեղի իւր յԱղէքսանդրիայ, եւ արտաքսումն արիանոսաց. Գլուխ ԽԷ. – Զայս լուեալ թագաւորին Յուլիանոսի... եւ անդրդուելի մնայր ի վերայ
հիման աւանդութեան առաքելոց եւ մարգարէից:
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48. 40աբ Դաւանութիւն սրբոյն Աթանասի. Գլուխ
ԽԸ. – Ասէր զխոստովանութիւն այսպէս առաջի ամենեցուն... իսկ որ այլազգ իցէ, ինքն տացէ դատ յաւուրն
դատաստանի:
49. 40բ-1ա Յաղագս Յուլիանոսի արարեալ նեղութեանցն, որով նեղէր զքրիստոնեայս, եւ վասն
սպանանել կամիլն զսուրբ Աթանաս. Գլուխ ԽԹ. –
Այսքան սակաւուց ասացան ընդ երանելոյն Աթանասի... այսպէս ոչ գոյր իրաւունք քրիստոնէից:
50. 41աբ Յաղագս մեհենից կռոցն խորտակեցելոյ ի քրիստոնէից եւ նոցին նահատակութիւն.
Գլուխ Ծ. – Էր մեհեան ուրեմն արգելեալ... եւ արգել
զարուեստ ի քրիստոնէից ուսանել:
51. 41բ-2ա Յաղագս Ապօղինարի եւ արհեստին
իւրոյ եւ հերձուածոյն, զոր եմոյծ յեկեղեցին. Գլուխ
ԾԱ. – Ապօղինարոս, որ զճշմարտութիւն ունէր... որ
զամենայն յամենայնէ ներգործէր, որ ի բազմաց
յուղղափառաց յաղթի:
52. 42աբ Յաղագս հալածանացն, որ ի Յուլիանոսէ եւ տանջելն զսուրբսն Աստուծոյ. Գլուխ ԾԲ. – Իսկ
Յուլիանոսի ժողովեալ բազում արծաթ ի քրիստոնէից...
եւ զուարճանայր արեամբն եւ ճենճերովք զոհիցն:
53. 42բ-3ա Թէ որպէս հրամայէ Յուլիանոս հրէից
գնալ յԵրուսաղէմ եւ շինել զտաճարն, եւ թէ որպէս
իսկոյն փլանի ի շարժէ, երեւի ոմն նշան խաչին ի
հանդերձս հրէից: Եւ սպանանելն Յուլիանոսի զեպիսկոպոսն յԵրուսաղէմի զսուրբն Կիւրեղ եւ զմայր
նորա եւ Կիւրեղիցն յատկութիւնք. Գլուխ ԾԳ. – Կոչէ
եւ զհրեայսն... որ յաղագս հոգեմարտին, որպէս նոցին
ցուցանին երկոքին:
54. 43բ Յաղագս սատակման պղծոյն Յուլիանոսի. Գլուխ ԾԴ. – Եւ յետ բազում չարեաց, որ գործէր
Յուլիանոս... այլ ոչ յամէին այլ ի նոյն:
55. 43բ-4ա Յաղագս, թէ որպէս կիրս կրեաց եւ թէ
որպէս թագաւորեաց Յոբիանոս, եւ թէ որպէս դաշինս
արար ընդ Պարս. Գլուխ ԾԵ. – Յետ մահու թագաւորին զՅոբիանոս ասեն թագաւորել... բայց համայն
պարսաւէին զդաշինսն:
56. 44աբ Թէ որպէս իմաստակն Յուլիանոսի ողբս
ասաց վասն Յուլիանոսի, եւ անբարեձեւ դիմացն
յանձինն Յուլիանոսի ցոյցք. Գլուխ ԾԶ. – Յայնժամ
իմաստակն Լիբիանոս ողբս ի վերայ նորա շարագրեաց... եւ մեզ աւելորդ է երկայնել զբանս:
57. 44բ-5ա Յաղագս դառնալոյն Յոբիանոսի ի
պատերազմին եւ նորոգել զքրիստոնէութիւն եւ թէ
որպէս սուրբն Աթանաս վերադառնայ ի յաթոռն իւր
հրամանաւ Յոբիանոսի, եւ դիւրութիւն լինի քրիստոնէից. Գլուխ ԾԷ. – Եւ Յոբիանոս դարձեալ զօրօքն
յաշխարհն իւրեանց... ցածուցանէր ի միաբանութիւն
սուրբ ժողովոյն ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեան:
58. 45աբ Յաղագս Յոբիանոսի գնալն առ ի
թաղել զՅուլիանոս, եւ թէ որպէս գովաբանի, եւ ի
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գալն ի Կոստանդնուպօլիս եկեալ ի գիւղ մի՝ մեռանի, թագաւորեալ ամիսս Է. Գլուխ ԾԸ. – Եւ գնացեալ
Անտիոքայ թագաւորն ի Տարսոն Կիլիկեոց... այլ նա
այսպէս հանգեաւ ի փառս եւ ի գոհութիւն Աստուծոյ:
59. 45բ-6ա Թէ որպէս Վաղէնտիանոս ընտրի ի
թագաւորութիւն եւ առնու զեղբայրն իւր զՎաղէս
հաղորդ թագաւորութեան իւրոյ. Գլուխ ԾԹ. – Զկնի
մահուանն Յոբիանոսի անդէն վաղվաղակի ժողովեալ
զօրավարօք... եւ զհոգեմարտս աճեցուցանել ջանայր
եւ յամենայն ուրեք զուղիղն արգելոյր:
60. 46ա Թէ ոյք էին վերատեսուչ եկեղեցեացն ի
ժամանակին. Գլուխ Կ. – Ըստ այնմ ժամանակի Հռոմայ եկեղեցւոյն առաջնորդն էր Ղեբերիոս... եւ որոց
Ակակայն էին յայսպիսիս:
61. 46ա Թէ որպէս Վաղէնտիոս ի կողմն յարեւմտից եւ Վաղէս ի Կոստանդնուպօլիս գնան՝ ի հոգ
աշխարհին. Գլուխ ԿԱ. – Իսկ թագաւորն Վաղէնտիանոս ի կողմն արեւմտից գնայր... եւ զոմանս խեղդեալ,
ի գետ ընկենոյր:
62. 46բ Պռոկիպոս բռնակալ ոմն դիմէ ընդդէմ
Վաղէսի ի մարտ, ըմբռնի եւ սպանանի. Գլուխ ԿԲ. –
Յայսոսիկ յառնէ ի Կոստանդնուպօլիս բռնակալ ոմն
Պռոկիպոս... այսոցիկ այնպէս վճարէր մարտք:
63. 46բ-7բ Թէ որպէս Վաղէս պատերազմ յարուցանէ ընդդէմ ուղղափառացն, քակէ եւ զպարիսպն
Քաղկեդոնի. Գլուխ ԿԳ. – Դարձեալ ընդդէմ ուղղափառաց յարուցանէ պատերազմ Վաղէս... եւ որք ըստ
Արիոսին որոշեցին ի նոցանէ:
64. 47բ Յաղագս կարկտին, շարժին եւ արհաւրացն, եւ վասն չարութեան Վաղէսի. Գլուխ ԿԴ. –
Ընդ նոյն ժամանակս լինի կարկուտ սաստիկ... այլ որ
ինչ վասն սոցա բանս արասցուք ի դէպ ժամու ճառեալք:
65. 47բ-8ա Հալածումն ուղղափառաց ի Վաղէսէ,
եւ Աթանասայ սրբոյ թաքչիլն. Գլուխ ԿԵ. – Իսկ հալածեալքն ըստ ուղղափառութեան ընդդէմ հոգեմարտացն
լինէին... եւ զուղղափառացն զհաւատն հաստատէր եւ
ոչ յիմեքէ դրդուեալ:
66. 48աբ Վախճան Եւդոքսի եպիսկոպոսին Կոստանդնուպօլսոյ, եւ ի տեղի նորա դնեն արիոսք զԴիմոփիլոս, եւ համափառքն՝ զԵւագրոս ոմն, եւ նեղութիւնք ուղղափառացն ի Վաղէսէ. Գլուխ ԿԶ. – Յայսոսիկ Եւդոքսի վախճանէր Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսն... զկռապաշտիցն ունէր զատելութիւն առ ուղղափառսն:
67. 48բ Յաղագս մատռանն Թումայի առաքելոյն
եւ որ ինչ ի նմա անկցիցն. Գլուխ ԿԷ. – Ասացից եւ որ
ի Միջագէտս ասորեաց, որ Ուրհայի... եւ ծանոյց թագաւորին զպինդ հաւատս նոցա եւ արգել զնորա բարկութիւնն:
68. 48բ-9ա Յաղագս դիւին եւ որ ինչ նորին
հմայիւքն արար հնարս եւ սպանանել զոմանս վասն
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անուանագործութեան. Գլուխ ԿԸ. – Ընդ ժամանակս
դեւ ոմն սպանիչ զՎաղէս առնէր... եւ ուրախացան զառաջին անունն:
69. 49աբ Վասն Աթանասայ սրբոյն արիական
ժուժկալութեան եւ մահուանն, եւ ի տեղի նորին
դնիլն զՊետրոս՝ զայր երկիւղած. Գլուխ ԿԹ. – Եւ
այսպէս Վաղէս էր չարասէր եւ ոչ բարեսէր... եւ հոգւով
լցեալ կատարեաց զկեանս իւր ի փառս եւ ի գովութիւն
ամենասուրբ Երրորդութեան:
70. 49բ Յաղագս Վաղէսի զչարիլն, եւ Պետրոսի
եւ Ղուկիոսի արիոսականաց ունելն զեկեղեցիսն.
Գլուխ Հ. – Ապա յետ նորա վախճանին... այլ նոքա
հանդիսացեալ ի հաւատս ուղիղս եւ ոչ խոտորէին:
71. 49բ-50բ Յաղագս Ամոնայ աստուածասիրի
ճգնութեան եւ վարուց. Գլուխ ՀԱ. – Եւ զի կարեւոր
համարիմ սուղ ինչ ճառել զճգնաւորացն... այլ յամենեցունց Տեառն են:
72. 50բ Վարք սրբոց արանց ճգնաւորացն. Գլուխ
ՀԲ. – Ոմն ի հարանց զմեղուցեալ մանկունսն ոչ որոշէր... եւ այսոցիկ շնորհօքն Աստուծոյ յաղթեցի՝ միշտ
աղաչելով զարարիչն:
73. 50բ-1ա Յաղագս Բաբոսայ. Գլուխ ՀԳ. – Եղբայր ոմն ոչ գիտելով զսաղմոս... որ ոչ կարէր տեսանել, հայել զերեսս նորա լուսաւորեալ:
74. 51ա Յաղագս Արսէնի. Գլուխ ՀԴ. – Իսկ հայրն
Արսէն ասէր... յորոց ի խրատուց սրբոց զիւրաքանչիւրսն գիտել եւ աղօթիւք եւ պահօք յաղթել:
75. 51ա Յաղագս Մակարանց. Գլուխ ՀԵ. – Արք Բ.
աստուածասէրք, համանունք Մակարայ... եւ բերկրանօք
լցեալ, ուսուցանէր ըստ խորհրդածութեան զմանկունսն:
76. 51աբ Յաղագս Եւագրի. Գլուխ ՀԶ. – Իսկ
Եւաքրիոս էր ուսումնասէր ի մանկութենէ սնեալ եւ
ուսեալ... որպէս զի ընդ նոսա գիտնաւորքն ընդեռնելով ծանուցանիցեն զմիտսն:
77. 51բ-2բ Յաղագս Անտոնի եւ այլոց ոմանց.
Գլուխ ՀԷ. – Ի դէպ համարիմ փոքր ինչ զնորայոցն յուշ
առնելով... եւ է ինչ որ յայտնեալ յօգուտ պարզամտացն ճշմարտութեան:
78. 52բ Յաղագս Բարսղի, թէ զինչ ասէ վասն
պատահեալ գիտութեան զգուշութեան. Գլուխ ՀԸ. –
Իսկ սիւնն կապադովկացւոց Բարսեղիոս ասէ... որ եւ
առ ժամանակաւ աղօթից զառտնի բարբառն մտացն
շրջափայլեալ տեսանեն:
79. 52բ Յաղագս Աթանասի եւ Սրապիոնի, թէ
զինչ ասեն վասն զգուշաւոր գիտութեան. Գլուխ ՀԹ.
– Սուրբ լուսաւորիչն եգիպտացւոց Աթանասիոս ասէ...
զոր յաղագս նախախնամութեան եւ դատաստանին
յաւիտենից Քրիստոսի:
80. 52բ-3ա Թէ Դուդիմոս եւ այլք զինչ ասեն.
Գլուխ Ձ. – Ասէր մեծն եւ գիտուն վարդապետն Դուդի-

91

46

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

մոս զայսոսիկ... եւ այլոց յիշատակեցաք, ելցուք ի
կարգ պատմութեանս, Վաղէսի պատմութիւնն:
81. 53բ Թէ որպէս Մակար եգիպտացի եւ այլ ոմն
աղէքսանդրացի դարձուցանեն զհեռաբնակ կղզիսն
բարբարոսաց եւ լուսաւորեն զնոսա. Գլուխ ՁԱ. –
Իսկ Վաղէս ամբարիշտ օրինօք հալածանս առնէ... որ
էին հարք անուանիք համանունք յաքսորէ:
82. 54ա Թէ որպէս Վաղէս հալածանս առնէ թելադրութեամբն Լուկիոսի՝ յետ վախճանին Աթանասի.
Գլուխ ՁԲ. – Մակար ոմն եգիպտացի եւ ոմն աղէքսանդրացի՝ աքսորեալ ի հեռաբնակ կղզիս... առնէին
զբազումս երկրպագուս եւ փառաբանիչս ամենասուրբ
Երրորդութեան:
83. 54ա-5ա Յաղագս Դիդիմոսի հռչակաւորի
գրեանց եւ նորին ուշիմագոյն իմացուածոցն. Գլուխ
ՁԳ. – Իսկ այր ոմն հռչակաւոր առաքինութեամբ եւ գիտութեամբ... այսպէս յամենայնի յաղթօղ երեւեալ, փառաւորեալ լինէր տուողն շնորհաց ի հաւատացելոց
ուղղափառաց:
84. 55ա-6բ Յաղագս Բարսղի սրբոյ վարք եւ
պատմութիւն. Գլուխ ՁԴ. – Իսկ յայլ քաղաքս եւ ի
գաւառս գրի... իսկ մանուկն յետ աւուրցն այնոցիկ
վախճանեցաւ ի կենացս:
85. 56բ-7բ Յաղագս Գրիգորի Անձիանձու Աստուածաբան կոչեցելոյ՝ վարք. Գլուխ ՁԵ. – Իսկ Գրիգորն Անձիանձու առաւել եւ շնորհիւ բանականաւ...
յաղագս սրբոցն ասացան՝ Բարսղի եւ Գրիգորի Աստուածաբանի:
86. 57բ-8ա Յաղագս Պետրոսի եւ Գրիգորի՝ եղբարցն Բարսղի. Գլուխ ՁԶ. – Էին եղբարք Բարսղի համանմանք նոցին շնորհի... այսպէս ունիմ յաղագս սորա
դուզնաքեայ ասել, որպէս Բարսղի եւ Աստուածաբանի:
87. 58աբ Յաղագս Գրիգորի Պոնտացւոյ՝ Սքանչելագործ անուանեցելոյ, եւ վասն Գրիգորեանց, այսինքն՝
Աստուածաբանի, Նիւսացոյ, Սքանչելագործի. Գլուխ
ՁԷ. – Էր եւ այլ Գրիգոր Պոնտացի... այլ եւ գործովք
քաջհաճոյք եղեն:
88. 58բ-9ա Նաւատիանոսաց պատճառ, թէ որով
որոշեն ի միմեանց, եւ առնելն զտօն Զատկի Բաղարջակերաց ընդ հրէից. Գլուխ ՁԸ. – Ասացից եւ
վասն Նաւատիանոսացն զպատճառսն... եւ զոչ զմի ոք
հերձուած խախտէր յինէն:
89. 59աբ Վասն եպիսկոպոսութեան Ամբրոսիոսի. Գլուխ ՁԹ. – Ընդ այն ժամանակս վախճանի եպիսկոպոսն... եւ այսպիսի ընդունելութեամբ ձեռնադրեալ,
եւ զամենեսեան ի խաղաղութիւն փոխաբերեաց:
90. 59բ-60ա Թէ որպէս Վաղէնտիանոս ի մարտ
Շամրտացւոց դիմէ եւ թէ որպէս մեռանի, եւ թագաւորէ որդին համանուն Վաղէնտիանոս. Գլուխ Ղ. –
Իսկ Վաղէնտիանոս կազմեալ զէնս եւ զօրս... եւ զԳաղղա առնու կին յետոյ ուրումն Թէոդոս:
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91. 60ա Վաղէս մարտս յարուցանէ ուղղափառացն. Գլուխ ՂԱ. – Իսկ Վաղէս գայ յԱնտիոք... ի վերայ քահանայականացն հասուցանէր:
92. 60բ Գոթացւոց ազգն բարբարոսք, զկնի պատերազմացն ընդ հռօմայեցիսն ընկալնուն զհաւատս Քրիստոսի, եւ թէ եպիսկոպոսն Գթաց գիրս
սահմանէ նոցա. Գլուխ ՂԲ. – Յայսոսիկ եղական
պատերազմն բարբարոսացն շարժէր առ միմեանս... եւ
ինքն գայր ի Կոստանդնուպօլիս:
93. 61ա Մարւի զօրագլուխ ազգաւ տաճիկ յառնէ
մարտ ընդ հռօմայեցիս, եւ Մովսէս անուն ոմն տաճիկ հաշտեցուցանէ զնոսա. Գլուխ ՂԳ. – Ի նմին ժամու եւ ի տաճկաց յառնէ մարտ... եւ միաւորեաց զհռօմայեցիսն եւ զտաճիկս ի դաշինս եւ ի խաղաղութիւն:
94. 61բ Վաղէս այպանի ի Կոստանդնուպօլսեցւոց, գնաց ընդդէմ բարբարոսաց եւ հասեալ Անդրիանուպօլիս, հրով այրի. Գլուխ ՂԴ. – Իսկ Վաղէս
այպանեալ լինէր ի Կոստանդնապօլսեցւոյ... այսպէս
բարձաւ ի միջոյ պատերազմօղն եկեղեցւոյ:
95. 61բ Պետրոս եպիսկոպոս դառնայ յԱղէքսանդրիայ, եւ Լուկիոս հալածի ի քաղաքէն. Գլուխ
ՂԵ. – Իսկ Պետրոս դառնայր յԱղէքսանդր... եւ Տիմօթէոս նովին հաւատովք եւ կրօնիւք ունէր զհաւատն:
96. 61բ-2ա Յաղագս Գրատիանոսի թագաւորութեան յետ մահուան Վաղէսի. Գլուխ ՂԶ. – Իսկ Գրատիանոս յետ մահուանն Վաղէսի... եւ զաշխարհն ազատեաց ի բռնակալութենէ այլազգեացն՝ ընդ յաջողելոյն
Աստուծոյ Թէօդոսի:
97. 62աբ Թէ ով ոք էին այնոքիկ, որ ի ժամանակին դիտապետք էին աթոռոց մեծաց. Գլուխ ՂԷ. –
Ընդ ժամանակս ընդ այն Դամասկոս էր եպիսկոպոսապետ... զոր կամիցի ունել հաւատ:
98. 62բ Բանք Գրիգորի Աստուածաբանի վասն
ուղղափառաց. Գլուխ ՂԸ. – Գրիգորիոս Աստուածաբան եկեալ՝ ոչ սակաւ աշխատութիւն կրէր... իսկ Մելետոս Անտիոքայ եպիսկոպոս մնայր առ նմա ժողովն:
99. 63ա-4ա Թագաւորն Թէօդոս յետ յաղթութեան
բարբարոսաց դառնայ եւ գայ ի Թեսաղոնիկէ,
մկրտի ի յԱքիւղայ եւ գայ ի Կոստանդնուպօլիս եւ
առնէ ժողով ՃԾ. (150) եպիսկոպոսաց ընդդէմ Մակեդոնի եւ դաւանութեան ուղղափառ հաւատոյ.
Գլուխ ՂԹ. – Իսկ Թէօդոս թագաւորելն յետ յաղթութեան
բարբարոսացն... եւ անդէն ձեռնադրի ի սուրբ ժողովոյն:
100. 64աբ Աւանդութիւն սուրբ ժողովոյն Կոստանդնուպօլսոյ, թէ որք զկնի միոյ հայրապետութեան երիցութիւն ունիլ պարտին. Գլուխ Ճ. – Աւանդէ
սուրբ ժողովոյն յետ Հռոմայ ունել զերիցութիւն... գնացին յիւրաքանչիւր տեղիս օրհնեալք զբարեպաշտագոյն
թագաւորն:
101. 64բ-5ա Թէ որպէս թագաւորն Թէօդոս զՊօղոս եպիսկոպոսին Կոստանդնուպօլսոյ՝ յաքսորս
խեղդեցելոյն մարմինն վերաբերէ ի Կոկիսոնէ հայոց
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ի Կոստանդնուպօլիս. Գլուխ ՃԱ. – Ողջախոհն Թէօդոս զՊօղոսի մարմինն... որ Օգոստոս անուանեաց ոչ
ընդ երկարս ինչ իւրոյ թագաւորութեան:
102. 65աբ Թէ որպէս թագաւորն Թէօդոս խնդրէ
իւրաքանչիւր աղանդոյ հանգամանքն եւ աղօթիւք
խնդրեալ յԱստուծոյ զուղիղն յայտնել, ընթեռնու
զգրեանսն, յազդումն լեալ յԱստուծոյ՝ հաստատէ ի
միտս իւր կալ, մնալ ի հաւատս համագոյութեան, եւ
անգոսնէ զնոցին չար հայհոյութիւնսն. Գլուխ ՃԲ. –
Յետ այսորիկ ամենայն եպիսկոպոսունք աղանդոց
գային... այլ օր ըստ օրէ նուազէին նոքա:
103. 65բ-6ա Թէ որպէս Մաքսիմիանոս բռնաւոր ի
կողանցն յարեւմտից յարեւելս յառնէ ի վերայ հռօմայեցւոց, եւ Գրատիանոս սպանանի ի Մաքսիմիանոսէ, թագաւորեալ ամս ԺԵ. (15) եւ կեցեալ ամս ԻԴ.
(24). Գլուխ ՃԳ. – Ընդ նոյն ժամանակն Մաքսիմիանոս
ոմն բնակեալ ի կողմանցն յարեւմտից... յաղթական
տօն կատարէին ի փառս եւ ի գովութիւն Աստուծոյ:
104. 66ա Պօղինոս եպիսկոպոս Անտիոքայ վախճանի, եւ Փլաբիանոս ունի զվերակացութիւն Անտիոքայ եւ զԱրիանոսն արտաքսէ. Գլուխ ՃԴ. – Յայնժամ եւ Պողինոս Անտիոքայ եպիսկոպոսն վախճանեալ
լինէր... եւ զԱրիանոս արտաքս մղէ ի քաղաքէն եւ
միաբանէ զժողովուրդսն:
105. 66բ Կիւրղոս եպիսկոպոս Երուսաղէմի վախճանի, եւ փոխանորդէ զտեղին Յօհաննէս. Գլուխ ՃԵ.
– Յայսոսիկ եւ Կիւրղոս Երուսաղէմի եպիսկոպոսն
վախճանեալ եղեւ, եւ Յօհաննէս փոխանորդէ զաթոռ
եպիսկոպոսութեան Երուսաղէմի:
106. 66բ-7ա Թէ վասն ինչ պատճառի լինիւր
խռովութիւն յԱղէքսանդր քաղաքի, եւ թէ որպէս Թէօփիլոս ըստ կամաց թագաւորին քակէ զզանազան
խաղսն, այլ եւ զբագինսն եւ զմեհեանսն. Գլուխ ՃԶ.
– Յայնժամ եւ Աղէքսադրի լինիւր խռովութիւն այսպիսի պատճառով... որ զամենեցուն կամի զկեալն եւ ի
գիտութիւն Աստուծոյ գալ:
107. 67աբ Թէ որպէս թագաւորն Թէօդոս ժամանեալ ի Հռօմ, առնէ խաղաղութիւն, բառնայ զխայտառակարանսն, այսինքն՝ զտունն հացի եւ
զպոռնկանոցսն եւ զայլ մեքենայական տեղիսն,
զհեթանոսական չար սովորութիւնսն խափանէ եւ
դառնայ ի Կոստանդնուպօլիս. Գլուխ ՃԷ. – Իսկ թագաւորն Թէօդոս սակաւ ինչ յամեալ ի յԻտալիա...
յարդարէր ի փառս երկնաւոր եւ անմահ թագաւորին:
108. 67բ-8ա Հեզութիւն Թէօդոսի բարեպաշտի եւ
այլ ուղղութիւնք նորին. Գլուխ ՃԸ. – Թագաւորն Թէօդոս հեզութեամբն զարմանալի էր առ ամենեսեան... եւ ոչ
կատարելապէս եղեւ այսպիսի իմն ի Կոստանդնուպօլիս:
109. 68ա Յաղագս քահանային, որ յայտնեաց
խոստովանեալ մեղսն կնոջն ազնուականի, որ ընդ
սարկաւագին. Գլուխ. ՃԹ. – Ի ժամանակին առ Նեքտառեաւ կին ոմն յազնուականաց... եւ օր ըստ օրէ
աւելուին ուղղափառքն ի կանոնադրութիւն՝ գիտելով
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զթագաւորին բարեպաշտութիւնն եւ զուղղափառութիւնն:
110. 68բ-9բ Թէ որպէս որոշմունք լինէր ամենայն
հերձուածսն վասն Զատկի նաւատիանոսացն, թէ
որպէս ոչ միաբանէին տօնել վասն պահոց սրբոյ
Զատկին, որոշումն կերակրոց, եւ որք զպատարագն
ի շաբաթու եւ ի կիրակէի խաբանել կամէին վասն
պահոց, վասն ընթերցուածոցն որոշման եւ արիանոսացն, որք որոշեալք միաբանին եւ յարին ընդ
ուղղափառսն. Գլուխ ՃԺ. – Լինէր յամենայն հերձուածսն որոշմունք... եւ նա ուսուցանէ զհերձուածս:
111. 69բ-70ա Յաղագս յարութեան մանկանցն
Եփեսոսի. Գլուխ ՃԺԱ. – Ի սոյն ժամանակի յարեան
մանկունքն... եւ փառաւորէր զարարիչն Աստուած:
112. 70ա Թէ որպէս քերթօղն Եւգինէս բռնացեալ ի
քուն անկողնի՝ խեղդէ զթագաւորն Վաղէնտիանոս,
կալնու զՀռօմ եւ զիշխանութիւն. Գլուխ ՃԺԲ. – Յետ
այսորիկ յառնէ աշխարհական պատերազմ յարեւմուտս...
եւ անդէն կալաւ զՀռօմ եւ զիշխանութիւն նորա:
113. 70ա-1ա Թէ որպէս Թէօդոս լուեալ զսպանումն Վաղէնտիանոսի, հասանէ զօրօքն ի Գաղատիայ, մարտնչի ընդ բռնակալին, պարտի բռնակալն եւ հատանի գլուխն. Գլուխ ՃԺԳ. – Զայս լուեալ
Մեծին Թէոդոսի թագաւորին՝ ի հոգս առաւել մտանէր... եւ գոհանալով փառաւորէր ամենեքումբք զթագաւորն անմահ:
114. 71ա Թէօդոս բարեպաշտ զՈնօրիոս որդին իւր
կացուցանէ թագաւոր յարեւմտեան կողմանցն եւ ինքն
խօթացեալ մեռանի Յունվարի ԺԷ. (17), կեցեալ ամս
Կ. (60), եւ թագաւորեալ ամս ԺԶ. (16), բերի մարմինն ի Կոստանդնուպօլիս. Գլուխ ՃԺԴ. – Ի վերայ այսոցիկ եղելոցս հիւանդացաւ բարեպաշտն Թէօդոս... եւ
զկողմն արեւելից ըստ թագաւորին սահմանի նախկին:
115. 71բ Թէ ոյք էին առաջնորդ եկեղեցւոյ ի նմին
ժամանակին. Գլուխ ՃԺԵ. – Իսկ եկեղեցւոյ առաջնորդք էին Դամասոս Հռօմայ... ապա եւ Ռոփինոս
արիոսեան վախճանի:
116. 71բ-3բ Յաղագս Յօհաննու Ոսկեբերանի
ընտրութեան սարկաւագութեան, քահանայութեան,
հայրապետութիւն եւ գովութիւն վարուցն. Գլուխ
ՃԺԶ. (116) – Յետ ոչ սակաւ աւուրց Նեքտառի եպիսկոպոսն Կոստանդնուպօլսի վախճանի... զի ոչ սակաւ
պատերազմէր վասն այսորիկ եկեղեցւոյ ուխտին:
117. 73բ-4ա Արտադրութիւն շարադրութեան նորին եւ թէ որպէս զբազումս յանդիմանէր. Գլուխ ՃԺԷ.
– Եւ զի ժողովուրդքն զառ ի յեկեղեցւոջն ասացելոց...
բանս արկեալ յանդիմանեալն ի նմանէ:
118. 74աբ Թէ որպէս օրինէր ի պատիժս թագաւորական աճապարել յեկեղեցին. Գլուխ ՃԺԸ. – Օրինէր
թագաւորաց... բայց զիարդ Աստուած ողորմութեամբ
զքաղաքն հռօմայեցւոց ի մեծ վշտաց հրաշալեօք
փրկեաց՝ ասասցուք:
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119. 74բ-5բ Բռնակալին Գայինայ չարութիւն, եւ
թէ որպէս պարտեաւ եւ սպանաւ. Գլուխ ՃԺԹ. –
Գայինայ յանդիմանեալ ի հայրապետէն Յօհաննու... եւ
զոր հանդերձեալ էր ցուցանել բռնակալն, որ արագ
բարձաւ ի միջոյ:
120. 75բ-6ա Թէ որպէս Հռաւիտոս, ազգաւ դուդէր,
պատերազմ յարուցանէ եկեղեցւոյ, ասելով, թէ Աստուած մարմին ունի, թէ անմարմին է, եւ թէ որպէս
Թէօփիլոս եպիսկոպոս Աղէքսանդրի խոստովանի
զաստուածութիւն անմարմին. Գլուխ ՃԻ. – Ի նոյնհետայն եկեղեցւոյն պատերազմ առնէ... որ յաղագս այս
էր խնդիրն:
121. 76ա-7ա Յաղագս չորից արանցն եգիպտացուոց մենաստանացն առաջնորդացն, թէ որպէս չար
համբաւեցան ի Թէօփիլոսէ Աղէքսանդրու եպիսկոպոսէ. Գլուխ ՃԻԱ. – Էին եղբարք չորք՝ առաջնորդք
մենաստանացն եգիպտացւոց... որ ինչ միանգամ եղեւ
յԵգիպտոս, եւ նա սիրով ընդունի զեղբարսն:
122. 77ա Սիւդոռոս քահանայ, թէ որպէս զրպարտի. Գլուխ ՃԻԲ. – Էր ընդ նոսա Սիւդոռոս քահանայ...
եւ առաւել յորդորութիւն լուսաւոր վարդապետութեան,
որ միշտ յեկեղեցւոջ Աստուծոյ:
123. 77աբ Թէ որպէս աճեցոյց եւ բազում օրհներգութիւնս եւ աղօթս գիշերային փառաբանութեան.
Գլուխ ՃԻԳ. – Ի վերայ այսոցիկ աճեցոյց եւ բազում
օրհներգութիւնս... օրհնութիւնսն ասել ի դուրս, այլ ի
տունս աղօթից ամենեցուն օրհնել զԱստուած:
124. 77բ-8բ Պատճառ երեք սրբասացութեան, թէ
որպէս ի վերայ Որդւոյ ասի. Գլուխ ՃԻԴ. – Ասացից եւ
զպատճառս սրբասացութեանս... որ ունէր զճարտասանութիւնն եւ երեւելի ի գովս մեծամեծացն էր:
125. 78բ-80ա Երթալն սրբոյն Յօհաննու յԵփեսոս՝
ի ձեռնադրել եպիսկոպոս, եւ Սրապիոնի բանսարկութիւնն. Գլուխ ՃԻԵ. – Եղեւ երթալ Յօհաննու յԵփեսոս... իսկ ի նաւին հասանէ նմա վախճան՝ ըստ ասացելոյ Յօհաննու:
126. 80աբ Ժողով եպիսկոպոսաց վասն Յօհաննու, եւ աքսորելն զնա. Գլուխ ՃԻԶ. – Եւ այսոցիկ
այսպէս եղեալ, ոչ թուլանայր թագուհին... եւ խնդրէին
միշտ զհովիւն իւրեանց եւ զլուսաւորիչն:
127. 80բ Արհաւիրք քաղաքին վասն Յօհաննու, եւ
փառօք մուծանելն զՅօհան եկեղեցին, եւ զայրացումն Թէօփիլոսի վասն վերադարձմանն Յօհաննու.
Գլուխ ՃԻԷ. – Եղեւ արհաւիրք ի քաղաքին... որ բորբոքէր զչար նախանձն:
128. 80բ-1ա Թէ որպէս թագուհին Եւդոքսի խաղս
յօրինէ մերձ ի Սուրբն Սօփի եւ յանդիմանի ի Յօհաննէ. Գլուխ ՃԻԸ. – Եւ յետ ոչ բազում ժամանակաց
կանգնէր անդր... այլ եթէ առանց ժողովոյ եպիսկոպոսաց դարձեալ ունի զաթոռն:
129. 81աբ Դարձեալ արտասահմանի սուրբն Յօ-
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հան յաքսորս՝ ի կողմանս Հայոց, կամաւ թագուհւոյն, եւ անդ վախճանի սուրբն Աստուծոյ. Գլուխ
ՃԻԹ. – Այլ զի կամք թագուհւոյն եւ յաչաղկոտացն...
յորժամ լուեալ զվախճան առն Աստուծոյ Յօհաննու, ի
տարակոյս լինի:
130. 81բ Ատտիկոս փոխանորդէ զհայրապետութիւն Կոստանդնուպօլսոյ. Գլուխ ՃԼ. – Եւ յետ այսորիկ
կոչեն փոխանորդ նորա... կալան շարժ ի նորին կարգս:
131. 81բ-2ա Յաղագս Սիսինայ Նաւատեայ եպիսկոպոսի. Գլուխ ՃԼԱ. – Բայց Սիսինայ Նաւատեայ եպիսկոպոս... եւ զայսոսիկ ասացեալ՝ սքանչացոյց զլսօղսն:
132. 82աբ Յաղագս Արկադեայ մահուան, եւ
պարսպին Կոստանդնուպօլսոյ վերստին նորոգումն.
Գլուխ ՃԼԲ. – Եւ յետ ոչ բազում աւուր... վասն որոյ
գրեթէ զամենայն խորհրդակցութեամբ առ ամենայնսն
ներգործէ իսկ:
133. 82բ-3ա Յաղագս Ատտիկեայ հայրապետի
վարուցն եւ խրատու. Գլուխ ՃԼԳ. – Թագաւորն Թէոդոս Ը.ամեայ թագաւորելոյ՝ երրորդ ամի Ատտիկեայ...
եւ նորա վարուց եւ խրատուց այսքան ասացաւ:
134. 83աբ Յաղագս Թէօդոսի եպիսկոպոսի Սենիացւոյն, որ ի Փռիւգիայ վասն վշտացուցանելոյն
զեպիսկոպոսն Մակեդոնի զԱգապիոս. Գլուխ ՃԼԴ. –
Բայց որքան յիշատակի արժանի առ նովաւ ասացից...
եւ սիրով ուղարկեաց յեկեղեցիսն:
135. 83բ Վասն հրէին անդամալուծի, թէ որպէս ի
մկրտիլն բժշկի. Գլուխ ՃԼԷ. – Հրէայ ոմն էր ի ժամանակին անդամալոյծ... եւ յանդիմանեալ ի բժշկել հրէին
հաւատային:
136. 83բ-4ա Վասն ժողովոյն, որ կամեցաւ առնել
Ատտիկոս Նաւատիանոսի, որք զԶատիկն ընդ հրէայսն
կամէին առնել. Գլուխ ՃԼԶ. – Ի նմին ժամանակի Նաւատիանոսաց յեկեղեցւոյն... եւ սակաւ մնացին ընդ նմա:
137. 84աբ Յաղագս Տիմօթէոսի եւ Գորգիոսի, որ
ի յարիոսականացն, թէ որպէս զբազումս ի համագոյութիւն ածեն եւ թէ որպէս զկնի Թէօփիլոսի Կիւրեղ
յաջորդէ Աղէքսանդրի քաղաքի. Գլուխ ՃԼԷ. – Իսկ
Գրոդոս արիանոսաց եպիսկոպոսն ծեր գոլով՝ վախճանի... եւ բառնայր զեպիսկոպոսութիւն զՆաւատիանոսացն անտի:
138. 84բ-5բ Թէ որպիսի պատճառաւ լինի սկիզբն
քրիստոնէութեան ի Պարս ի ձեռն Մարութայի սրբոյն.
Գլուխ ՃԼԸ. – Ընդ ժամանակն ի Պարսս... որ ի մէջ
պարսից եւ հռօմայեցւոց, եւ Մարութայ դառնայ:
139. 85բ-6ա Յաղագս Անտիոքայ եպիսկոպոսացն
եւ հռօմայեցւոց, եւ թէ որպէս Կելեստիանոս նաւատիանոսաց զեկեղեցիսն առնոյր. Գլուխ ՃԼԹ. – Յայնժամ վախճանի եւ Փլաբիանոս Անտիոքայ եպիսկոպոսն...
եւ յոյժ աճեցոյց զնաւատիանոսաց եկեղեցիսն ինքեամբ:
140. 86աբ Թէ որպէս հալածեալք լինէին հրէայք ի
յԱղէքսանդր քաղաքէ ի սրբոյն Կիւրղոսէ հայրապետէ.
Գլուխ ՃԽ. – Ընդ այն ժամանակս հրէայքն ի յԱղէք-
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սանդրիայէ... յայնժամ ցրուեցան յամենայն քաղաքս,
ունայն ամենայն ստացուածոց:
141. 86բ Թէ որպէս սպանին եւ այրեցին զկինն՝
Հւպիտի Անաթովնի դուստրն. Գլուխ ՃԽԱ. – Էր
Աղէքսանդրիայ կին ոմն Հվպիտի՝ Անաթովնի իմաստասիրի դուստր... այս գործեցաւ ի չորրորդ ամին Կիւրղի:
142. 86բ-7ա Ամբարտաւանութիւնն հրէից ի կատակս առնել զՔրիստոս եւ զքրիստոնեայս, եւ պատժիլն իւրեանց. Գլուխ ՃԽԲ. – Յետ ժամանակի անցելոյ
դարձեալ հրէայքն յայն տեղիս... ի պատիժս արկեալ՝
չարչարեցին զնոսա ոչ սակաւս:
143. 87աբ Յաղագս սքանչելեացն, որ եղեւ ի
մկրտութիւնն կեղծաւորեալ խաբեբայ հրէին. Գլուխ
ՃԽԳ. – Եւ այլ դարձեալ հրէայ ոմն կեղծաւորեալ քրիստոնեայ... զոր յետ յանդիմանութեան հաստատ ի հաւատս:
144. 87բ Յաղագս հալածանաց քրիստոնէից, որք
էին ի Պարս. Գլուխ ՃԽԴ. – Ընդ նոյն ժամանակս եւ որ
ի Պարսս քրիստոնեայք էին... եւ բազումք եղեն
փախստականք առ հռօմայեցւոց իշխանութիւնս:
145. 87բ-8բ Դարձեալ այլ իմն պատճառ պատերազմին հռօմայեցւոց ընդ պարսից եւ փախուցելոցն
քրիստոնէից ի պարսից. Գլուխ ՃԽԵ. – Լինի եւ այլ
պատճառ խռովութեան... եւ այսոքիկ եղեալքս արագ
հասանէ ի լսելիս թագաւորին Թէօդոսի բարեպաշտի:
146. 88բ-9ա Յաղագս Պղոդիոսի արագընթացի.
գլուխ ՃԽԶ. – Բարեբախտ ոմն այր քաջ... զոր ասերն,
այս էր:
147. 89ա Յաղագս անմահք կոչեցեալք գնդին
պարսից, թէ որպէս մահացան ի քրիստոնէից. Գլուխ
ՃԽԷ. – Էր գունդ ի Պարսս... ի նմին եւ զայլ մարտս:
148. 89բ Յաղագս պարսից գերելոցն ի քրիստոնէից, թէ որպէս ազատութիւն ընկալան ի յԱկակէ,
զՈմոդիոս եպիսկոպոսէ, եւ ի Պարսից արքայէ
վերակոչիլն եւ պատուիլն. Գլուխ ՃԽԸ. – Յայսոսիկ
բարեգործեալ Ակակ զՈմոդիոս եպիսկոպոս... բարեգործութեամբք եւ յաղթութեամբք ըստ շնորհի բարեպաշտ թագաւորին:
149. 89բ-91ա Բանք բարեբախտութեան թագաւորին Թէոդոսի եւ գովեստ գերազանցութեան
չափ բնական բազմաց եւ եւս ի թագուհւոյն Ռէոնէ եւ
Սոկրատայ պատմչէ. Գլուխ ՃԽԹ. – Եւ բազումք ի
վերայ այսպիսի եղելոցս բանս ստեղծանէին... այսպէս
էր ամենաբարի Թէօդոս:
150. 91աբ Թէ որպէս թագաւորն Թէօդոս մարդասիրութիւն ցուցանէր առ ամենեսեան եւ թէ որպիսի
մազեղէնս զգենոյր, եւ թէ որպէս աղօթէր. Գլուխ ՃԾ.
– Էր երբեմն յորս ի նմանումն Թէատրօնի... որոյ գովութիւնն յԱստուծոյ առնու յերկրէ եւ ի յերկինս, ուր
կան եւ մնան:
151. 91բ-2ա Յաղագս հրաշից ձիւնատարափին,
որ եղեւ աղօթիւք թագաւորին. Գլուխ ՃԾԱ. – Էր եր-
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բեմն կարի ձմեռն... որ եւ զպարսկական պատերազմն
պարտեալ, էառ զխաղաղութիւն ի նոսա:
152. 92աբ Յաղագս հրաշիցն, թէ որպէս յաղթեաց
բռնակալին Յօհաննու. Գլուխ ՃԾԲ. – Յառնէ եւ
բռնակալ ոմն Յովհաննէս անուն ի Հռօմայ... այլ Աստուծոյ տայր զփառսն իսկ:
153. 92բ-3բ Թէ որպէս Ատտիկոս հայրապետն
Կոստանդնուպօլսոյ զեկեղեցիսն Աստուծոյ յարդարէր եւ ի մահուան մխիթարէ զժողովուրդն, կալեալ
զեպիսկոպոսութիւն ամս. ԻԱ. Գլուխ ՃԾԳ. – Իսկ
Ատտիկոս սքանչելաբար զեկեղեցեացն աճեցոյց... եւ
մի՛ անտես լիցուք ի խնամոց մարդասիրութենէն:
154. 93բ-4ա Յաղագս Սիսինոսի, թէ որպէս ընտրի
եպիսկոպոսութիւն Կոստանդնուպօլսոյ. Գլուխ ՃԾԴ.
– Եւ բազում հակառակութիւն լինէր... երկոտասան ամի
թագաւորութեանն Թէոդոսի եւ երկու ամին Վաղէսի
թագաւորին:
155. 94աբ Յաղագս Փիլիպպոսի աշակերտին
Յօհաննու, թէ զկնի մահուանն Յօհաննու զի՛նչ շարագրեաց. Գլուխ ՃԾԵ. – Իսկ Փիլիպպոս ընչիւք հպեալ
եղեւ ի վերայ նորա... այլ իւրաքանչիւր ոք ընդ իւր
իմաստից եւ հանճարոյ դատեսցէ զՓիլիպպոս:
156. 94բ-5ա Դարձեալ եւ վասն Սիսինու հայրապետին Կոստանդնուպօլսոյ եւ վարուց նորին. Գլուխ
ՃԾԶ. – Իսկ դարձոյց առ Սիսինոս... եւ բազմաց շարժեալ արտօսր աղքատացն դասուց, զոր ունէր:
157. 95աբ Նեստորի յառաջանալն եպիսկոպոսութիւն. Գլուխ ՃԺԷ. – Եւ յետ վախճանի նորա դարձեալ եղեւ հակառակութիւն... զոր յետոյ ասացից յիմոց:
158. 95բ-6ա Թէ որպէս խուժադուժ ազգն բօգօզօնք կոչեցեալք եւ սանհան ազգացն ի հաւատս
քրիստոնէութեան դիմեալք մկրտեցան. Գլուխ ՃԾԸ. –
Եղեալ ի ժամանակին արժանի յիշատակի պատմութեան... եւ ի կարգս քրիստոնէութեան հաստատեալք
եղեն ի Քրիստոս Յիսուս մինչեւ ցայսօր ժամանակի:
159. 96ա Նեստոր՝ թէ որպէս մարտս յարուցանէ
առ ընտանիսն հաւատոյ. Գլուխ ՃԾԹ. – Իսկ Նեստորիոս ըստ առաջնոյ սովորութեան... յարուցանէ մարտ
եւ առ ընտանիս հաւատոյ:
160. 96ա-7ա Թէ որպէս քահանայն Անաստաս
զՆեստորի միտն ուսուցանէ, զի մի՛ ասիցեն Աստուածածին, այլ մարդածին. Գլուխ ՃԿ. – Էր ոմն
Անաստաս քահանայ, Անտիոքայ եկեալ... եւ նզովս
պատճառաց որոշմանց:
161. 97ա-8բ Յաղագս ժողովոյն Եփեսոսի եւ
դասեցելոյն Նեստորի եւ յաքսորիլն նորին ի Խուժաստան. Գլուխ ՃԿԱ. – Եւ քանզի ոչ յետ բազում ժամանակի ընդ մէջ անցանելոյ... եւ արտաքս սահմանեցին ի
հեռաբնակ Յովաստին ի յաքսորս ի Խուժաստան:
162. 98բ-9ա Թէ որպէս յետ յաքսորելոյն Նեստորի
Մաքսիմիանոս կալնու զաթոռն Կոստանդնուպօլսոյ
եւ վասն Պրոկղի եւ Գրիգորի Աստուածաբանի եւ
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Սուղիանոսի բանք: Եւ վախճանի Մաքսիմիանոս,
կացեալ եպիսկոպոսութեան ամս Գ. Գլուխ ՃԿԲ. – Եւ
յետ այսորիկ լինի սիրելութիւն... իսկ Մաքսիմիանոս զերիս ամս կալեալ զեպիսկոպոսութեան վախճանի ի ԺԱ.
(11) Ապրիլի, ի մեծի հինգշաբաթւոջ պահոց Զատկին:
163. 99աբ Թէ որպէս թագաւորն Թէօդոս պատուով թաղումն առնէ Մաքսիմիանոսի, եւ զՊրոկղ
նստուցանէ յաթոռն հայրապետութեան Կոստանդնուպօլսի. Գլուխ ՃԿԳ. – Իսկ յայնժամ թագաւորն
Թէօդոս... պատուէ զգերեզմանն Մաքսիմիանոսի:
164. 99բ-100ա Յաղագս Պրոկղի յառաջանալոյն
եւ բարւոք կենցաղավարութեան նորին յաթոռն հայրապետութեան. Գլուխ ՃԿԴ. – Այսուհետեւ ի դէպ համարիմ... եւ առաւել սիրով եւ մեծարանօք էր առ թագաւորն:
165. 100աբ Թէ որպէս թագաւորն Թէօդոս հեզ էր
եւ զպատերազմունս բարբարոսաց ոչ զօրօք, մանաւանդ վերին զօրութեամբն վարէր եւ ոչ զինուք եւ
թէ որպէս զդուստրն իւր տայ Վաղէնտիանոսի Հռօմայ թագաւորի եւ հարսանիսն. Գլուխ ՃԿԵ. – Եւ զի
նա ճշմարիտ քահանայացելոցն նմանէր... հաստատեալ զթագաւորութիւնն իւր ի կողմանս արեւմտից:
166. 100բ-1ա Մխիթարութիւն Պրոկղի, որ միաբանեալ ընդ թագաւորին վերաբերեն զմարմինն սրբոյն
Յօհաննու, զկնի ԼԵ. ամի աքսորմանն ի Կոստանդնուպօլիս բազում մեծարանօք. Գլուխ ՃԿԶ. – Իսկ ոչ
ընդ երկարս ինչ... ի ձեռն Հոգւոյն Սրբոյ, որ տուաւ մեզ:
167. 101ա Պօղինոս Նաւատիանոսաց եպիսկոպոս՝ այր բարեգործ, նպաստն համագոյութեան վախճանի. Գլուխ ՃԿԷ. – Յայսոսիկ եւ Պօղինոս նաւատիանոսաց եպիսկոպոսն վախճանի... որ ի Հայր եւ ի յՈրդի
եւ ի Հոգին Սուրբ:
168. 101ա Թագաւորն Թէօդոս, զկնի այլոց բարեգործութեանց, զամուսինն իւր Եւդոկիայ յԵրուսաղէմ առաքէ, զոր պատուէ շինուածովք եւ ռոճկօք.
Գլուխ ՃԿԸ. – Իսկ թագաւորն Թէօդոս ուխտս գոհացողական մատուցանէր Աստուծոյ... եւ արժանաւորեցաւ
երկրպագութեան ամենայն սրբութեանցն:
169. 101բ Յաղագս վախճանի Պրոկղի եւ տեղակալութեանն Փլաբիանոսի. Գլուխ ՃԿԹ. – Պրոկղ եպիսկոպոսն ընդ նոյն ժամանակս... եւ Պրոկղ ամենայն աւուրս կենաց իւրոց հաստատէր զեկեղեցիսն Աստուծոյ
ի հաւատս ուղղափառութեան, համագոյ Երրորդութեան:
170. 101բ-2ա Թէ որպէս Թալասիոս եպարքոսն
ձեռնադրի եպիսկոպոս Կեսարու. Գլուխ ՃՀ. – Յետ
այսորիկ վախճանի երանելին Պրոկղ... եղեւ խաղաղութիւն յաւուրս Թէօդոսի թագաւորի բարեպաշտի:
171. 102աբ Յիշատակարան շարագրողի Սոկրատայ. Գլուխ ՃՀԱ. – Արդ, զհրամանս քոյ, քահանայդ
Աստուծոյ, կատարեցի... ընդ որում Հօր ամենակալի եւ
Հոգւոյն Սրբոյ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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– 105ա-11ա Ցանկ գրքոյս [Գլուխք Ա-ՃՀԱ.] –
Յառաջաբանութիւն Սոկրատայ պատմագրիս... յիշատակարան շարագրողի Սոկրատայ:
Տե՛ս Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի Եկեղեցական պատմութիւն, հտ. Ա., Բ., Վաղարշապատ, 1897, էջ 1-690, 692-799
(այս հրատ. մէջ ձեռագիրս օգտագործուած չէ), նաեւ հմմտ
ձեռ. 1518, 267ա-324բ:

Բ. 102բ-3ա Թվին ՌԿԹ. (1620) Հոկտեմբերի Ե.,
Իլով քաղաքն եղեւ այսպիսի սքանչելիք, զի այրի կին
մի զմաղտանոսի մռզիքն ճռքել է եւ ի մէջն երեւեալ է
Ե. գիր, զոր իմաստունքն հազիւ իմացեալ են զգրին
հանգամանքն մեկնութեամբ եւ է այս՝ |103ա| ԽԻՖԷՐ՝
մեկնութիւն լաթին լեզուէ՝ «խրիստիեանի ի նիմիգուս
ֆրուցիս էքսբուկնավերունդ րատիցիբուս», հայերէն
լեզուաւ՝ «քրիստոնեայք զթշնամիս խաչի սրբոյ յաղթեսցեն մինչ իսպառ», զի այսպէս էր թարգմանութիւնն, եւ այս բանս իբրեւ ժամանակս Դանիէլի մարգարէին, որ վասն Բաղդասար թագաւորին:
Գ. 103ա-4բ [Աղօթք]
1. 103ա Օրհնեալ բաժակին ասիցի այս... օրհնեա՛
բաժակս զայս եւ սեղանս յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
2. 103բ Խաղաղեցուցանել զխռովեալսն է իսկական գործ աստուածային – Օգնեա՛ մեզ, ո՛վ սուրբդ
Թօմաս, հա՛ս ի թիկունս վտանգաւորութեան մերում...
կայ գրեալ սորա պատմութիւնն Դաշտիկ ծաղկալ ի
գրգի միջումն, ի գլուխն ԿԲ. եւ ի յերեսն 340. Հա՛յր
մեր, Ողջո՛յն քեզ:
3. 103բ Աղօթք վասն ժանդացաւոց, այսինքն՝
իւմուրճախի – Ողջո՛յն քեզ, սո՛ւրբ Ռօքէ, ծնեցեալ ես
ազնուականէ տոհմէ... եւ ի բաց բառնիլ Յիսուսիւ
Քրիստոսիւ Տերամբ մերով. ամէն:
4. 104ա Աղօթք կարճառոօտ եւ յոյժ պիտանի,
զոր արտահանեցեալ ի գրեանց լատինացւոց եւ
թարգմանեցեալ ի Ղուկասու վարդապետէ, յամի
Տեառն 1741ին: Օրհնութիւն սովորական սրբոյն
Ֆռանչիսկոսի, հանեալ ի յԱստուածաշնչէն – Տէրն
պահեսցէ զքեզ եւ երեւեցուցանէ զերեսս իւր առ քեզ,
եւ Տէր տացէ քեզ զիւր օրհնութիւնն. ամէն:
5. 104ա Կարճառօտ աղօթք սովորական՝ սրբոյն
Անտօնի Փատուացոյ, ընդդէմ դիւաց – Ահաւասիկ
խաչ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի... սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, ողորմեա՛ց մեզ:
6. 104աբ Համառօտութիւն, զոր ի կիր առնոյր
սուրբ Ֆռանչիսկոս Փաւլացին ի վերայ հիւանդաց –
Ելանելով Յիսուս ի սինակօկայէն՝ եմուտ ի տուն Սիմօնի... վասն սրբոյ խաչին քոյ ի թշնամեաց մերոց ազատեա՛ զմեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր. վերջ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 103ա Սոկրատայ պատմագիր, շարագրեալ
Սոկրատայ մեծի իմաստնոյ, Ներսեհի Կոստանդնու-
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պօլսեցւոյ՝ ի խնդրոյ տեառն Կամսարական պատրկի,
զոր սկսեալ ի սրբոյն Սեղբեստրոսէ եւ ի Մեծէն
Կոստանդիանոսէ, ճառէ զթագաւորաց, զեպիսկոպոսաց, զպիտանեաց եւ խոտանից զարարս եւ զգործս, եւ
եկեալ հասանէ մինչեւ յաւուրս բարեպաշտին Փոքուն
Թէօդոսի, որոյ միջոցն լինի պատմութիւն ՃՀ.ից (170)
ամաց, թարգմանեցեալ յունականէն ի հայս, ի փառս
ամենամեծին Աստուծոյ եւ գաղափարութեամբ հասեալ
առ մեզ, |103բ| յորմէ օրինակեցեալ եւ գաղափարեցեալ եղեւ սայ ի Կոստանդինուպօլիս, յամի Տեառն
ՌՉԽԶ. (1746) եւ հայոց՝ ՌՃՂԵ. (1746), Մարտի ամսոյ
Է., ի նուաստ ումեմնէ չնչին եւ մեղապարտ ծառայէ,
գլխատեալ, տնատեալ եւ ցանկն շարագրեալ, հանգոյն
այլոց պատմագրաց, առ ի դիւրութիւն ընթերցօղաց եւ
զբօսնողաց, որ եւ զցանկ սորին ի վերջ գրոցս տեսցես:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 84 (թ. 113-96). չգրուած՝ 196բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ըx12 (Ա 13,
Գ 6, Ը 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ ողկոյզ, թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սահմանագծուած (16x11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 118ա): ՏՈՂ՝ 26:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան հետքերով, զանազան բծերով:

Նմուշ 118ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
113ա-96ա [Տոմարականք]
1. 113աբ Ցուցանէ, թէ զինչ օգուտ է աստղաբաշխութիւն – Հարցումն. եթէ զի՞նչ է աստղաբաշխու-
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թեան հանճարոյն շահն: Պատասխանի. Եթէ հմտութիւն
ընթացից... եւ այլն ի կարգի, եւ նմա փառք: Եղբա՛յր,
խիստ գեղեցիկ է բան տումարի, / եւ հիմն է հաստատուն ամէն արուեստի, / եւ մեծ փառք է մարդոյն, ով
զսա ուսանի, / լինի անտարակոյս ի մէջ ատենի:
2. 114ա-182ա Մեկնութիւն տօմարի, զոր խնդրեաց
Թօմա վարդապետ՝ Մեծոփա վանաց աստուածաբնակ սուրբ ուխտին, եւ սիրով զհայցուածս նորա
կատարեալ Յակոբ վարդապետի Ղրիմեցո. Օգնեա՛
Հոգի Աստուա՛ծ:
Տե՛ս ձեռ. 739, 58բ-178ա: ա/114ա-74ա: բ/174ա-7բ: Յիշատակարան/177բ-8ա:
Տե՛ս Յակոբ Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատութիւններ, Երեւան, 1987, էջ 188-308 (ձեռագիրս այս տպագրի մէջ
օգտագործուած չէ):

3. 178ա-80բ Տօմար արքայական, որ է յոյժ
դժուարիմաց, բայց միայն վարժիցն – Արքայական
հասարակութիւն այնպէս արա՛... այլ ըստ առաջնոյ
ամսոյ օրինակէ:
Տե՛ս Պատճէն Տումարի, աշխ. Ջ. Էյնաթեանի, աշխատակց.
եւ խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2002, էջ 290-1:

4. 181ա-96ա [Խրատք եւ աղիւսակք տօմարականք] Պատճէնս տօմարի ըստ հայերէն թվականի,
զոր կարգեալ է Անանի Շիրակացի վարդապետի –
Տե՛ս զԷ.երկորդ զկարմրագիր. Այբ, Բենքդ ի գլուխ
աղիւսակիս... եւ ըստ նախնական աւանդիցն փոխեն ի
Զ.ն Յունվարի, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Պատճէն տումարի (Է-ԺԵ դդ.), Երեւան, 2002 (ձեռագրերի շարքում նկատուած-նկարագրուած չէ):

ՆՇՈՒՄ՝ 196բ.ին սոսնձած ներդիր էջանշան թերթիկ
(ԺԹ. դ., 18,5x6)՝ Նոր կտակարանի գրքերի ցանկ՝ անուն
եւ կարգային համար:

3024
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԹԵՐԹ՝ 151. չգրուած՝ 33բ, 46բ-9բ, 130բ-1բ, 146բ, 150բ-1բ:
ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-Էx8 (Բ, Ե 4)+Ա-ԺԳx8 (Գ 10, ԺԳ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագապսակ առիւծ, «V G»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,7x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (18x13,5): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 34: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ դարչնագոյն
կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+1(թ. 1)+Գ-Ե. սպիտակ
չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ առիւծ, կողքը՝ «H
A F», ներքեւում՝ «FOSCOL ANO», ոճաւորուած թագապսակ
բոլորակ՝ մէջտեղում երեք աստղ:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, խոնաւութեան եւ թանաքի հետքերով. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած,

ՌՄԽ. – 1791
թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով թ. 50-107ի գրադաշտը
մասամբ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-46ա [Տիտղ.] Գիրք պատմութեան, արարեալ տեառն Թօմայի երջանիկ եւ գերիմաստ վարդապետի Մեծոփեցւոյ, որ պատմէ ողբալով եւ
կսկսծմամբ զդառնագոյն անցիցն եւ զմեծագոյն
աղէտիցն, որք անցեալ են ընդ ազգս հայոց եւ ընդ
աշխարհս մեր ի Թամուր Լանկ կոչեցեալ չար բռնաւորէն, եւ յայլոց ոմանց բռնակալաց յետ նորա: Եւ
եւս եւ զնորոգութենէ սրբոյ եւ լուսակերտի Աթոռոյն
Էջմիածնի՝ գերապանծ մօրն հաւատոյ Հայաստանեայցս ազգի, ընդ համախառն եւ զայլս ոմանս
անցս երեւելիս եւ հարկաւորս, առ ի գիտել: Գաղա-
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փարեցեալ այժմ ի կրկին օրինակաց մեծաւ զգուշութեամբ, ի գերագահ եւ ի լուսակառոյց Աթոռս Սուրբ
Էջմիածին, ի հայրապետութեան տեառն Ղուկասու
սրբազնակատար եւ գերընտիր կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց: Ի թուոջ փրկչին ՌՉՂԱ. (1791) եւ ի մերումս թուոջ ՌՄԽ. (1791):
– 2ա Պատմութիւն համառօտաբար վասն արեւելեան թագաւորացն պղծոյն եւ չար գազանի Լանկ
Թամուրայ եւ այլոցն, զոր արարեալ է քաջ վարժապետին Թումայ վարդապետին
Տե՛ս ձեռ. 1486, 169ա-96ա: 1. ա/2ա-13բ: բ/13բ-33ա: 2.
ա/34ա-6բ: բ/36բ-9բ: գ/39բ-43ա: 3/43ա-6ա:
Տե՛ս Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրութիւն, աշխ. Լ. Խաչիկեանի, Երեւան, 1999, էջ 1-297, ձեռ. S:

Բ. 1. 50ա-130ա [Զաքարիայի Քանաքեռցւոյ Պատմագրութիւն]
Տե՛ս ձեռ. 1662, 1ա-323ա: 1. Ցանկ առաջին/50ա: ա/50բ:
բ/50բ-1ա: գ/51ա: դ/51աբ: ե/51բ: զ/51բ-2բ: է/52բ-3ա: ը/53ա:
թ/53աբ: ժ/53բ: ժա/53բ-4ա: ժբ/54աբ: ժգ/54բ-5ա: ժդ/55աբ:
ժե/55բ-6ա: ժզ/56աբ: ժէ/56բ-7ա: ժը/57ա: ժթ/57աբ: ի/57բ-8բ:
իա/58բ-9ա: իբ/59աբ: իգ/59բ-60ա: իդ/60ա: իե/60ա-1ա:
իզ/61աբ: իէ/61բ: իը/61բ-2ա: իթ/62ա-4բ: լ/64բ-5ա: լա/65աբ:
լբ/65բ-6ա: լգ/66աբ: լդ/66բ-7ա: լե/67աբ: լզ/67բ-8ա: լէ/68ա:
լը/68ա-9ա: լթ/69աբ: խ/69բ-70ա: խա/70աբ: խբ/70բ-1բ:
խգ/71բ-2բ: խդ/72բ-3բ: խե/73բ-4բ: խզ/74բ: խէ/74բ-5ա:
խը/75աբ: 2. Ցանկ երկրորդ/76աբ: ա/76բ: բ/77ա-8ա: գ/78աբ:
դ/78բ-9ա: ե/79ա-80ա: զ/80աբ: է/80բ-1ա: ը/81աբ: թ/81բ-2ա:
ժ/82աբ: ժա/82բ: ժբ/82բ-3բ: ժգ/83բ-4ա: ժդ/84ա: ժե/84բ:
ժզ/84բ: ժէ/85աբ: ժը/85բ: ժթ/85բ-6բ: ի/86բ-8ա: իա/88աբ:
իբ/88բ-9ա: իգ/89ա-90բ: իդ/90բ: իե/90բ-1բ: իզ/91բ-2ա:
իէ/92աբ: իը/92բ-3բ: իթ/93բ-5ա: լ/95բ-6ա: լա/96աբ: լբ/96բ7ա: լգ/97աբ: լդ/97բ-8բ: լե/98բ-9բ: լզ/99բ-100ա: լէ/100ա-1ա:
լը/101ա-2բ: լթ/102բ-3բ: խ/103բ-4բ: խա/105աբ: խբ/105բ-
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7ա: խգ/107ա-8ա: խդ/108ա-9բ: խե/109բ-10ա: խզ/110ա-1ա:
խէ/111աբ: խը/112աբ: խթ/113ա-4ա: ծ/114աբ: ծա/115աբ:
ծբ/115բ-6ա: ծգ/116բ: ծդ/116բ-7ա: ծե/117աբ: ծզ/117բ-8ա:
ծէ/118ա-9բ: ծը/119բ-21ա: ծթ/121բ-3ա: կ/123աբ: կա/123բ4ա: կբ/124ա-5բ: կգ/125բ-6բ: կդ/126բ-7ա: կե/127ա-8ա:
կզ/128աբ: կէ/128բ-9բ: կը/130ա:
Տե՛ս Զաքարիեայ Սարկաւագի Պատմագրութիւն, Վաղարշապատ, 1870, էջ 1-87 (հտ. Ա.), 1-143 (հտ. Բ.):

2. 132ա-50ա [Զաքարիայի Քանաքեռցւոյ] Կոնդակ սուրբ ուխտին Յօհաննու վանից
Տե՛ս ձեռ. 1522, 483ա-96բ: ա/132աբ: բ/132բ: գ/132բ3ա: դ/133աբ: ե/133բ-4ա: զ/134աբ: է/135աբ: ը/135բ-6ա
(խորագիրը՝ չիք): թ/136աբ: ժ/136բ-7ա: ժա/137ա-50ա:
Տե՛ս Զաքարեայ Սարկաւագի Պատմագրութիւն, Վաղարշապատ, 1870, էջ 1-46 (հտ. Բ.՝ ձեռագրի հմմտ. տպագիրն ունի
ա-ժզ.):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:
146ա Մինչեւ ցաստ գրեցաք զարձանս եւ զկարգս
առաջնորդացն եւ թողաք թուղթ, զի զկնի մեր եկօղ
եպիսկոպոսունքն եւ զվարս նոցա գրիցէ՛ք՝ հանդերձ
յիշատակարանաւ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (ԺԹ. դ., շղագիր) Ի գրեանց է Զօհրաբայ Ղորղանովէ (նման՝ 146բ):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Պատմութիւն Թովմայի Մեծոփեցւոյն», Պհպ. Աա՝ «627/3024», «1791, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բ. կազմաստառին՝ «ՌՃԻ., ՌՃԻԶ.»:

3025
ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 178 (գրչի էջակալում՝ 1-340, որ է 4ա-173բ). չգրուած՝
1ա-3բ, 171բ, 174ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ 3+1-19x10 (Ա, Ե 8, Բ 2, ԺԹ 7):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, ոսկեգոյնով սահմանագծուած (16,5x11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 39ա): ՏՈՂ՝ 27: ԿԱԶՄ՝
շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 39ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ վնասուած, քերծուած, մէջքը վերին մասից պատռուած, եզրերը մաշուած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան եւ ձէթի հետքերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-173բ [Քարոզգիրք]

1. 4ա-6ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ.
ձեռ. 2624, 134բ-7ա] Գլուխ. Յաղագս ժառանգելոյ
զերկնից արքայութիւնն. Ա. – Բնաբան. Նման է արքայութիւնն երկնից գանձի... Սկսուած. Աստուածասիրութեան ձերում յայտնի է... թէ նման է արքայութիւնն
գանձի ծածկելոյ:
2. 6բ-9ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ.
ձեռ. 5316, 76ա-7ա] Յաղագս գտանելոյ մարդոյ
զմխիթարութիւն յԱստուծոյ զղջմամբ ի վերայ մեղացն իւրոյ – Բնաբան. Երանի սգաւորաց. Սկսուած.
Երկու հատ երեւելի փիլիսոփայք կային... ըստ որում
վա՜յ, որք ծիծաղիքդ. եւ այլն:
3. 9ա-13ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ.
ձեռ. 2624, 64բ-8ա] Յաղագս յորդորելոյ զմեղաւորն
ի խոստովանութիւն – Բնաբան. Եւ ահա պատահեցան
նմա տասն բորոտք... Սկսուած. Այս տասն բորոտքս
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մեղաւորաց օրինակ էին... եւ այնպէս արժանասցիս
արքայութեանն երկնից:
4. 13ա-5բ [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ.
ձեռ. 2624, 57բ-9բ] Յաղագս խոստովանութեան,
յորմէ ջանայ սատանայ յետս ձգել զմեղաւորն պէսպէս սնոտի պատճառանօք – Բնաբան. Զոր արձակիցէք յերկրի, եղիցի արձակեալ... Սկսուած. Այսօր ձեր
մըտացը... ասէ. Եղիցի արձակեալ. եւ այլն:
5. 16ա-8ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ.
ձեռ. 2624, 68ա-70բ] Յաղագս խոստովանութեամբ
գտանելոյ զբժշկութիւն ախտացեալ հոգւոց մերոց –
Բնաբան. Մատուցին առ նա զամենայն հիւանդս...
Սկսուած. Իրաւի ուր տեղ որ բժիշկն է... թէ մատուցին
առ նա զամենայն հիւանդս. եւ այլն:
6. 18ա-21ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 152ա-5ա] Յաղագս ապաշխարութեան – Բնաբան. Յովսէփ, արի՛, ա՛ռ զմանուկդ եւ
զմայր իւր եւ փախի՛ր յԵգիպտոս... Սկսուած. Հրեշտակապետն Գաբրիէլ մէկ օր մի երեւեցաւ... Յովսէ՛փ,
արի՛, ա՛ռ զմանուկդ եւ զմայր իւր. եւ այլն:
7. 21բ-7բ [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ.
ձեռ. 2624, 124ա-30ա] Յաղագս ողորմածութեան –
Բնաբան. Արարէ՛ք այսուհետեւ պտուղ արժանի ապաշխարութեան... Սկսուած. Պտուղ տալը միայն ծառներուն է յատուկ... արարէ՛ք այսու. եւ այլն:
8. 28ա-32բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 65ա-7ա] Յաղագս ապաշխարութեան – Բնաբան. Խնդրեցէ՛ք, եւ տացի ձեզ... Սկսուած.
Տիտոս կայսրն հռօմայեցւոց... խնդրեցէ՛ք, եւ տացի
ձեզ:
9. 33ա-6բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 115ա-6բ] Յաղագս խորհելոյ
զտնանկն եւ զաղքատն եւ պտուղ սորա – Բնաբան.
Սրբազան մարգարէն Դաւիթ փափաքանօք սրտի ասէ.
Երանի, որ խորհի... Սկսուած. Սիրելեացդ իմոց յայտնի
է... երանի, որ խորհի զաղքատն եւ զտնանկն. եւ այլն:
10. 36բ-9ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 5316, 57ա-8բ] Յաղագս թէ պատարագ է
Աստուծոյ այն հոգին, որ ունի ընդ խոնարհութեան
եւ լսողութիւն պատուիրանին Աստուծոյ եւ լեզու
փառաբանութեան – Բնաբան. Պատարագ Աստուծոյ
հոգի խոնարհ... Սկսուած. Յայտնի է սիրելեացդ ամենեցուն... թէ պատարագ Աստուծոյ հոգի խոնարհ:
11. 39բ-42բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 50բ-1բ] Յաղագս թէ հպարտն,
ագահն եւ բղջախոհն լինին բնակարան դիւաց,
զրկին ի շնորհաց Հոգւոյն եւ արքայութենէն երկնից –
Բնաբան. Պատրաստ արարէ՛ք զճանապարհս Տեառն...
Սկսուած. փրկիչն մեր, երբ որ կամեցաւ նէ յայտնել
զինքն աշխարհի... ուրեմն սգաստացարո՛ւք յայսպիսի
մեղաց, ո՛վ սիրելիք. եւ այլն:

106

12. 42բ-7ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 137ա-41ա] Յաղագս թէ բարեգործութիւնն յայտնի պարտ է գործել եւ ոչ ի ծածուկ –
Բնաբան. Տեսցեն զգործս ձեր բարիս եւ փառաւորեսցեն զՀայրն... Սկսուած. Ամենաբարին Աստուած ինչ որ
ստեղծեր է նէ... եւ փառաւոր արասցեն զհայրն ձեր, որ
յերկինս է:
13. 47ա-50ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 141բ-5ա] Յաղագս սիրոյ առ Աստուած եւ առ ընկերն – Բնաբան. Սիրեսցես զՏէր
Աստուած քո յամենայն... Սկսուած. Աստուածասիրութեան ձերում յայտնի է... ի բաց կը դարձուցանէին եւ
կատէին զնա:
14. 50բ-2բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2726, 68ա-9բ] Յաղագս թէ պէս-պէս
վնասս կրեմք, եթէ չցուցանիցեմք Աստուծոյ զպտուղ
բարեգործութեան, զոր խնդրէ ի մէնջ – Բնաբան. Այգի
Տեառն զօրութեանց տունն Իսրայէլի է... Սկսուած. Այգեգործն, երբ որ կը տեսանէ... ի յորդորակն յիշեսջի՛ր,
զոր ինչ ասացիր համառօտաբար եւ ապա վերջացո՛:
15. 52բ-4ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 74բ-6ա] Յաղագս թէ դիւրաւ մտանէ
յարքայութիւնն այն, որ աղքատ է ի մեղաց եւ հարուստ սիրով Աստուծոյ եւ ընկերին – Բնաբան. Ամէն
ասեմ ձեզ, զի դժուար մտցէ... Սկսուած. Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, որ ցնծութիւն է... զի դժուարաւ մտցէ
մեծատունն յարքայութիւնն:
16. 54ա-7ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 79ա-83ա] Յաղագս ի վերայ աղօթից
– Բնաբան. Հայր իմ մինչեւ ցայժմ գործէ... Սկսուած.
Որովհետեւ յայտնի եղեւ սիրելեացդ իմոց... հայր իմ
մինչեւ ցայժմ գործէ. եւ այլն:
17. 57բ-61բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2726, 37ա-9բ] Յաղագս ողորմածութեան –
Բնաբան. Ի թզենւոյ անտի ուսարուք... Սկսուած. Ո՞ր
թզենին իցէ այս արդեօք... ի թզենւոյ անտի ուսարուք
զառակն:
18. 61բ-4բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 52ա-3ա] Յաղագս թէ ընչասիրութիւնն կը զրկէ զմարդն ի հոգեւոր բարեաց –
Բնաբան. Եւ ահա ամենայն քաղաքն ել ընդառաջ Յիսուսի... Սկսուած. Սրբազան աւետարանիչն Մատթէոս
յետ պատմելոյ... յորմէ փրկեսցէ զձեզ մարդասէրն
Աստուած. եւ այլն:
19. 64բ-6ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 82ա-3ա] Յաղագս թէ պարտ է մեզ
ըստ Քրիստոսի փախչիլ յաշխարհային փառաց եւ
ցանկալ երկնային փառաց – Բնաբան. Իբրեւ գիտաց
Յիսուս, եթէ գալոց են... Սկսուած. Գնաց Քրիստոս մէկ
օր մի յերկիրն Գալիլեացւոց... ել ի լեառն:
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20. 66ա-8բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 86բ-7բ] Յաղագս թէ որ ինչ հետեւեցաւ տաճարին Երուսաղէմի վասն մեղաց ժողովրդեանն հրէից, նոյնն հետեւի եւ մեր հոգւոյն
վասն մեղաց մերոց – Բնաբան. Եւ ելեալ արտաքս Յիսուս գնայր, եւ մատեան աշակերտքն... Սկսուած. Սրբազան աւետարանիչն Մատթէոս յետ պատմելոյն Քրիստոսի փրկչին... ինչպէս որ եղաւ Երուսաղէմի տաճարին:
21. 68բ-71ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 5316, 40բ-2բ] Յաղագս ծանրութեան
մեղաց – Բնաբան. Եկա՛յք առ իս, ամենայն վաստակեա՛լք... Սկսուած. Ամենափրկիչն մեր Յիսուս Քրիստոս
թէպէտ ի մէջ փրկագործ սուրբ Աւետարանին... եկա՛յք
առ իս, վաստակեա՛լք եւ բեռնաւորք. եւ այլն:
22. 71ա-3ա Յաղագս թէ ամենայն բարի թարց
աստուածային շնորհաց օգնականութեան ոչ լինի –
Բնաբան. Առանց իմ ոչինչ կարէք առնել... Սկսուած.
Աստուածաշունչ Սուրբ Գիրն կը պատմէ... եւ օգնականութեամբն իմ տենչեմ եւ առնեմ զբարիս. եւ այլն:
23. 73բ-5ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 81ա-2ա] Յաղագս հասանելոյ Աստուծոյ յօգնութիւն ի յուսահատեալ պահու – Բնաբան. Վարդապե՛տ, ոչինչ է քեզ փոյթ... Սկսուած. Յայտնի է սիրելեացդ Աստուծոյ... եւ օգնութիւն ուստեքէ
չըլինի նէ:
24. 75ա-7բ [Գէորգայ Եւդոկեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 3341, 88ա-91բ] Յաղագս ծննդեան պահոց
կիւրակի աւուր – Բնաբան. Այր ոմն ազնուական գնաց
յաշխարհ հեռի... Սկսուած. Այսօր ծննդեան պահոց
կիրակի օրն է... եւ յորմէ փրկեսցէ զձեզ Տէր:
25. 78ա-9ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 8ա-9ա] Յաղագս կաղանդի աւուր,
միանգամայն եւ ի վերայ պէս-պէս մեղաց – Բնաբան.
Եւ եղիցի ամիս յամսոյ եւ շաբաթ ի շաբաթէ...
Սկսուած. Այսօր կաղանդ է, առաջին օրն է Յունվարի
ամսոյ... եղիցի ամիս յամսոց. եւ այլն:
26. 79բ-80բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 9աբ] Յաղագս կաղանդի աւուր, որ է
սկիզբն տարւոյն նորոյ – Բնաբան եւ սկսուած. Օրս
այս նոր տարւոյս սկիզբն է... եւ այնպէս արժանացուսցէ ի վախճանի իւր երկնից արքայութեանն:
27. 80բ-2բ Յաղագս ծննդեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Բնաբան. Առաքեա՛, Տէ՛ր, զլոյս քո եւ
ճշմարտութիւն... Սկսուած. Յայտնի է սիրելեացդ ամենեցուն... որում արժանիս արասցէ Տէր:
28. 82բ-5բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 16ա-7բ] Յաղագս ի վերայ Յօնանու
– Բնաբան. Որպէս եղեւ Յօնան ի փոր կիտին...
Սկսուած. Կէտն ի մէջ ծովու վիշապ ձկան անուն է...
յորոց փրկեսցէ բարերարն Աստուած իւր անհուն ողորմութեամբն. ամէն:
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29. 86ա-90բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 5316, 36ա-8բ] Յաղագս լսելոյ զքարոզութիւն – Բնաբան. Դուք արդէն իսկ սուրբ էք վասն
բանին, զոր խօսեցայ... Սկսուած. Մարմնոյ սրբութիւնն
յայտնի է... վասն բանին, զոր խօսեցայ ընդ ձեզ:
30. 90բ-4ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 162բ-6բ] Յաղագս ընտրելոցն Աստուծոյ, միանգամայն եւ լսելոյ զքարոզութիւն –
Բնաբան. Որ յԱստուծոյ է, զբանս Աստուծոյ լսէ...
Սկսուած. Անհուն իմաստութիւնն Հօրն երկնաւորի...
վասն որոյ եւ դուք չէք յԱստուծոյ, զի ոչ լսէք:
31. 94ա-7ա [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 158բ-62ա] Յաղագս թէ լսել զքարոզութիւնս օգուտ է հոգեւորապէս – Բնաբան. Խնդրէ՛ք
զիս, իբրեւ ոչ եթէ, զի նշանս ինչ տեսիք... Սկսուած.
Աստուածասիրութեան ձերում յայտնի լիցի... եւ առաքինւոյն առաւելուլ ի նոյն. եւ այլն, նմա՛՛. 435.:ա:
32. 97ա-9բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 18բ-9բ] Յաղագս ի վերայ պահոց
կերակրոց եւ մեղաց – Բնաբան. Երթա՛յք, գործեցէ՛ք
մի՛ զկորստական կերակուրն... Սկսուած. Սիրելեացդ
իմոց յայտ է... երթա՛յք, գործեցէ՛ք մի՛ զկորստական
կերակուրն, այլ զկերակուրն:
33. 99բ-102բ Յաղագս թէ որպէս օձն զնախաստեղծսն խաբեաց ի դրախտին, եւ սատանայ
զՔրիստոս փորձեաց, նոյնպէս եւ չար քրիստոնեայն
կը խաբէ զընկեր իւր եւ կըձգէ ի մէջ մեղաց, վասն
որոյ ըստ իւր չարութեանն, զոր կը գործէ ընկերի
իւրում, ունի պատուհասիլ յԱստուծոյ, որպէս օձն եւ
սատանայ համանման չարութեանցն իւրեանց
պատուհասեցան ի նմանէ – Բնաբան. Հա՛յր իմ,
մինչեւ ցայժմ գործէ, եւ ես գործեմ... Սկսուած. Տէրն
մեր Յիսուս Քրիստոս փրկիչն ամենայն աշխարհի...
մինչեւ ցայժմ գործէ, եւ ես գործեմ:
34. 102բ-5բ [Գէորգայ Եւդոկեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 3341, 110բ-3ա] Յաղագս տնտեսի կիւրակէին – Բնաբան. Այր մի էր մեծատուն, որոյ էր
տնտես... Սկսուած. Որովհետեւ յանցեալ կիրակի ծանուցաւ ձեզ առակն անառակ որդւոյն... եւ յաշխարհի
աստ խաղաղ կենօք պահեսցէ անփորձ յամենայն չարեաց. ամէն:
35. 105բ-7բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 58բ-9բ] Յաղագս խոնարհութեան եւ
հպարտութեան – Բնաբան. Համբարձէ՛ք ի բարձունս
զաչս ձեր... Սկսուած. Ինչպէս մարդ կը լինի աճապա...
սերմանէ մէջն քո քսակ աղբով լի եւ վերջդ՝ որդանց
կերակուր:
36. 107բ-10բ [Գէորգայ Եւդոկեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 3341, 57բ-8բ] Յաղագս բղջախոհութեան,
որ է մեծ իմն սուր եւ գործի ի ձեռս սատանայի, որով
զբազումըս կը կորուսանէ ի դժոխս – Բնաբան. Հա՛յր
իմ, մինչեւ ցայժմ գործէ, եւ ես գործեմ... Սկսուած.
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Որովհետեւ սիրելեացդ ծանուցաք, թէ Տէրն մեր... եւ
հեռի մնալ յայս գարշելի մեղացս. եւ այլն:
37. 110բ-2բ [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 178բ-80ա] Յաղագս թէ պարտ է
սիրել զԱստուած յամենայն սրտէ, մտածելով զնորա
առ մեզ ցուցեալ եւ ցուցանել ի զերախտիսն –
Բնաբան. Ոչ ամենայն, որ ասիցէ ցիս Տէ՛ր, Տէ՛ր, մտցէ
յարքայութիւն... Սկսուած. Առանց խորհրդոյ չէ, սիրելի՛ք... որ զքեզ վարձատրէ ի հանդերձեալ կեանսն:
38. 112բ-5բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2726, 139բ-41բ] Յաղագս թէ որով ճանապարհաւ կարեմք երթալ յարքայութիւնն երկնից –
Բնաբան. Ոչխարք իմ ձայնի իմում լսեն եւ զկնի իմ
գան... Սկսուած. Երկու ճանապարհ կան, յորս մարդիկք կընթանան... յորմէ փրկեսցէ զմեզ եւ զամենայն
հաւատացեալս իւր. ամէն:
39. 116ա-7բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 2726, 185ա-6բ] Յաղագս ծննդեան
Քրիստոսի – Բնաբան. Ահաւասիկ աւետարանեմ ձեզ
ուրախութիւն մեծ... Սկսուած. Զայս ուրախութիւնս
Գաբրիէլ հրեշտակապետն որպիսի մարդկանց աւետէ... եւ զհոգիս մեր բժշկեսցէ ի հոգեւոր հիւանդութեացն հպարտութենէ, կուրութենէ, բորոտութենէ, կաղութենէ. եւ այլն:
40. 117բ-9ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 5316, 10բ-1ա] Յաղագս ի վերայ
ծննդեանն Քրիստոսի – Բնաբան. Աւետարանեմ ձեզ
ուրախութիւն մեծ... Սկսուած. Չկարեմ այսօր լռել ի
հրաշափառ աւուր ծննդեանն Քրիստոսի... եդաւ ի
մսուր նոցա եւ ո՛չ ի պալատս եւ ո՛չ ի փափկալից մահիճս փետրալից. եւ այլն:
41. 119ա-20ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 5316, 119աբ] Յաղագս հրաշափառ յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Բնաբան.
Յարեաւ Աստուած, եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք նորա... Սկսուած. Այսօր աստուածահայր մարգարէն Դաւիթ... եւ կապեցին, տարան առ Պիղատոս. եւ այլն:
42. 120բ-2ա Յաղագս համբարձմանն Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ – Բնաբան. Եւ ինքն Տէր Յիսուս յետ
խոսելոյ ընդ նոսա համբարձաւ յերկինս... Սկսուած.
Հնագոյն քաղդէացիք, որք զԱրեգակն պաշտէին իբրեւ
զԱստուած... եւ տեղի մեզ պատրաստելով յարքայութեանն. եւ այլն:
43. 122ա-3բ [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 220բ-2բ] Յաղագս այլակերպութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Բնաբան. Եւ յետ
Զ. աւուրց առնու Յիսուս զՊետրոս... Սկսուած. Հիմն
այլակերպութեանս եդաւ աստի վեց օր յառաջ... եւ
Հոգին Սուրբս ծածկեալ եմք ի մէջ ամպոյ. եւ այլն:
44. 124ա-6բ [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 107ա-10ա] Յաղագս Տեառնընդ-
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առաջի եւ բարոյական – Բնաբան. Եւ Սիմէօն առընկալաւ զնա ի գիրկս իւր... Սկսուած. Ամենաբարին Աստուած, յորժամ ստեղծ զԱդամ նախահայրն մեր... եւ
արձակել զմեզ ի խաղաղութիւնն արքայութեան. եւ այլն:
45. 126բ-8ա Յաղագս թլփատութեան Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ – Բնաբան. Եւ իբրեւ լցան աւուրք
ութն... Սկսուած. Յառաջ քան զգալուստն Քրիստոսի
յաշխարհ... թէ ամենայն ծառ, որ ոչ առնէ. եւ այլն:
46. 128բ-30ա Յաղագս յղութեան սուրբ Աստուածածնի ի յԱննայէ – Բնաբան. Ամենեւին գեղեցիկ ես,
մերձաւո՛ր իմ... Սկսուած. Յուստիանոս կայսրն Յունաց
եդ զմի կանոն... անկանիմ առաջի քո սուրբ Աստուածածին. եւ այլն:
47. 130ա-1ա Յաղագս յղութեան սուրբ Աստուածածնի յԱննայէ – Բնաբան. Պարտէզ փակեա՛, քո՛յր իմ
հարսն... Սկսուած. Մարինոս պատմագիրն գրէ ի
պատմութեան իւրում... այս Հռութի բանն բերի ի քարոզն ընծայման:
48. 131ա-2բ [Յակոբայ Նալեանի ասացեալ քարոզ. ձեռ. 2624, 21ա-3ա] Յաղագս ընծայման սուրբ
Աստուածածնի ի տաճարն յետ երից ամաց – Բնաբան. Տարաւ զիս արքայ ի սենեակ իւր... Սկսուած.
Բարկանալ Աստուծոյ ի վերայ իսրայէլացւոց վասն մեղաց... անկանիմք առաջի քո. եւ այլն:
49. 132բ-5բ Յաղագս աւետման սուրբ Աստուածածնի – Բնաբան. Մի՛ երկնչիր, Մարիա՛մ, զի գտէր
շնորհս յԱստուծոյ... Սկսուած. Մեծ եւ սքանչելի է
խորհուրդ այսր աւուր... ահա կաթիլ մի կաթին՛՛ յանձն
մեր. եւ այլն:
50. 135բ-7բ Յաղագս Լուսաւորչի ի մտանելն ի
վիրապն, միանգամայն եւ բարոյական, թէ պարտիմք նմանիլ Լուսաւորչի – Բնաբան. Հուր եկի արկանել յերկիր... Սկսուած. Այսու հրովս մի՛ կարծէք, թէ
Քրիստոս պատիժ խոստանայ... արժանաւոր ելանելոյ
ի սեղանն արքայութեան. եւ այլն:
51. 137բ-9ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 5316, 134աբ] Յաղագս սրբոյն Յակօբայ
Մծբնայ հայրապետին – Բնաբան. Դարձարո՛ւք առ
իս, որդի՛ք հեռացեալք... Սկսուած. Ամենաբարին Աստուած մինչ վասն մեղաց... եւ զոր ունիք, բառնայ ի
ձէնջ, որ եւ բա՛՛:
52. 139ա-41ա Յաղագս սրբոյն Յակոբայ եւ բարոյական – Բնաբան. Նա էր ճրագն, որ լուցեալ էր...
Սկսուած. Տէրն մեր փրկիչն ամենայն աշխարհի... որոց
փառաց ցանկաս, ցանկայ եւ գործոց նոցա:
53. 141ա-3բ Յաղագս սրբոյն Ստեփաննոսի, եւս
եւ բարոյական – Բնաբան. Ահա տեսանեմ զերկինս
բացեալ եւ զՅիսուս... Սկսուած. Այսօր նոր Իսրաէլեան
ազգիս... վասն որոյ աղաղակելով ասէր՝ Ահա տեսանեմ. եւ այլն:
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54. 144ա-5ա Յաղագս քառասուն մանկանց –
Բնաբան. Արասցես քառասուն խարիսխ... Սկսուած.
Ամենաբարին Աստուած յետ ազատելոյ զորդիսն Իսրաէլի... որոց բարեխօսութեամբն տացէ Քրիստոս Աստուած աշխարհիս խաղաղութիւն. եւ այլն:
55. 145ա-7ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 5316, 152ա-3ա] Յաղագս թէ բանն
Քրիստոսի է սերման օրինակ – Բնաբան. Նմանեցաւ
արքայութիւնն երկնից առն, որ սերմանիցէ սերմն...
Սկսուած. արքայութիւն երկնից, որ ի բնաբանիս յիշատակի... յետ աստեացս արժանասջիք երկնից արքայութեանն. եւ այլն:
56. 147բ-8բ Յաղագս սրբոցն Յովակիմայ եւ
Աննայի – Բնաբան. Փոքրիկ աղբիւր եղեւ գետ մեծ...
Սկսուած. Այս տեսիլք մի էր, զոր Աստուած եցոյց... եւ
հիմն ի վեր յերկինս առ արքայութիւնն ածելոյ. եւ այլն:
57. 148բ-50ա [Գէորգայ Եւդոկեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 3341, 141ա-3ա] Յաղագս ո՞ եւ իցէ
սրբոց հարմարի – Բնաբան. Արքայութիւն երկնից
բռնադատի, եւ բռունք յափշտակեն զնա... Սկսուած.
Թագաւոր ոք, եթէ ի դժուարին տեղւոջ իմիք դիցէ... եւ
բռունք յափշտակեն զնա:
58. 150բ-1ա Յաղագս ի վերայ ո՞ եւ իցէ սրբոց –
Յայսմ գիշերի յայտ է, որ ամենայն ոք ի քուն մտին...
եւ ի յերկրի ընդ ժողովուրդսդ տօնելով զտօն իւր:
59. 151ա-2ա [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ
քարոզ. ձեռ. 2726, 189ա-90ա] Յաղագս ի վերայ ո՞
եւ իցէ սրբոց – Բնաբան. Յոյժ գեղեցիկ թուի եւ ինձ
այս մարգարէին Դաւթի... Սկսուած. Բարեկամ Աստուծոյ ըստ իմացման մարգարէիս... որով եւ դուք ըստ
նոցա յետ աստեացս ելանելոյ արժանասջիք արքայութեանն երկնից. ամէն:
60. 152ա-3բ Յաղագս յղութեան սուրբ Աստուածածնի ի յԱննայէ – Օրհնեալ է արարիչն երկնի եւ
երկրի... եթէ կամիս յաւել եւս ի միւս յղութեան քարոզից, 233:
61. 154ա-6ա Յաղագս թէ մեղք առանց պատժոյ
ոչ լինի – Բնաբան. Ահաւասիկ ողջացար, այլ մի՛ եւս
մեղանչէր... Սկսուած. Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, երբ
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որ զայն անդամալոյծն... բայց գործդ է ուրիշ եւ
աննման:
62. 156բ-8բ Յաղագս սիրելոյ զթշնամին մեր, զի
լինիցիմք որդիք Հօր Աստուծոյ – Բնաբան. Սիրեցէ՛ք
զթշնամիս ձեր, զի եղիջիք որդիք Հօր ձերոյ...
Սկսուած. Ամենիմաստ վարդապետն երկնաւոր... եւ մի՛
հպեսցի ի նոսա երկաթ:
63. 159ա-60բ Յաղագս ի վերայ խոնարհութեան
– Բնաբան. Որ խոնարհեցուցանէ զանձն, բարձրասցի...
Սկսուած. Յայտնի լիցի ձերումդ աստուածասիրութեան... որ խոնարհեցուցանէ զանձն, բարձ՛՛:
64. 160բ-3բ Յաղագս ի վերայ ապաշխարութեան
– Բնաբան. Գայ ժամանակ, եւ արդէն իսկ է... Սկսուած.
Ամենիմաստ ուսուցիչն երկնաւոր վարդապետութեան...
ապա եւ զրկի յերկնայնոցն:
65. 163բ-6ա Յաղագս ի վերայ ապաշխարութեան
– Բնաբան. Գայ ժամանակ, եւ արդէն իսկ է... Սկսուած.
Ամենաբարին Աստուած, երբ որ իսրաէլացւոց ազգին
պատգամ օրինաց տւաւ... ի յարուցանել դիւին պէսպէս մրրիկ փորձութեան ի ժամանակի ապաշխարհութեանդ:
66. 166բ-8բ [Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ ասացեալ քարոզ. ձեռ. 5316, 34բ-6ա] Յաղագս նախանձու մեղաց –
Բնաբան. Գայ ժամանակ, եւ արդէն իսկ է... Սկսուած.
Յայտնի է սիրելեացդ ամենեցուն... գայ ժամանակ. եւ
այլն:
67. 169ա-71ա Յաղագս թէ որպէս պարտ է կալ
յաղօթս առաջի Աստուծոյ եւ պատարագին – Բնաբան. Զայս արարէ՛ք առ իմոյ յիշատակի... Սկսուած.
Հաւալուս թռչունն մինչ տեսանէ զձագս իւր... Յայս
միտս ասէ Պօղոս, թէ զինչ միաբանութիւն իցէ Քրիստոսի ընդ Բելիարայ, ուրեմն. եւ այլն, եւ այլն:
– 172ա-3բ Ցանկ գրքոյս ըստ իւրաքանչիւր մտաց
– Յաղագս ժառանգելոյ զերկնից արքայութիւնն.
Ա........... 1... Յաղագս որպէս պարտ է կալ յաղօթս
առաջի Աստուծոյ եւ պատարագին. ԿԷ.............. 331:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «7», 1ա՝ «729/3025», «ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3026
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԹ. դար
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Անտոն աբղյ պարոնտէր:
ԹԵՐԹ՝ 172. չգրուած՝ 23բ, 32ա-3բ, 69բ, 71բ, 85բ, 108բ,
110բ-1ա, 129բ, 139բ-42բ, 156ա, 172բ: ՊՐԱԿ՝ 1-2x12 (2՝ 11)
+10 (ԻԵ)+ԺԱ-ԺԹx10 (ԺԱ 11, ԺԷ չիք, ԺԹ 6)+10 (Ա)+7 (ԻԱ)+ԼԴԼԹx10 (ԼԴ 5, ԼԶ-ԼԷ՝ չիք, ԼԹ 12)+8: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն՝ թ. 1-23, 34-43, 45-8, 51-3, 65-74, կարմրով սահմանագծուած (16x11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 3ա): ՏՈՂ՝ 21-23:
ԿԱԶՄ՝ տախտակ, մէջքը՝ կտաւ, աստառ՝ չի ունեցել:

Նմուշ 3ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի վրայ կաշի երբեւէ չի եղել. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան եւ մոմի հետքերով,
զանազան բծերով. պրակահամարները գրուած են վերին լս-ում:
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Ա. 1ա-71բ, 75ա-82ա, 109ա-21բ, 130ա-72ա [Քարոզք զանազանք]
1. 1ա-9ա ԺԳ. Քարոզ ի բան իմաստասիրին Արիստոտէլի, որ ասէ. Գովելի են գեղեցիկքն եւ պարսաւելիք են գարշելիքն: Ասէ իմաստուն ինչ աշխարհիս –
Եւ զի Պղատոնի հոգին եռամասեա է՝ բան, ցասումն եւ
ցանկութիւն... որոց արժանի արասցէ Տէր Աստուած:
2. 9ա-13բ ԺԴ. Քարոզ ի բան Աւրինաց, որ ասէ.
Պատուեա՛ զհայր քո եւ զմայր, զի քեզ բարի լիցի
յերկրի – Եւ պարտ է գիտել զի Դ. բան զաւակն ծնողին
պարտական է... որով զմեզ փրկեսցէ Տէր Աստուած
ամենայն փորձանաց. ամէն:
3. 13բ-21ա Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ. Լաւ
է կոյր աչօք, քան թէ կոյր մտօք, զի կոյր աչօք ուսանի
զերթեւեկութիւն ճանապարհին, իսկ կոյր ոչ – Ասէ
իմաստուն եւ անախտ փիլիսոփայն Դաւիթ, թէ... զի
յերկրաւոր իշխանութեանց ցանկացան եւ չէին արժանի:
4. 21բ-3ա [Վասն թաս եւ սեղան աւրհնելոյ, ի
բան մարգարէին, որ ասէ. Երկիր ետ զպտուղ իւր եւ
աւրհնեաց զմեզ Աստուած. ձեռ. 2578, 143բ-5ա] –
Առաջին յերկիր կոչի հողն եւ ջուրն... փառաւորէ եւ
զարդարէ անթառամ պսակուն. ամէն:
5. 24բ-7բ Քարոզ եւ պատմութիւն մանկանցն, որք
ոչ այրեցան ի հնընոցին – Եւ զի թագաւորն
Նաբուգոդոնոսոր, յորժամ ետես զհրաշս... զի օրինակն
շուտով տանելոյն այսպէս իմանաք:
6. 28ա-31բ Քարոզ վասն երից մանկանց, որ ասէ՝
Նոքա երեքեան գնացին ի մէջ հրոյն, գովէին զԱստուած – Եւ զի առաջ քան զգերութիւն բաբելացոց
ազգն Իսրայէլի... եւ ոչ այրիլ անհնար է ի խեղդարէն
կանխիլ (չշարունակած):
7. 34ա-41ա [Բարթուղիմէոսի Մարաղացւոյ Քարոզ պահոց. ձեռ. 3321, 104ա-11բ] – Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս յանապատ ի Հոգոյն՝ փորձեալ ի սատանայէ... եւ նորոգիմք բարի գործովք ի փառս Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
8. 41բ-3բ Խոստովանութիւն եւ բան խրատական
ոյժ օգտակար ամենայն քրիստօնէութեան – Բան
նախ վասն խոստովանութեան խորհրդոյն գիտելի, զի
տասն ազգ պակասութեամբ կայ խոստովանել... քահանայի խոստովանիլ պարտ է/// (վերջը թափուած):
9. 44ա-7բ ԺԱ. Քարոզ յայլմէ վասն պահոց եւ
պահել զԽ. (40) տիւ եւ զԽ. (40) գիշեր եւ ապա քաղցեաւ, ասէ եւ ծանուց[անէ] – Ասէ Յոբ, թէ կեանք
մարդոյ պատերազմ է... Բանն Աստուած մարդ եղեւ եւ
ծնաւ ի կուսէն (չշարունակած):
10. 48ա-50բ ԺԲ. Քարոզ նորին վասն խորհրդոյ ի
բան, որ ասէ. Խնդրեցէ՛ք նախ զարքայութիւն, եւ այդ
ամենայն աւելցի – Ի ձեռնտուութեան Հոգոյն Սրբոյ եւ
օժանդակութեամբ աղօթից ձերոց... առնուն վասն
աստուածային առաքինութեան (չշարունակած):
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11. 51ա-3բ ԺԳ. [Գրիգորի Տաթեւացւոյ, Ձմեռան
ՁԸ.] Նորին մեծատան եւ Ղազարու ի բան, որ ասէ.
Այր մի էր մեծատուն, որ ագանէր բեհեզս եւ ծիրանիս, եւ աղքատ ոմն Ղազար անկեալ առ դրան – Զամենայն առակաւոր բան, որ ասէ ճշմարտութեամբ
եղեալ... անառակ որդին, զի ել ընդառաջ (չշարունակած):
12. 54ա-7ա ԺԴ. Նորին քարոզ. դարձեալ ասէ.
Դատաւոր մի էր ի նմին քաղաքի, ուրեմն Աստուծոյ
ոչ երկնչէր. եւ այլն – Ոմանք զբանս առակիս Աստուած
հանէն, զի նա է դատաւոր ամենեցուն... ամենայն
փորձութենէ փրկեսցէ զմեզ Տէր Աստուած մեր, որում
փառք յաւիտեանս:
13. 57ա-9ա ԺԵ. Քարոզ ի բանն Աւետարանին, որ
ասէ. Մի՛ տայք սրբութիւն շանց եւ մի՛ արկանէք
զմարգարիտս – Առաջի սրբութիւն անուանի հաղորդութիւն... զի լիակատար վարձուց արժանաւորեսցի եւ
Քրիստոսի փառք ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս. յամէն:
14. 59բ-67ա [Վասն պսակի] – /// (սկ. թափուած)
Հարամ է կեանք նոցա եւ մահ, եւ դառն է քան զլեղի...
եւ կորիցեն անիշատակ եւ կորիցի անուն նորա ի գրոյն
կենաց, որոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած այսպիսի անքաւելի մեղաց:
15. 67բ-9ա ԺԶ. Ողբ եւ աղաղակ մեղաւորաց
պատմութիւն – Վա՜յ ինձ Ռ. (1000) բերան, որ մեղաւորաց հոգիք զարհուրեալ դողան... փառաւորեսցուք զամենայն սուրբ Երրորդութեան՝ զՀայր եւ զՈրդի
եւ Սուրբ Հոգի այժմ եւ միշտ յաւիտեանս. յամէն:
– 69ա Այլ են մեղսասէր մարդիկ, որք ասեն, թէ
այժմ տարի մի կամ ամիս մի... այս քարոզին առաջն
պիտէր, աստ գրեցաք:
16. 70ա-1ա ԺԷ. [Յոհանիսի Եզնկացոյ Խրատ.
ձեռ. 228, 95ա-7բ] Յաղագս ատելութեան, զի որ մեծ
վնաս է ատելութիւն եւ աղմուկ – Տասնեւմիերորդ բան
գրեմք կանոնական... որ ամենայն ազինք զիրար սիրեն:
17. 75ա-82ա ԺԹ. Քարոզ վասն պատարագի
խորհրդոյ, ի բան, որ ասէ. Առ Յիսուս հաց, աւրհնեաց,
եբեկ եւ ետ աշակերտացն եւ աս[է]՝ Առէ՛ք, կերա՛յք ի
սմանէ, այս է մարմին իմ – Գրեալ է ի թագաւորութիւնս, եթէ ասաց կին ցԵղիա. Կենդանի է Տէր Աստուած քո... եւ զօրացուսցէ Քրիստոս զհաւատացեալս
անուան իւրոյ. եւ նմայ փառք յաւիտեանս. յամէն:
18. 109ա-10ա Քարոզ վասն վ[երջ]ին յաւուրն, ի
բանն աւետարանականին, որ ասէ. Յա[յ]նժամ
եկեսցէ որդի մարդոյ փառօք – Նախ եւ առաջին
կարապետ գալըստեան Քրիստոս ի խաչին երեւի... զոր
թէ բոլորովին ծովք ի վերայ (չշարունակած):
19. 111բ-4բ Ա. [Գրիգորի Տաթեւացւոյ, Ամառան
ՃԾԲ.] Քարոզ ի բան Յոբայ, որ ասէ վասն ննջեցելոց.
Ողորմեցարո՛ւք, ողորմեցարուք, ո՛վ բարեկամք իմ, զի
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ձեռն Տեառն մխեցաւ [Յոբ. ԺԹ. 21] – Ասեն իմաստունք, յորժամ ոք երթայ ի ճանապարհ... եւ քահանայքն հայրենի ննջեցելոցն բռնութեամբ կատարել
տան զկտակսն:
20. 115ա-8բ Բ. Քարոզ թզենոյն եւ այգոյ ժողովուրդն ի բանն. Ոմն տնկեալ այգոջ, եկն խնդրել եւ
ոչ գտաւ – Ասեն գիրք աստուածային՝ Շունչք օգտակարք են եւ խրատք... եւ արժանի տասցէ Տէր հասանել
մասին ի Քրիստոս ի Տէրն մեր, որ աւրհնեալ յաւիտեանս. յամէն:
21. 119ա-21բ Գ. [Գրիգորի Տաթեւացւոյ, Ձմեռան
ՁԳ.] Քարոզ ի բան Աւետարանին, որ ասէ. Ահա ել
սերմանողն ի սերմանելն. եւ այլն – Նախ խնդիրի, թէ
ինչ պատճառի Քրիստոս առակօք խօսէր... որով աւելի
վարձս առնուն ի վարձ տուողէն իւրեանց՝ ի Քրիստոսէ
Աստուծո մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. յամէն:
– Գրչից 119բ-20ա Սորա մնացած կիսատն այս գրգիս մէջ
ԻԱ. տետր, գի՛ւտ Ա. թուխտ, |120ա| սայ պակասն է այս տետ[ր]իս Ա., Ժ. թխտին մնացած այն տեղ չի տարաւ, աստ գրեցի,
գի՛ւտ:

22. 130ա-3ա ԾԹ. Քարոզ վասն ինն երանութեանց, ի բանն, որ ասէ. Երանի աղքատաց հոգով,
զի նոցա է. եւ այլն – Ասեն վարդապետք, թէ Աստուած
զմարդն հոգի եւ մարմին եւ միտք ըստեղծեր... որ ամենայն մարդ եւ արուեստաւորն սերմանէ զչարն:
23. 134բ-6բ Գրիգոր եռամեծի, քաչ հռետորի եւ
անաղթ փիլիսոփայի եւ քարոզ վասն յաղօթից, ի
բանն, որ ասէ. Արք Բ. ելին ի տաճարն՝ կալ յաղաւթս.
մին փարիսեցի եւ մաքսաւոր – Պարտ է գիտել, վասն
զի աղօթիցն, որ կարգեալ են մեզ... զոր առ Մովսեսիւ
մարգարէիւն գրեաց, ի վերայ նորին եղիցի:
– 136բ՝ Վասն աստիճանաց եկեղեցոյ, զոր Տէրն
Յիսուս Քրիստոս կարգեաց ի վերայ սուրբ առաքելոցն՝
(միայն այս՝ խորագիրը):
24. 137բ-9ա Քարոզ ի վերայ խոստովանութեան.
պատմէ մի ըստ միոջէ զայս բանքս – Ասէ գիրք աստուածային, եթէ ոք մեղս գործէ եւ ոչ խոստովանի...
զի յաւիտենական բարեացն հասցուք յաւիտեանս. ամէն:
25. 143ա-9բ [Յայլմէ դարձեալ քարոզ վասն պահոց եւ փորձանաց սատանայի, ի բանն. Յայնժամ
վարեցաւ Յիսուս յանապատ ի Հոգւոյն՝ փորձիլ ի
սատանայէ, Ձմեռան ԻԴ.] – /// (սկ. թափուած) [Բայց
ինքն յաղթեցաւ ի նմանէ,] նախ փորցեաց զԱդամ ուտելով... որոց փորցութեանց եւ խաբէութեանց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած, որում փառք յաւիտեանս.
յամէն:
26. 149բ-55բ ԿԳ. [Ղուկասու Լօռեցւոյ. ձեռ. 2270,
1ա-10ա] Քարոզ ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ. Մահ եւ
կեանք ի ձեռն լեզուին է, եւ որք ընպըռնեն զնայ, կերիցեն զպտուղ նորա: Լեզուն փոքր անդամ է, բայց
մեծամեծս բարբառի – Առաջին խրատն մարմնաւոր
կենացս է... ինչ բա բռնէ Աստուած, չի աջողէր (չշարունակած):
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27. 156բ-65ա ԿԴ. Քարոզ ի բանն, որ ասէ. Ի
սկզբանէ արար Աստուած զերկինս եւ զերկիր, աներեւոյթ եւ անպատրաստ, եւ այս է խորհուրդ
Զ.օրեայ արարչութեան – Անդրանիկ օր մի եւ շաբաթուս, եւ սուրբ եկեղեցիս Քրիստոսի... որ եւ զմեզ
արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուածն մեր. ամէն:
28. 165ա-8բ Կ. [Այլ եւ քարոզ վասն ննջեցելոց, ի
բանն Սիրաքայ. Ի միտ Աստուած զդատաստանս իմ,
զի այնպէս լինելոց է դատաստանն քո, ինձ եկն էհաս
օրս այս, Ամառան ՃԾԳ.] – Վարդապետք ասեն, թէ
Աստուած ոչ առնէ փոյթ զփրկութիւն մարդկան... յարիցէ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս յաւիտենից. յամէն:
29. 168բ-72ա ԿԱ. Յայլմէ քարոզ վասն սիրոյ, ի
բանն. Այս է պատու[էր] իմ. Սիրիցէ՛ք զմիմեանս, ասէ
Տէր – Ասեն իմաստունք, թէ թշնամութիւն պակասութիւն է... թէ իմ աշակերտք էք, սիրիցէ՛ք զմիմեանս:
Բ. 24ա, 82բ-4բ, 122ա-9ա, 133ա-4բ, 137աբ [Բանք
զանազանք]
1. 24ա Նշանագիր, որոյ գտանիցեն ի մէջ սոյն
գրքոյս՝ առ ի կարօտեցելոց ընդերցօղաց գիրքս զայս,
եւ եդաք աստ ի խորհրդաւոր արմարեցեալ նշանադիր տեղիս, գիտեցեալ բացայայտութեամբն իւրեանց
– Տաճար, Աւետարան, աստղ... թշնամեաց, այսինքն:
2. 82բ Ի. Ել ի շառաւիղէ Հօր Բան Աստուած եւ
եկն սերմանել զբան քարոզութեան... որ ասէ՝ Ի շառաւիղէ ելեր:
3. 82բ-3ա Որպէս գրեալ է յԱւետարանն, թէ կին
մի պոռնիկ բերին առաջի Քրիստոսի... վասն այն
Դաւիթ մարգարէ աղօթէ՝ Դի՛ր Տէր պահապան բերան:
4. 83աբ Պատասխանեն՝ Վարդապետ է, թէ վասն
բազում պատճառի կարգեաց սուրբ եկեղեցի... այլեւ
զինքեանս եւս սպանին հոգով:
5. 83բ-4ա Եւս առաւել պարտ է զգուշանալ պատարագի օրն... զի Աստուած ոչ ի բերան, այլ ի սիրտն հայի:
6. 84աբ Այլ բազում են, որ ոչ հոգան յերկնից
արքայութիւն... բայց սակաւք առնուն:
7. 84բ Եւ ամենայն կին, որ զարդարէ զինքն զաչքն
ծարուրով... որ ընտիր լին փաղչել անասնոցն/// (չշարունակած):
8. 122ա Բայց բազումք հրէայք եւ հեթանոսք բարի
գործս գործեցին, մտանեն արքայութիւն... որ առաջ
էին, քան զշնորհսն:
9. 122ա Որպէս ի քաղաքի ամենայն ել եւ մուտ
թշնամեաց եւ սիրելեաց... եւ այլ զամենայն բարեգործութիւնս ըստ գոյութեանց:
10. 122աբ Ո՞ւր երթիցեն հոգիք անկնունք տղայոց
հաւատացելոց... զի մեղք ոչ են գործեալ:
11. 122բ Ասէ գիրն՝ Պատուեա՛յ զհայր քո եւ
զմայր... եւ իւրաքանչիւր սահման կամքն են Աստուծոյ:
12. 122բ-7բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք] –
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Հարցումն. Ուստի՞ իցէ այս, զի տեսանիցեմք զարդարքն... Պատասխանի. Զամենայն իրաւունս Աստուծոյ անհընար է իմանալն... եւ անդ առ Աստուած թող
զայս Բ. դուռսն պահէ:
13. 128ա Արդ, մի՛ նմանիք որպէս սարդի ոստայն, որ զմըճղուկսն ընպըռնէ եւ ի պիծակացն պատառի... երբեմն սով, սուր, մահ տարաժամ եւ այլն:
14. 128ա-9ա Հարցանէ իմաստունքն, թէ չարն եւ
բարին ուստ է... թէ որպէս զերծանիմք ի պատուհասէ.
եւ այլն:
15. 133աբ Եւ գիտելի է, զի որք զամենայն որոմացն պատճառն սատանայ դնեն... թէ առաջնորք ոչ
փութով քաղեն, այլ ծուլութեամբ նընջեն:
16. 133բ-4ա Արդ, ասացին, Տէ՛ր, կամիս զի երթիցուք եւ զորոմն ի բաց խլիցուք... թէ շատ թողուս, ոչ
զղջանայ:
17. 134աբ Ասէ Աւետարան, թէ թողէ՛ք մինչեւ ի օր
հնձոցն... թէ զերես Աստուծոյ ոչ տեսանեն, առաւել
տանջին:
18. 137աբ Յաղագս յաստախայբաշխութեան
բանք են այսոքիկ, կարդա՛յ եւ լաւ մի՛տ դիր – Երկինք
Է. պարունակեն, որ կոչին գոտիք... եւ ամենայն մասն
ցամաքի աշխարհին:
Գ. 72ա-4բ, 85ա-108ա [Ի հարանց վարուց]
1. 72ա ԺԸ. Որպէս ասէ Հարանց վարս, թէ՝ Այր մի
իշխան գոլով՝ սովորեալ էր... որպէս իշխանն այն
կատարեաց եւ ազատեցաւ:
2. 72բ-3ա Եւ որպէս գրեալ է, թէ Գ. ճգնաւոր մի
անապատ աղօթէին... եւ ազգի մեղօք պատառեն:
3. 73աբ Որպէս գրեալ, թէ թագաւոր մի որդի ոչ
ունէր... թէ եկեաք, օրհնեալք Հօր իմոյ, ժառանգիցէ՛ք:
4. 73բ-4ա Կայր սուրբ վարդապետ ի Վանայ քաղաքն... երբ աղքատն ի քո ի դուռն գայ, հանց հաշուեաց, թէ Քրիստոս է եկեալ:
5. 74աբ Քահանայ մի առաքին[ի], սուրբ եւ
մաքուր... իսկ նորա մեզ ոչ ասեմք ասել բանին, անայտ
եղեւ յԱստուծոյ եւ ի չիք դարձաւ:
6. 74բ Որպէս գրեալ է, թէ ոմն ճգնաւոր եկն առ
հայրն Մակար... որ մարդ լաւ պիտի համարի:
7. 85ա Եւ իշխան ոմն ունէր գանձս բազումս
ոսկոյ եւ արծաթոյ եւ ականս պատուականս... որ
ասէ սուրբ Աւետարանն, թէ ուր գանձք (չշարունակած,
կրկն. 97ա):
8. 86ա Վանք մի էր ի վերայ Եփրատ գետոյն... այլ
լուռ կայր ընդ եղբայրսն:
9. 86ա Ասաց ծերն մեծ, որ բնակեալ ոտս Մասանց,
առ իշխանն... եւ մեծ փառաց հանդիպեցաւ ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
10. 86բ Նեղոսի սրբոյ հօրն խրատ առ մանկունս
բան շահեցողական – Պատմէ մանկանցն ճգնել եւ
կրթել զմարմինս ի հնազանդութիւն... թոռք հայրապե-
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տաց, գաւազանք մարտիրոսացն, պսակք արդարոց,
գովեստք (չշարունակած):
11. 87ա Մեկնիչն զբովանդակ տարին կարգեալ
է... որ մայր է ամենայն չարեաց:
12. 87ա Գրիգոր միայնաւորն ի խնդրոյ հոգէկիր
միայնակեցաց... թէ ոմանք հաճոյացան Աստուծոյ:
13. 87աբ Հինգ արք եղբարց անապատաւորաց...
զի գործ աշխարահականի է:
14. 87բ Բնակէր ոմն առընդհեր ծերոյ միոյ... եւ
այլ ոչ արար զլրբութիւն զայն:
15. 88ա Եղբայր ոմն ըստ աստդեցութեան սատանայի անկաւ ի փորձութիւն... զոր յետ հայր որդոյ
յափըշտակեաց դատաւոր եղեալ յառաջ, քան զդատաստանն:
16. 88աբ Ասաց հայրն Պիմեն, թէ բազումք մեծք...
զի եկ ի վերայ եղբօրն իւրոյ:
17. 88բ Եղբայր ոմն փարանացի անուանեալ...
կամ ընդ նմայ երթայ առ եղբայրսն:
18. 88բ Ծեր ոմն մեծ ասաց, եթէ տեսանիցես զեղբայր... եւ զգուշացիր, մի՛ եւս կատարիր, քանզի մահ է:
19. 89ա Էր քրիստօնէից ոմանց... եւ դարձեալ գնացին յետս:
20. 89ա Եղբայր Պիմէնի Յոբ դիպեցաւ հիւանդի...
խնդրես օգնականութիւն եւ ողորմութիւն ի Տեառնէ:
21. 89ա Ասէ Ոհաննէս Կարճահասակն, եթէ վարդապետն իմ ետես... եւ հազիւ անցանեն առ Տէր ընդ
ծով կենցաղոյս:
22. 89ա Գիտեա՛յ, եթէ սուրբ հրեշտակ հրաւիրեն...
եւ զԱստուած թողեալ, դիւաց պղծոց խօսակից լինիմք:
23. 89բ Կրաւնաւոր մի վանացն ունէր որդի մի...
եւ այնմ հետէ ոչ թողոյր հայր վանիցն կրաւնաւոր
միայն երթալ ի ճանապարհ:
24. 89բ Եղբայր ոմն սպասաւոր էր ուրեմն ի հարանցն... եւ հիւանդն բժշկիեաց կեաց:
25. 90ա-1ա Վասն երանելոյն Մեյասայ պոռընկին է խրատս այս – Կինս այս յոյժ գեղեցիկ էր տեսլեամբ... որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ
այժմ եւ միշտ:
26. 91ա Ի Տերենութ եւ ի միաշաբաթոջն գային
եղբայր եկեղեցին... եւ գնայ, եւ առիւծն եթող, գնաց:
27. 91աբ Ասէր Յոհանէս Կարճահասակն. Ես կամիմ, եթէ երթայր... եւ մերձ ի վաղճան գնամ ամենայն
ժամ:
28. 91բ Հայրն Ոհանէս ասէր միանակեաց իմաստունն զպիտոյիցն աւուրն... վաստակեա՛ գիտութեամբ եւ հանգիցես իմաստութեամբ:
29. 91բ-3ա Վարք երանելոյն Եգիպտացի Մարիամու – Կինս այս էր ի քաղաքէն Աղէկսանդրոյ եգիպտացոց... եւ օրհնութեամբ փառաւորելով զՀայր եւ զՈրդի:
30. 93ա Փիլիսոփայքն փորձէին զմիայնակեացցքն... թէ զայս մեք ոչ առնեմք եւ գնացին:
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31. 93ա Ասէին վասն երկուց եղբայրց համախոհից ի միաբանակցսն... որ հնազանդութիւնն ունի
զանձէ զկրաւնաւորսն:
32. 93աբ Բանք հարցն եգիպտացոց – Պատմեցաւ
ոմն երբեմն ի ծերոցն, զի տեսանօղ լիցի... այնժամ
մտեալ դեւն ի խուցն նորա:
33. 93բ Ասաց ծեր ոմն, թէ պարտ է մարդոյ... եթէ
խնդրէ, գայ վաղվաղակի:
34. 93բ Ծեր ոմն գիտնաւոր ասաց՝ Պահեա՛յ զքեզ
հաւաստեաւ... որ գայր, սպանանէր զիս:
35. 94ա Մեղաւոր ոմն ի ժամ հիւանդութեան
խոստովանեցաւ զամենայն մեղս իւր... եւ որո ոչ թողու զմեղս իւր, մարմին Քրիստոսի է նմայ դատապարտութիւն տանջանաց (կրկն. 101բ):
36. 94ա Որպէս գրեալ է ի վարս հար[անց], թէ
ճգնաւոր մի եւ իւր պահապան հրեշտակն... եւ
պոռընկութիւն հեռացուցանէ (կրկն.՝ 101ա):
37. 94աբ Եւ ոմն ի ճգնաւորացն հարցաւ ընկերին,
թէ այսքանն ժամանակ է... թէ ի մէնջ անմահ մնանք:
38. 94բ Երթայր երբեմն հայր Մելի ի տեղի ուրեմն
ետես զոմն կրաւնաւոր... եւ ազատեցաւ եղբայրն ի
մահուանէ եւ զրպարտութեան:
39. 94բ Որպէս գրեալ է ի Վայրրս հարանց, եղբայր ոմն գործէր պարտէզ... զոր ինչ արար եւ ապշաւե/// (վերջը թափուած):
40. 95աբ Գնացին ծառքն՝ օծանել իւրոց թագաւոր
եւ ասեն ցձիթենին... նայ եւս ինքեանք այրին ի հուրն
յաւիտենից:
41. 95բ Այլ եւ գրեալ է, թէ շունք ոյժ սիրեն զտէրս
իւրեանց... եւ զընկերն սիրէ, գիտացեր, որ զԱստուած
այլ կու սիրէ:
42. 95բ Երկիր կոչի գերեզման, որ յառաջ բերէ
զպտուղ ի յարութեան օրն... եւ լոյսն ծածէ զմարմին,
այլ ոչ կարօտանայ ըստգեստի:
43. 96ա Զի ասեն, թէ վիշապ ինչ ի Հնդուստան,
որ է յոժ ջրմայբ (՞) – Ասէ Ամբրոսիոս, թէ փիլիսոփոս
ոմն եդ ի բանդի թագաւորն... զի պարտ է աւելի լինել
մեզ հաւատացելոցս եղբայր եւ ընկերասիրութիւն:
44. 96բ-7ա Մարգարէն Դաւիթ ասէ. Նմանեցայ ես
հաւալասան յանապատի... այսինքն՝ զերկինս եւ
զաստեղս եւ զայլս ամենայն:
45. 97ա Զի ասեն, թէ վիշապ ինչ ի Հնդուստան,
որ է ոյժ ջերմայ բնութիւն եւ ծարաւի արեան... զի աստուածութիւն պիտանի էր եւ կարծր:
46. 97բ-8ա Վասն զի, եթէ մարդ մարդոյ մեղանչէ,
զԱստուած աղաչեն... եւ որպէս դու զայլս դատես, Աստուած զքեզ դատելոց է (չշարունակած):
47. 98բ-9ա Ասէ սուրբ Աւետարան, թէ՝ Պատուեա՛յ
զհայր քո եւ զմայր, այս մեկնէ – Առաջին Ե.ն կնիք է ի
յԱստուծոյ... եւ այժմ զանխօս լեզուս նոցա արձակեաց:
48. 99բ-100ա Թագաւոր մի որս երեւոց գնաց
զօրօքն իւրովք, հանդիպեցաւ ի տեղի մի... եւ զայգիս
տացէ ի ձեռս այլոց մշակաց:
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49. 100բ-1ա Վասն աստ[ի]ճանաց եկ[ե]ղ[ե]ցոյ,
զոր Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս կարգեաց ի վերայ
սուրբ առաքելոցն – Քրիստոս զեկեղեցական աստիճանսն որպէս եցոյց... եւ տեղեկացեալ պատճառ
բժշկութեան եւ հիւանդութեան շինեալ գնաց:
50. 101բ Քահանայ ոմն մատուցանէր պատարագ, եւ ետ ասելոյն... եւ մեռաւ յոյժ զղջմամբ եւ
խոստովանութեամբն ապաշխարեաց զյանձցանս իւր:
51. 101բ-2ա Եւ ասեն թռչուն ինչ, որ կոչի ոպոպ...
թէ զԱստուած կու անարգեն:
52. 102ա Ծեր ոմն ձանձրացեալ ի հեռաւորութեան
ջրոյն... մինչեւ ի քայլափոխն վարձատրութեանն Աստուծոյ:
53. 102ա Ասեն, թէ էր կարգաւոր մի եւ ունէր Գ.
որդի... այլ միամիտքն եւ խաղարարքն:
54. 102աբ Զի ասեն իմաստունքն, թէ առիւծքն երբէք... զի զԱստուած տեսանելոց եմք, որպէս զառաջինքն:
55. 102բ Սողոմ խօսեցաւ զառակս, եթէ երթ
մռջմէն, ուսի՛ր բան շահեցողական... ամենայն օտարոտի ուսմանց:
56. 103ա Որպէս գրեալ է, թէ յերկիրն Քաչբերունի
է վանքն մի... եւ գտանէ թողութիւն, օրհնեալ է յաւիտեանս. ամէն:
57. 103ա Բարիոք ասեն <ասեն> զօշկապարկացն... ասեն, պատրեն զբարս քաղցունս բարք, չարք:
58. 103աբ Պատմէր մեզ ոմն ի ծերոցն, եթէ էր առ
մեզ եղբայր մի ճգնաւոր... եւ առաւել աւելոյր ի զգաստութիւն:
59. 103բ Եւ էր ոմն աշխարհական եւ երկիւղած
Աստուծոյ... այլ միայն օրինակ զայս ինչ ասացից ձեզ:
60. 103բ Այր ոմն ունէր երիս բարեկամս... եւ
դիմեալ գնացին ի սենեակս իւրեանց:
61. 104ա Էր թռչուն մի ինչ, որ կոչի քաղաթր...
թէպէտ եւ ուռութիւն կարծեսցեն աշխարհի:
62. 104ա-5ա Այր ոմն մեծատ իշխան եւ յոյժ
ապարանաց տէր... որ տանի ի կեանս ի Քրիստոս, ի
Յիսուս, ի Տէր մեր, փառք յաւիտեանս. յամէն:
63. 105աբ Ջաղջիպան մի հիւանդացաւ, եւ
հրեշտակ եկն առնուլ զհոգին նորա... եւ այնժամ
տանի սեւերես ի դժոխքն, որպէս տարաւ զջաղջիպան:
64. 105բ Եղբայր ոմն ի ճանապարհ երթայր... զի
մինչեւ առ ինքեանց մայրն անպիսի հաստատութիւն
ունի ճշմարիտ միայնակեցացն:
65. 105բ Մեծատուն մի ունէր <ունէր> որդի մի...
եւ ամենայնքն հիացեալ փառս տային Աստուծոյ:
66. 105բ-6ա Եւ աւուր միում մեռեալ մի տանէին ի
թաղում... վա՜յ ձեզ, թէ զինչեր տի տեսնուք:
67. 106ա Որսորդ ոմն տեսանէր զԱնտոն ճգնաւորն... թէ իւղով սափորս թողեցէ՛ք զդայ եւ. այլն:
68. 106ա Հայրն Պաքմոս տեսանէր մեռեալ մի...
եւ աներկիւղ ի պատերազմ դիւաց:
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69. 106աբ Վաճառական ոմն եւ ամուսին իւր
պահէին... յարոյց Քրիստոս զորդին նոցա ի մեռելոց,
օրհնեալ է Աստուած:
70. 106բ Կին ոմն առեալ զմարմինն Քրիստոսի...
զարմանալի հրաշք եղեւ:
71. 106բ Աւազակ ոմն գնաց եկեղեցին եւ գողացաւ հանդերձ... ով ոք որ լսեցին, հիացեալ փառս
ետուն Աստուծոյ:
72. 106բ-7ա Եպիսկոպոս ոմն Հռոմայեցոց յերկրէն կամեցաւ գնալ սուրբ յԵրուսաղէմ... եւ բարձրացաւ անուն Սուրբ Աստուածածնին:
73. 107ա Կին ոմն պոռնիկ, որ բազում ժամանակ... քան զմահ առաջ մարդոյ մի երանէր եւ այլն:
74. 107աբ Գ. կերպարանս ունին աթոռոյն
դասքն... եւ ծածկեալ էր զաստուածութիւնն:
75. 107բ Ասեն, թէ մի կաթ արիւնն Քրիստոսի
ծանտրագոյն է... մեծ է ողորմութիւն քո, ո՛վ Մարիամ,
դէպ ի քրիստօնեայս:
76. 108ա Գրեալ է ի գիրս սրբոց, թէ թագաւոր մի
կայր առաքինի... դարձի՛ր, կանգնէ՛, ասէ՛ գիրք (չշարունակած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 21ա Որոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած
զմեզ՝ ստացօղ գրոյս եւ զանպիտան գրիչս զԱնտոն
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պարօնտէր, զկարդացօղս եւ զլսօղս զամենայն. ամէն.
Հա՛յր մեր, որ յերկինս:
67ա Եւս առաւել ըստացօղ գրոյս եւ մեղաւոր հող
եւ մողիր Անտոն աբեղայս եւ իւր ծնօղսն:
73բ Որ եւ մեզ արժանի արասցէ ստացօղ գրոյս
մեղաւոր Անտոն աբեղայս եւ ամենայն քրիստոնէայքն:
121բ Որով մասն եւ բաժին արասցէ Քրիստոս Աստուածն մեր ընդ հարիւրաւուրսն, զըստացօղ գրոյս զանարժան յԱնտոն պարօնտէրս՝ մեղօք լցեալ, եւ զծնօղնսն
մեր, արժանի արասցէ. ամէն. Հա՛յր մեր յերկին:
134բ Յորոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած փրկիչն
ամենայնի, զմեզ՝ մեղաւոր գրիչս եւ զամենայն հաւատացեալսն անուան իւրոյ ի դուռն տանջանաց, եւ
արժանի արասցէ քաղց տեսութեան իւրոյ եւ ողորմութեան. եւ նմա փառք յաւիտեանս. յամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (1885 թ., շղագիր, ստ. լս.) Նուէր Սուրբ Էջմիածնայ մատենադարանին, Գաբր[իէլ] Յոհաննիսեանից, Ալէքսանդրապոլ, 12, V, 1885:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Քարոզի գիրք/// արըստ////// լուն,
8», «ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «730/3026»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 43ա վր. լս.՝ «Կեմ անա ես եմ», 127բ՝
«Ամէն, եղիցի եւ եղիցի»:

3027
ՅԱԿՈԲԱՅ ՆԱԼԵԱՆ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ ԿԻՒՐԱԿԷԻՑ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 108 (յետագայ էջակալում՝ 1-225, որ է՝ 1ա-108ա).
չգրուած՝ 77բ-88բ, 108բ: ՊՐԱԿ՝ 1-16x6 (2-3, 14՝ 8, 13՝ 12):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ հեծեալ զինուոր՝ ձեռքին նիզակ, թագապսակ առիւծ՝ ձեռքին սուր եւ «PROPATRIA»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,2x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,5x 13): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 1ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ. սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ:

Նմուշ 1ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ՝
կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան, թրջուածութեան եւ
թանաքի հետքերով, զանազան բծերով, թանաքի թթուայնութեան
հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թ. 103ը հիմքից թուլացած. պրականիշեր չունի. միջից եւ վերջից պակասաւոր, թերթերը ետեւառաջ կարուած. կարդալ՝ թ. 15-22, 7-14, 1-6, 23-108:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-108ա [Յակոբ Նալեան, Քարոզգիրք Կիւրակէից]

ա. 15ա-22բ, 7ա-14բ, 1ա-2բ Վասն նորայվարժ
մանկանց եւ երիտասարդաց՝ ի պէտս գնելոյ եւ վաճառելոյ: Օգնեա՛յ մեզ, մարդասէր Սուրբ Հոգի՛, եւ
հա՛ս ի թիգունսն տկարութեանն մահու մեր. ամէն:
Թ. (այսպէս): Առաջին քարոզ Պէնտէկոստէի՝ Հոգւոյն
Սրբոյ Գալստեան, ի վերայ բանին Յօհաննու. ԺԲ.
գլուխ, որ ասէ Տէրն. Եթէ սիրէք զիս, զպատուիրանս
իմ պահեսջիք... – Բնաբանս այս ունի զչորս մասունս...
եւ փրկութեան էհաս փոխանակ զնա Տէր կարդալոյն,
ըստ որում այսինքն՝ Յիսուսի Քրիստոսի, Հօր եւ Հոգոյն
Սրբոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
բ. 2բ-6բ, 23ա-5ա Երկրորդ քարոզ սրբոյ Երրորդութեան, ի վերայ բանին Յօհաննու. Երեք են, որք
վկայեն յերկինս՝ Հայր, Բան եւ Հոգին Սուրբ, եւ սոքա
երեքեան մի են, Յօհան. 5. 7 – Երեք են, որք վկայեն
յերկինս: Զայս քարոզս ի պատիւ սրբոյ Երրորդութեան
եւ ի դաւանութիւն ճշմարտութեան... եւ հրաշքն էր ի
վկայութիւն համագոյ դաւանութեան, որում փառք,
պատիւ եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս յաւիտենից,
Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ. ամէն:
գ. 25ա-34ա Քարոզ երկրորդ [իմա՝ երրորդ] Կիւրակէին զկնի Պէնտէկոստէին, ի վերայ բանին Ղուկասու 4. 25, ուր ասէ. Արդարեւ ասեմ ձեզ, զի բա-
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զում այրիք էին... – Որպէս ասէ սուրբ հայրն Եփրեմ ի
Մեկնութեան Եսայի... որ հաղորդէ զդառնութիւն իւր
այլոց օձից, որ եւ բարերարն Աստուած ազատեսցէ
զմեզ ամենայն չարէ՝ Քրիստոս Աստուած մեր:
դ. 34ա-8ա Քարոզ չորրորդ ի վերայ ելման ի
վիրապէն Սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորչին: Դուք, որ
եկիք զկնի իմ, ի միւսանգամ գալստեան իմոյ, յորժամ նստցի Որդի մարդոյ յաթոռ փառաց... – Երբ որ
գեղեցիկն Յովսէփ քաջագոյն գտաւ ի մարտի ցանկութեան մարմնոյն... եւ աղաչեսցես տալ մեզ շնորհ ի
կեանս այս եւ զփառս ի հանդերձելումն:
ե. 38ա-46բ Քարոզ Ե.երորդ ի վերայ տօնի
եկեղեցւոյ, կարգեալ ի Սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորչէն, յետ ելման ի վիրապէն: Եղեն յայնժամ Նաւակատիք յԵրուսաղէմ եւ ձմեռն էր... – Նաւակատիքն է
տօն օրհնութեան տաճարի եւ եկեղեցոյ... զի ամենայնից խստելի զայն ցուցանէր, որպէս ասէր Պօղոս՝ Մեր
քաղաքավարութեանն յերկինս է, Փիլ. 3. 20:
զ. 46բ-60ա Վեցերորդ Քարոզ Երրորդ Կիւրակէի,
որ զկնի Հոգոյն Սրբոյ գալստեան ի վերայ Աւետարանին: Յայնժամ գնաց Յիսուս ընդ արտորայս
նոցա ի շաբաթու... – Մինչ Աստուած անսխալաբար
գործէ, եւ յատուկ է նմա... եւ ատեցօղքն մեկնութեանց
արգելուն զառաքեալսն իշխելոյ զհասկն Սուրբ Գրոց եւ
առնելոյ զառհաւատչեայ քաղցրութիւն արքայութեան
ի վկայութենէս նոցա:
է. 60ա-8ա Քարոզ ԻԴ. [=ԻԶ.] Ի շաբաթու աւուրն,
ի վերայ Սրբոյն Գէորքայ մեծի վկային... – Մասն
առաջին. Սուրբն Գէորք որպիսի՞ կերպիւ եւ քանի՞ զինուք սպառազինեալ էր... եւ մեզ լուից<ի>է Քրիստոս
Աստուած, զոր ինչ եւ խնդրեմք ի փառս իւր եւ օգուտ
փրկութեան մերոյ. ամէն:
ը. 68ա-77ա Քարոզ եօթներորդ [=Ը.] Չորրորդ
Կիւրակէի զկնի Պէնտէկոստէին, ի վերայ Աւետարա-
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նին Մատ. 12. 39, ուր յանդիմանեն – Նախ ուրացութիւն դպրաց եւ փարիսեցոց, որք զկնի այնքան
նշանաց... եւ առաւել քան զՍողոմոն, որոյ հազիւ թէ
Սողոմոն/// (վերջը թափուած):
թ. 89ա-96ա Քարոզ ԺԴ. Չորրորդ Կիւրակէին զկնի
Վարդավառին, ի վերայ Մարկոսի 1. 14: Եւ յետ
մատնելոյն Օհաննու, եկն Յիսուս ի Գալիլեայ... –
Յորոց երեք արտահանին. նախ՝ թէ վասն է՞ր Յիսուս
յետ մատնելոյն... եւ ի նշան հաւատոյն զերկրորդ եղջերէն բուռն էհար մինչ ասաց՝ Յիշեա՛յ զիս:
ժ. 96ա-105ա Քարոզ ԺԵ. Հինգերորդ Կիրակէին
զկնի Վարդավառին, Մարկոսի Բ. Ա. մինչ ցԺԹ. համարի վերջն – Ցորում, նախ ցուցանի շնորհալի վարդապետութիւն Քրիստոսի... որպէս էր Եղիսէի յարուցանելն զմանուկն Սովմնացոցն, Դ. Թագ., 4, 32:
ժա. 105ա-7բ Քարոզ 22 [=ԻԴ.] Խաչի վերացման
Կիւրակէին, ի պատիւ Սրբոյ Խաչին, ի վերայ Աւետարանին Յօհան. 4. 14. Որպէս բարձրացոյց Մոսէս
զօձն յանապատի... – Յորոց բանից երեք հաւաքին:
Նախ թէ Սուրբ Խաչն բազմօք գուշակեցաւ ի հնումն...
եւ ընդ ոտիւք նորա իբրեւ զգործած աղիւսոյ շափիւղայ, եւ զի շափիւղայն երկնագոյն է եւ ունէր, ասի ի
հնում զա/// (չշարունակուած):
ժբ. 107բ-8ա Քարոզ ԻԷ. [=Լ.] Հինգերորդ Կիւրակէին [զկնի Վերացման Խաչին], ի վերայ Մարկ. 12.
35. Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ... – Նախ յորմէ
կրթեմք, թէ ի տաճարի դպրատանն Քրիստոսի ճանաչել կարեմք... եւ այս երկրպաքելի անունս եւ անուանակիրն Յիսուս յերից/// (վերջը թափուած):
Ծնթ. Փակագծային համարները 2311ինն են, որի 3ա-430բ
էջերի Բվնդ-ը համապատասխանում է այս ձեռագրին, էական
տարբերութիւններով:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «9», Ա. կազմաստառին սոսնձած
թերթիկ՝ «ԺԸ.-ԺԹ.», Պհպ. Աա՝ «731, 3027»:

3028
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՀԱՑՈՒՏ (ԿԱՐԻՆ)
ԿԱԶՄՈՂ՝ Յակոբ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Մարտիրոս Ղրիմեցի:
ԹԵՐԹ՝ 324. չգրուած՝ 1ա-2բ, 3բ, 170բ, 174բ, 324բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԻԷx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բոլորակ,
որի մէջ թագ, վրան աստղ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն, մատիտով թոյլ սահմանագծուած (14,5x9,5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 38ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կապոյտ
մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 38ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 4ա, 70ա, 175ա:
Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 108ա, 125ա: Լո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական,

ՌՃՂԸ. – 1749
վարդեակ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, դեղին, վարդագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Ղուկասու: Թ. դ.: ԱԲ՝
ստացուած 1 թերթի ընդերկայնակի հատումով (եզրահատուած):
Մագաղաթ, (20,5x15). միասիւն (14x10. նախկինում՝ երկսիւն).
բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Աբ). տող՝ 8: Կարդալ՝ Բա-Աբ-Բբ-Աա՝
«եթէ ասեմք յերկնից, ասէ... զի ի պտղոյ այգւոյն տացեն» (Ի. 6-10):

Նմուշ Աբ
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին թեթեւակի վնասուած, քերծուած, եզրերը, աստառը մաշուած, դռնակի աստառը աղտոտուած, կապիչներն ընկած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան հետքերով, թ. 269-321 ցեցի մեծ եւ փոքր անցքերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա [Խրատ առ Կոստանդին գրիչ «Ա-Ք»] –
Ա<ա>ռ քեզ յիմոյ, Բազկէ մատանց, Գիր գրչութեան, /
դուռն եւ խըրատ, / եզահոմեալ խուն, / զարդութեան...
Քերթութեամբ զոգիդ արբո՛յ, եւ զուարճասցիս օրըստօրէ յայսմ ցօղոյ:
Բ. 1. 4ա-69բ [Սիմէոնի վարդապետի Ջուղացւոյ
արարեալ Քերականութիւն ըստ լեզուի մերում հայկազանց]
Տե՛ս ձեռ. 1984, 115ա-62բ: 1/4ա-41բ: ա/4ա-5ա: բ/5ա:
գ/5աբ: դ/5բ-6ա: ե/6աբ: զ/6բ: է/6բ-7ա: ը/7ա-18բ (ունի հետեւեալ ենթաբաժինները՝ 9աբ Յաղագս գաղափարաց հոլովմանց:
9բ-10բ Յաղագս առաջնոյ եղանակին... 10բ-1ա Յաղագս երկրորդ եղանակին... 11ա Յաղագս երրորդ եղանակին... 11աբ
Յաղագս չորրորդ եղանակին...: 11բ-2ա Յաղագս հինգերորդ
եղանակին...: 12ա Յաղագս վեցերորդ եղանակին...: 12ա-3բ
Յաղագս եօթներորդ եղանակին... 13բ-4բ Յաղագս ութերորդ
եղանակին...: 14բ-5բ Յաղագս իններորդ եղանակին...: 15բ-7ա
Յաղագս տասներորդ եղանակին...: 17աբ Յաղագս միայնակ
հոլովմանց, որք են անուանք հասարակք: 17բ-8ա Յոգնական:
18աբ Հոլովք մասնական նշանացն): թ/18բ-31ա (ունի հետեւեալ ենթաբաժինները՝ 21ա-4ա Յաղագս առաջնոյ եղանակին...: 24ա-6բ Յաղագս երկրորդ եղանակին...: 26բ-8ա Յաղագս երրորդ եղանակին...: 28ա-31ա Յաղագս չորրորդ եղանակին...): ժ/31ա-2բ: ժա/32բ-4ա (ունի հետեւեալ ենթաբաժինները՝ 32բ-3բ Հոլովք նախագաղափարացն...: 33բ-4ա Հոլովք ածանցականացն...): ժբ/34բ-5բ: ժգ/36աբ: ժդ/36բ-9բ:
ժե/40ա-1բ: 2/42ա-69բ: ա/42ա-4ա: բ/44ա-5ա: գ/45ա: դ/45ա63բ (ունի հետեւեալ ենթաբաժինները՝ 45բ-6բ Յաղագս ստուգաբանութեան: 46բ Յաղագս շարադրութեան: 46բ-7ա Յաղագս համաձայնութեան անուան ընդ մակադրական անուան:
47աբ Յաղագս համաձայնութեան անուան ընդ դերանուան:
47բ-8ա Յաղագս համաձայնութեան անուան ընդ յօդի: 48աբ
Յաղագս համաձայնութեան անուան ընդ բայի: 48բ-62ա Յաղագս հոլովառութեան: 62ա-3ա Յաղագս հոլովառութեան նախադրութեան: 63բ Յաղագս արգելման հոլովմանց: ե/63բ-9բ
(ունի հետեւեալ ենթաբաժինները՝ 64ա-5բ Յաղագս զանազան
շարադրութեան միոյ դիտաւորութեան: 65բ-6ա Յաղագս պարզ
ոտից: 66ա-7ա Յաղագս բարդ ոտից: 67աբ Յաղագս տաղի:
67բ-8ա Յաղագս վերծանութեան: 68աբ Յաղագս առոգանութեան: 68բ-9բ Յաղագս կիտի):

2. 70ա-170ա Սիմէօնի Երեւանու եպիսկոպոսի
(=Ջուղայեցւոյ) արարեալ զՏրամաբանութեան հաւաքմունս
Տե՛ս ձեռ. 664, 101ա-57բ: Նախաբան/70ա-1ա: ա/71ա107բ: բ/108ա-24բ: գ/125ա-70ա:

Գ. 171ա-323բ Սիմէօնի Գառնոյ եպիսկոպոսի
արարեալ Մեկնութիւն գրոցն Պրոկղի
Տե՛ս ձեռ. 874, 10ա-116ա: Յառաջաբանութիւն թարգմանողի/171ա-2բ: Ցանկ գրոցս/173ա-4ա: ա/175ա-82բ: բ/182բ4ա: գ/184ա-90բ: դ/190բ-8ա: ե/198ա-213բ: զ/213բ-8բ:
է/218բ-23բ: ը/223բ-9ա: թ/229ա-36ա: ժ/236բ-7բ: ժա/237բ-
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40ա: ժբ/240ա-2բ: ժգ/242բ-3բ: ժդ/243բ-5բ: ժե/245բ-6բ:
ժզ/247ա-52ա: ժէ/252բ-7ա: ժը/257բ-9ա: ժթ/259աբ: ի/259բ60բ: իա/260բ-7ա: իբ/267բ-9բ: իգ/269բ-75ա: իդ/275ա-7ա:
իե/277ա-9բ: իզ/279բ-89բ: իէ/289բ-300ա: իը/300ա-17բ:
իթ/318ա-23ա: Յիշատակարան լուծողի գրոցս/323ա: Յիշատակարան թարգմանչի գրոցս/323աբ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 143ա (ստ. լս.) Ո՛վ եղբայր, Տրամաբանականն յառաջ պիտէր, քան զԻմաստականն, ես մոլորեցայ, դու զՏրամաբանականն նախ գծեա՛ եւ ապա
զԻմաստականն:
324ա («ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»)
Մակացութիւնս դժուարամուտ,
Ասի հընոց ծերունեաց գիւտ,
Րետորք արբեալք ի շնորհաց զուտ,
Տղայոց ջամբեն զիստըն կաթնուտ:
Իսկ որք յուսման չառնիցեն փոյթ,
Րոպից մասնէ մընան անգիւտ:
Ո՜հ, որք թողին մանկունք զուսումդ,
Սողոմոնեան տառիցըն գուտ,
Վերոյգրելոյ թիւ հազար զուտ,
Այլեւ հարիւր իննեակ եւ ութ,
Րամեա ի մի տես ժողովոյդ,
Դոյն քան թուումն է հայկազնոյդ (1749):
Արդ, կազմեցաւ յերկրումս Հացուտ,
Պարըսպաւոր Կարինըս ցուրտ:
Եւ ոչ կոխէ ընդ ոտիւք զմրջիւնդ,
Տէր Յակոբ ծերն առնող կազմոյդ:
2. Ստացողի. 323բ Ընդ թարքմանչի գրոցս
Պրոկղի իմաստախոհ կրօնաւորի Սիմէօնի, յիշեսջի՛ք ի
Քրիստոս սեռն սիրով զսրբասնեալ մեծ հռետորն Սիմէօնի Ջուղայեցին՝ զաստուածաբան վարդապետն եւ
զգեր փիլիսոփայն, զբացայայտօղ նրբատեսակ տառիցս Քերականութեան, զըստ քերթողացն շարագրութեան, նա եւ զՏրամաբանութեան հաւաքմունս արարեալ յի ստորոգութեանցն Արիստոտէլի եւ յայլոց իմաստասիրական տառից, հանդերձ մեկնութեամբն գրոցն
Պրոկղի լուսաւոր մտօք: Եւ փոխեցաւ յաստեացս յերիտասարդական հասակի, որոյ Տէրն ողորմեսցի եւ դասեսցէ զինքն ընդ ԲԺ.ն վարդապետս. ամէն: Հուսկ
յետոյ աղաչեմ յիշել առ Տէր զմեղսաներկ անձն իմ՝ զեղկելի Մարտիրոս, լոկ անուն վարդապետս Ղրիմեցի,
զստացօղ գեղեցկյարմար փիլիսոփայագիւտ մատենիս,
զի ցանկացեալ յոգնատարազ գեղոյ սորին, ետու
|324ա| գաղափարել զդժուարագիւտ գանձս խորագաղ, ըստ տէրունեանն առակի, ի փառս տուօղին շնորհաց եւ ի վայելս աշակերտեալ մանկանց՝ որդեկաց իմոց
հոգեւորաց, անձանց բանասիրաց եւ ժրաջանից: Արդ,
զհանդիպողսդ, որք ծասքեալ համեղանայք քաղցրութեամբն սորին, աղաչեմ յիշել ի Տէր զստացօղս մեղսալի եւ ասել լի սրտիւ՝ զԱստուած ողորմին, զի եւ դուք
զնոյն ողորմութիւնն գտջիք յատեանն դատողական,
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ուր բանք սպառին եւ գործք թագաւորեն ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
Ծնթ. Ձեռագրի ստացող Մարտիրոս Ղրիմեցին այլ մարդ է,
չշփոթել ԺԷ. դարի տաղասաց Մարտիրոս Ղրիմեցի վարդապետի հետ, որի մասին տե՛ս Ա. Մարտիրոսեան, Մարտիրոս Ղրիմեցի, Երեւան, 1958:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

323ա (1007 թ., նոտրգիր, ստ. լս.) ՌԷ. (1007)
թուին է թարգմանեալ:
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Ծնթ. Թուականն անհասկանալի է, հայկական մեծ թուական
համարելու դէպքում կլինի 1558, սակայն երկու թուականներն
էլ որեւէ կերպ ձեռագրի գրչութեան ժամանակի հետ կապ չունեն:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «43», Ա. կազմաստառին սոսնձած
թերթիկին՝ «ՌՃՂԸ. – 1749, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
1ա՝ «728/3028»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բբ՝ «Ձան, Յ, Ճ, վ, ձայնիւ մաղթէր, ցնծացաւ»:

3029
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 179+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1աբ, 17բ, 86բ, 175բ-9բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմերով՝
հեծեալ զինւոր՝ ձեռքին նիզակ, թագապսակ առիւծ՝ ձեռքին սուր
եւ «PROPATRIA», «R»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (14,5x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 13ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Ը. սպիտակ չգրուած
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ թագապսակ քառանկիւն, մէջը եղնիկ, սլաւոնատառ «Р Ф С П», մասն կազմաստառի (Պհպ. Գ., Դ.):

բ/20ա-4ա: գ/24ա-7ա: դ/27աբ: ե/27բ: զ/27բ-8ա: է/28աբ: ը/28բ9բ: թ/29բ: ժ/29բ-30ա: ժա/30ա: ժբ/30աբ: ժգ/30բ: ժդ/30բ-1բ:
ժե/31բ: ժզ/31բ-2ա: ժէ/32աբ: ժը/32բ: ժթ/32բ: ի/32բ-3ա:
իա/33ա: իբ/33աբ: իգ/33բ: իդ/33բ-4ա: իե/34ա: իզ/34աբ:
Ծնթ. ունի լս-ային լուծմունքներ:
Տե՛ս Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի մատենագրութիւնք եւ
թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ, Վենետիկ, 1932, էջ 13356:

Նմուշ 13ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 18ա: Ճ ա կ ա տ ա զա րդ ՝ 35ա, 67ա, 87ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր (ուրուագծած, բայց չգունազարդած), թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին եւ աստառը մաշուած. լուսանցակողերը մասամբ կեղտոտուած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան հետքերով, թանաքի թթուայնութեան
հետեւանքով գիրն արտացոլուած հաջորդ թերթերին, գրադաշտը
գունափոխուած:

3. 67ա-86ա Սկիզբն եւ նախադրութիւն գրոցն, որ
ասի ըստ յունարէն Պէրիարմենիաս, եւ հայերէն՝ Յաղագս մեկնութեան, արտադրեալ ի մեծ իմաստնոյն
Արիստոտէլէ՝ թարգմանեալ եւ մեկնեալ ի Դաւթէ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-17ա [Քերականութիւն]
1. 1գ-13բ [Յաղագս քերականութեան] – Ք[երականութիւն է հմ]տութիւն, որք ի քերթողաց եւ ի շարագրաց... ստորադասականքն, կրաւորականն նոյնպէս է
ըստ այլոց յեղանակցդ. ամէն:
2. 14ա-7ա Մեկնութիւն բառից քերականին – Վերծանութիւնն՝ ընթերցութիւն, ներկուռ՝ ըստ կուռ կամ
ոխ, կամ կիրթ, կամ վարժ... հոլովք անուանց՝... է Աստուած՝ հոշական. ամէն:

Տե՛ս ձեռ. 464, 95ա-149բ: Նխերգ./87ա-9ա: ա/89ա-95բ:
բ/95բ-9ա: գ/99ա-104ա: դ/104ա-10բ: ե/110բ-3բ: զ/113բ-7ա:
է/117ա-8բ: ը/118բ-22ա: թ/122ա-4ա: ժ/124ա-9բ: ժա/129բ32բ: ժբ/133ա-6ա: ժգ/136բ-9ա: ժդ/139ա-40ա: ժե/140ա-2բ:
ժզ/142բ-5ա: ժէ/145ա-9բ: ժը/149բ-51բ: ժթ/151բ-5բ: ի/155բ7ա: իա/157բ-60բ:
Տե՛ս Դաւթի Եռամեծի եւ Անյաղթ փիլիսոփայի Ընդդէմ առարկութեանցն չորից Պիհռոնի Իմաստակի. Սահմանք եւ Տրամատութիւնք իմաստասիրութեան, Մատենագիրք հայոց, հտ. Գ.
(Զ. դ.), Անթիլիաս-Լիբանան, 2004, էջ 147-96, ձեռագիրն այս համեմատական բնագրում օգտագործուած չէ. հմմտ. անդ, 26-120:

Տե՛ս Ն. Ադոնց, Արուեստ Դիոնիսեայ քերականի, Երկեր
(հայերէնագիտական ուսումնասիրութիւններ), հտ. Գ., էջ 1-64:

Բ. 18ա-175բ [Իմաստասիրականք]
1. 18ա-34բ Ներածութիւն Պորփիւրի [Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի]
Տե՛ս ձեռ. 718, 138ա-70բ: Նխդր./18աբ: ա/18բ-20ա:

2. 35ա-66ա Ստորոգութիւնք Արիստոտէլի
Տե՛ս ձեռ. 926, 191ա-201բ: Նխդր./35ա-7ա: ա/37ա-42բ:
բ/42բ-6ա: գ/46ա-51ա: դ/51ա-6բ: ե/56բ-7ա: զ/57ա-63ա:
է/63ա-4ա: ը/64աբ: թ/64բ-5բ: ժ/65բ-6ա:
Ծնթ. Ունի լս-ային լուծմունքներ:
Տե՛ս անդ, էջ 265-367:

Տե՛ս ձեռ. 926, 201բ-7ա: Նխդր./67աբ: ա/67բ-8ա:
բ/68աբ: գ/68բ-86ա:
Տե՛ս անդ, էջ 369-97:

4. 87ա-160բ Գիրք սահմանացն Դաւթի [Սահմանք
իմաստասիրութեան Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի]

5. 160բ-1բ Ընդ այնոսիկ եւ առաջիկայ բան
իմաստնոյս – Ամենայն չար տանջելի, ոչ ոք տանջեալ
անապական... Ապա ուրեմն ոչ է անեղ: Աւրհնեալ է Աստուած. ամէն: Այս գծածք հանդիսադիր խմբից առաջնոցն տառից տրամախոհ իմաստասէր մակացու արանց,
ներբողեալ ի Դաւթէ Եռամեծէ ընթադրեցաւ:
Տե՛ս անդ, էջ 121-2:
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6. 161բ-5բ Դաւթի փիլիսոփայի Առածք հինգ
Տե՛ս ձեռ. 464, 184ա-7բ: ա/161բ-2բ: բ/162բ-3ա:
գ/163աբ: դ/163բ-4բ: ե/165աբ:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Առածք հինգ, Մատենագիրք հայոց,
հտ. Ի. (ԺԲ. դ., յաւելուած), Երեւան, 2014, էջ 646-9, հմմտ.
անդ, 123-8:

7. 165բ-7ա Նորին [Դաւթի Աթենականի Հայոց
փիլիսոփայի բան. ձեռ. 464, 187բ-8բ] Վասն բաժանման – Ամենայն, որ միանգամ բաժանեալ գոյ...
ըստ որում բոլորն որպէս բոլոր բնաւորեցաւ պահել:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Վասն բաժանման, Մատենագիրք
հայոց, հտ. Ի. (ԺԲ. դ., յաւելուած), Երեւան, 2014, էջ 650-1,
հմմտ. անդ, էջ 129-30:

8. 167ա-9բ [Դաւթի Հարքացւոյ] Նկատումն Արիստոտէլի – Ուսուցանէ մեզ ի բնալսողութեանցն այնոցիկ... ի ձեռն խորհրդաբերութեան մտաց եւ կրթութենէ բանի ունի մարդս:
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Տե՛ս Դաւիթ Հարքացւոյ եւ փիլիսոփայի, որ յիմաստասիրական եւ յիմաստասիրելի հարցուածս, Մատենագիրք հայոց,
հտ. Ե. (Է. դ.), Անթիլիաս-Լիբանան, 2005, էջ 1145-1148:

9. 170ա-5բ [Ա]րիստոտէլի Յաղագս առաքինութեանց առ Աղեքսանդր թագաւոր – [Գ]ովելի են գեղեցիկքն եւ պարսաւելի՝ գարշելիքն... որք են ի պարսաւելեացն:
Տե՛ս Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի մատենագրութիւնք եւ
թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ, էջ 543-9:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 66ա Փա՜ռք |66բ| մարդասիրին, անեղին, անմահին Աստուծոյ. ամէն:
175ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «36», Պհպ. Աա՝ «742/3029», «ԺԷ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3030
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՊՐՈՒՍԱ
ԳՐԻՉ՝ Պետրոս վրդ.: ՍՏԱՑՈՂ՝ Գէորգ Կ. Պոլսեցի:
ԹԵՐԹ՝ 70. չգրուած՝ 1բ, 51բ-3բ, 60ա-70բ: ՊՐԱԿ՝ 1x70:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. ձուածիր ճնշադրոշմով՝ թ. 12-35՝ «CANSON»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18x10,5): ԳԻՐ՝ շղագրանման նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն
ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ մոմլաթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մասամբ մաշուած. թերթերին զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-51ա Քննութիւն նզովից, զոր ընթեռնուն ի
ժամ ձեռնադրութեան: Անպատրուակ եւ ուղիղ տեսութեամբ եւ անաչառ դիտաւորութեամբ կնքեալ ի
բազմավաստակ մեծիմաստ Գրիգոր վարժապետէ
Փեշտըմալճեան: Հրամանաւ ազգային սիւնհոդոսին,
որ եղեւ առ Պօղոս սրբազան պատրիարգին Կոստանդնուպօլսոյ, յամի 1820, ի Կոստանդնուպօլիս
քաղաքի
– 2ա-4ա Յառաջաբան – Այս օրէն է ճարտար ոսկերչի... եւ այս իսկ է վերջին դիտումն իւր, որպէս յայտ
լիցի, յորոց զկնի:
1. 4ա-5բ Գլուխ Ա. – Արդ իբրեւ եպիսկոպոսն նստի
յաթոռ յերեկոյին եւ հարցանէ կոչեցելոյն... որք չեն
բնաւ պատրաստեալ, որպէս տեսցի յիւրում տեղւոջ:
2. 5բ-8բ Գլուխ Բ. – Ապա հարցանէ եպիսկոպոսն
ասելով... Եւ հրաւիրեալն զձեռս ի վեր առնելով՝ ասէ...

ՌՅԳ. – 1854

աչք քո ուղիղ հայեսցին եւ արտեւանունք քո արդար
ակնարկեսցին:
3. 8բ-41բ Գլուխ Գ.
ա. 8բ-10բ Նզով Ա. – Հրաժարի՞ս եւ նզովե՞ս զԱրիոս... Տգիտութեամբ, մանաւանդ թէ ստութեամբ ասէ
զայս... զի կարէ ուշիմ վերծանողն քաղել ի բովանդակութենէ բանից յօրինողիս սմին այսմ անիծաբանութեանս:
բ. 11ա-5բ Նզով Բ. – Հրաժարի՞ս եւ նզովե՞ս
զՄակեդոն... Մակեդոն հերետիկոս ըստ նմանութեան
Արիոսի ուրանայր զհամագոյութիւն աստուածային
անձանց... կամ վասն եղանակի խօսից թոյլ տալ մնալ
խռովութեան յառագաստ խաղաղութեան երկնաւոր
փեսային, մինչդեռ ի ձեռս է բառնալ:
գ. 15բ-7ա Նզով Գ. – Հրաժարի՞ս եւ նզովե՞ս զմարդադաւանն Նեստոր... Նեստոր պատրիարգ Կոստանդնուպօլսոյ աշակերտ Թէոդորոսի Մամեստացւոյ արբեալ ի մահաբեր թունից վարդապետին իւրոյ... եւ
այսպէս զԱրիոսին ախտանայ ախտ անբժշկելի զբանն
Աստուած ասելով՝ արարած:
դ. 17ա-8ա Նզով Դ. – Հրաժարի՞ս եւ նզովե՞ս զՊօղոս Սամոստացին... Պօղոս Սամոստացին հերետիկոս
ժանտ... թէ Պօղոս Սամոստացին յերկուս դէմս եւ յերկուս երեսս բաժանեաց զՔրիստոս եւ ոչ ետ միութիւն
բնութեամբ:
ե. 18բ-9ա Նզով Ե. – Հրաժարի՞ս եւ նզովե՞ս զՍաբէլ Լիբէացին... Սաբէլ Լիբէացի, որ երեւեցաւ յերրորդ
դարու... որք դատապարտեցան յերկրորդ ժողովն
Կոստ.՛՛, որ եղեւ առ Վերգիլիոսիւ յամի 553:
զ. 19բ-20բ Նզով Ե. – Նզովե՞ս զՏիորիտոս Տարսո-
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նացին եւ զԹոտորոս Սամոստացին... Ոչ երբեք ի գրուածս
նախնեաց... նորա աշակերտ եղեւ Նեստոր. եւ այլն:
է. 20բ-1բ Նզով Է. – Նզովե՞ս զՄանի հերձուածողն... Մանի հերետիկոսապետ էր յերրորդ դարու...
ըստ նմա յունկանէ, ուր հարկն պահանջեսցէ:
ը. 21բ-3ա Նզով Ը. – Նզովե՞ս զԵպիկիւրոս, որ
ինքնեղ ասաց զարարածս... Ապաքէն, եթէ արժան էր...
որպէս ասասցի ի տեղւոջ իւրում:
թ. 23ա Նզով Թ. – Նզովե՞ս զՍաբԷլ, որ ուրացաւ
զանձնաւորութիւն Երրորդութեանն... Սաբէլ աղանդապետ չիք այլ ոք... կամ զմի ոք երկուս անձինս առնէ:
ժ. 23ա-5բ Նզով Ժ. – Նզովե՞ս զՍոկրատէս, որ յաւէտակից նիւթոյն ասաց լինել աշխարհի... Սոկրատէս
այրն պանծալի աշակերտ Արքեղայոսի ծնաւ... եւ ինքն
իսկ հաղորդ գտաւ նոցին, եթէ կամաւ եւ եթէ ակամայ:
ժա. 25բ-7բ Նզով ԺԱ. – Նզովե՞ս զԳալիանոս, որ ի
հրեշտակաց ասաց լինել... Գաղենոս բնախօս եւ
բժշկապետ... այլ ի հրեշտակաց ասացեն ի բանն. Ի
սկզբանէ էր բանն:
ժբ. 27բ Նզով ԺԲ. – Նզովե՞ս զպիղծն Կապակրատոս... Կապիկրատես յեբենացի հերետիկոս զոմն յիշէ...
յղացեալ ասէր ի Հոգւոյն Սրբոյ եւ առանց սերման ծնեալ:
ժգ. 28աբ Նզով ԺԳ. – Հրաժարի՞ս եւ նզովե՞ս զամենայն հերձուածօղսն... Ո՞ւր մնաց հրաման մեծ վարդապետին... զայնպիսի ասացողսն նզովէ կաթողիկէ եւ
առաքելական եկեղեցի:
ժդ. 28բ Նզով ԺԴ. – Նզովե՞ս զՄանիքոս, որ առ
աչօք ասաց... Մանիքոս եւ Մանի է միեւնոյն անձն... եւ
ոչ ճշմարտութեամբ Բանն մարմին եղեալ, զորս նզովէ
եկեղեցի սուրբ:
ժե. 29ա-30բ Նզով ԺԵ. – Նզովե՞ս զԵւտիքէս, որ
ուրանայր զշնորհօքն Քրիստոսի արդարանալն... Ապա-
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քէն յօրինողս նզովից հարկ անձին կալաւ... որ
նզովեալն է յեկեղեցւոյ համախոհիւքն իւրովք:
ժզ. 31ա-3ա Նզով ԺԶ. – Նզովե՞ս զԱնթրովիտոս,
որ ասաց յերկնից բերեալ զմարմինն Քրիստոսի...
Ապաքէն ցուցաք, թէ այս մոլորութիւն էր... եւ զանբժշկելի ախտաւորութիւն կամաց եւ կրից իւրոց վասն
Լեւոնի Հռովմայ հայրապետին այսպէս:
ժէ. 33ա-51ա Նզով ԺԷ. – Նզովե՞ս զԼեւոն հերձուածողն եւ զպիղծ տումարն իւր... Աստանօր զտգիտութիւն յօրինողիս առաւել արժան էր ողբալ... եւ յաղագս նոցա բանակռուեսցուք, եթէ գտցեն հակառակք,
որ նոցայն է, իւրեանցն է գիտելի լաւութիւն եւ վատութիւն նոցա. վերջ:
Բ. 54ա-9բ Թուղթ Աղեքսանդր կաթողիկոսի հայոց
առ հայրապետն Հռովմայ տեառն Գլիմենդոսի
վասն անուղղայ գնացից միսիոնարաց եւ վասն անիրաւ իրաւամբ վրդովելոյ զանմեղ գառինսն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ – Ի գերապատիւ եւ գերասկզբնական պատճառէ յԱստուծոյ Հօրէ եւ ի գերակատար եւ ի գերածնունդ նորին բնութենէ... եւ մնասցէ
ողջ եւ առողջ ի փառս մեծագունի Աստուծոյ եւ ի պարծանս եկեղեցւոյ. ամէն: Գրեցաւ ի ՌՃԿ. (1711) թուին,
յապրիլի ԺԶ., ի դուռն Սուրբ Աթոռոյն Էջմիածնի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1ա Գաղափարեալ յամի Տեառն 1854, Դեկ.
18, ի Պրուսա քաղաքի, ի Պետրոս վարդապետէ, վասն
հոգեւոր ծնողի իմոյ եւ առաջնորդի տեառն տեառն
Գէորգայ արքեպիսկոպոսին Կոստանդնուպօլսեցւոյ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «74, Քննութիւն նզովից. Գրիգոր
վարժապետ Փեշտըմալճեան», 1ա՝ «744/3030»,
«Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3031
ՔԷՈԹՈՒԿ ՍԱՆԱՀՆԻ ՎԱՆՈՒՑ
ԺԷ-ԺԹ. դարեր
ԳՐԻՉ՝ Սարգիս քհյ, անանունք*:
ԹԵՐԹ՝ 267 (գրչի էջակալում՝ 1-533, որ է 1բ-267բ). չգրուած՝
49բ-65բ, 124բ-5ա, 142ա-7բ, 223ա-5ա, 237ա-59ա, 261ա-2ա,
265բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12 (Բ 11, Գ 9, Դ-Ե պրակների միջեւ ներմուծուած՝ 21, Թ-Ժ պրակների միջեւ՝ չպրակակալուած 22 թերթ)+10
+ 12+16+10: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (13x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 9ա, 125բ, 221բ),
նոտրգիր (նմուշ՝ 126ա, 139ա), շղագիր, (նմուշ՝ 220ա, 229բ):
ՏՈՂ՝ խառը՝ 15-21: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դրոշմազարդ ծաղկաւոր կտաւ:

Նմուշ 125բ

Նմուշ 126ա
Նմուշ 9ա
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Նմուշ 139ա

Նմուշ 220ա

Նմուշ 221բ

Նմուշ 229բ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, դեղին, վարդագոյն, շագանակագոյն:
* Ձեռագիրը գրուել է տարբեր ժամանակներում, տարբեր
մարդկանց ձեռքով՝ «Ղորղանի որդի Տէր Զաքարիա, Յովսէփ Արղութեանց, Մովսէս աւագ քահանայ Սայաթնեանց, Յարութիւն
քահանայ Սուզանանց, Յովսէփ վարդապետ (վեհապետի սպասաւոր), Մուղնու տէր Շմայոն». շատերը գրել են մէկ կամ երկու
մեծ կամ մանր յիշատակագրութիւն, բոլորի գրչութեան նմուշները ներկայացնել անիմաստ է, տե՛ս Յիշատակարան Սանահնոյ
վանից (Սանահնի Քէօթուկը), աշխ. Պ. Մուրադեանի, Ս. Էջմիածին, 2007, էջ 11: Ձեռագիրս այս տպագրի հիմքն է (ձեռ. A). եւ
քանի որ յիշատակութիւնները տպագրուած են տեսակային-ժամանակագրական դասաւորութեամբ, ուստի այստեղ նոյն յիշատակութիւնների սկիզբ եւ աւարտ բերելով, պատկերում ենք ձեռագրի մէջ նրանց տեղադրութիւնը:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – «Մեծի աւուրն Տեառնընդառաջին
սրբոյն Բարսղի եպիսկոպոսի Կեսարու Կապպադոկացւոյ. Ի գալուստն Տեառն ի տաճար»: ԺԱ.դ.: ԱԲ+ԳԴ, ստացուած 1 թերթի
ընդլայնակի հատումով եւ ընդերկայնակի ծալումով (եզրահատուած): Մագաղաթ, 28x19,5. երկսիւն (26x15). ուղղագիծ
երկաթագիր (նմուշ՝ Աբ). տող՝ 13 (ԱԲ), 16 (ԳԴ): Կարդալ՝ Պհպ.
Աա՝ «վարուց մարմնաւորաց եւ զհոգիոյ զհետ երթալ... այլ
յայլմէ երեւման ժողովելոյ ի ճշմարտութեանն, ուս/// յաւրինացն
ի», Պհպ. Աբ՝ «նուաղ տարակուսանքն, զիարդ կայ ի նոյնիսկ
յանկումն... Յայտնութիւնն յարուցանել ի հոգւոյն», Պհպ. Բա՝
«/// պէս քարոզեցին հոգէկրաց... ծննդեան եղեւ սպասաւ//////
մածու» Պհպ. Բբ՝ «տնաւրէնութեանն եւ զ/// տէ ասել յաղագս...
սա ի խաւարի Արեգակնն», Պհպ. Գա՝ «մեզ մատակարարութ///
այսպէս առ Յովսէփ... փրկական ծննդե///», Պհպ. Գբ՝ «/// սի
բանքն առ Մարիամ.../// նդ անցցէ սուր», Պհպ. Դա՝ «անհաւատութեանն, իսկ հաւատացեալն յԱստուած շնորհիւն... որումն ի
կանգնումն իմացիս», Պհպ. Դբ՝ «/// մանալ եւ ոչ զաւր/// ցի
մարդկային միտք եււ բան... եւ ստուգեաց զխորհուրդ»:
Ծնթ. ընդհանրութիւններ ունի «Մեծի աւուրն Տեառնընդառաջին սրբոյն Բարսեղի եպիսկոպոսի Կեսարու Կապպադոկացւոյ. Ի գալուստն Տեառն ի տաճար» ճառի հետ, տե՛ս
ձեռ. 436, 138ա-41բ, 993, 178ա-180ա, 1525, 152բ-60բ:
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ վնասուած, քերծուած, մէջքի վերին եւ ստորին մասերը վնասուած, պատռուած,
եզրերը մաշուած, աստառը կեղտոտուած, բորբոսի հետքերով,
կապիչներից մէկն ու գամերն ընկած. թերթերը տեղ-տեղ կեղտոտուած, խոնաւութեան, թանաքի եւ ներկի հետքերով, զանազան
բծերով, կան ցեցի անցքեր, պատռուածքներ, թ. 23-4ի միջեւ 4
թերթ, թ. 45-6ի միջեւ 1 թերթ կտրած-հանած, թ. 260ը պոկուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-267բ Յիշատակարան Սանահնոյ վանից. Սանահնի Քէօթուկը
ա. 1բ Թիւն 1797 յամի Տեառն եւ հայոց ՌՄԽԶ.
(1797), յԱպրիլի 10 ես՝ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Սանահնեցի... հետեւելով նախնեացն շաւղաց՝ եւ ես յայլ
ուրեք գրելոց եմ ի սմա, զոր նուիրեցի սոյն վանիցն:
բ. 2ա-23բ [Նախադրութիւն] – Փա՜ռք Հաւր անհասի եւ Միածնի իւրում Բանի... շնորհիւ ողորմութեամբ Տեառն ըսկըսայ ու աւգնութեամբ նորին
կա[տարեցի]/// (վերջը թափուած):
գ. 2ա-122ա (ստ. լս., շարունակաբար, իւրաքանչիւր էջում մէկ կամ երկու վանկ) Քեօտուք գերահռչակ Սանահնի Սուրբ Աստուածածնի վանիցն է, որ
բերեալ աստ՝ ի հոգեւոր ատեանս հայոց Տփղիսայ, ի
հազար ութ հարիւր երեսուն եւ ութ (1838) ամի Տեառն
եւ հայոց թուականութեան հազար եր[կ]ու հարիւր
ութսուն եւ եօթին (1838), ի թագաւորութեան հզօր
ինքնակալութեան Նիկողայոսի առաջներորդայ մեր՝
ամենայն Ռուսաց եւ Հայոց եւ այլոց, եւ այլոց, եւ ի
հայրապետութեան տեառն Յօհաննու սրբազնասուրբ
կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց եւ յառաջնորդութեան
Վրաստանի հայոց եւ գաղթականացն ի Տայս եւ այլոց՝
տեառն Կարապետի բարձր սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ասպետի առաջին աստիճանի՝ Նիկողայոսի կայսեր, եւ խրատաւոր վանահօր, եւ միանգամայն վերանորոգողի յիշեալ երկնահանգէտ վանաց՝ տեառն Յարութիւն սրբազան եպիսկոպոսի Տէր-Բարսեղեանց Շինօղնեցի, ի սոյն Քեօթուկ անուանեալ գրքւոջս պարունակին ամենայն կալուածագիրք Սանահնի սրբոյ եւ
գերահռչակ վանից, Սուրբ Աստուածածնի վանից:
Սկսեալ (չշարունակած):
դ. 24ա-6ա [Հրովարտակ Սմբատայ Բագրատունւոյ՝ սակս թեմից եւ վիճակաց սրբոյ վանիցն
Սանահնոյ] – Կամաւք ամենազաւրին Աստուծոյ,
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, ես՝ Սմբատ Բագրատունի... որ կայ հաստատուն, անխափան:
ե. 26ա-7բ Պատմութիւն ջահից կաթուղիկէին –
Կամաւն ամենազաւրին Աստուծոյ, ես՝ Գաւրգէն թագաւոր... եւ ի պայծառութիւն մանկանց Սիովնի. եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
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զ. 27բ-8բ Վասն սքանչելեացն սուրբ Աստուածածնին – Էր եւ պատահումն ի վանսն Սանահին կոչեցեալ... երկուք ոմանք մեռան սրով:
է. 29ա-31բ [Նուիրագիր Զաքարէ Շահնշահի] –
Անունն Աստուծոյ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Ի
ժամանակիս մեր առաջնորդ... եւ առաջնորդութեանն
Գրիգորի վարդապետի՝ որդի Աբասայ ի թվականիս
հայոց ՈԼԳ. (1184):
ը. 32ա-5ա [Նուիրագիր Շահնշահ Սպասալարի] –
Շնորհիւ Տեառն եւ ողորմութեամբ նորին ես՝
Շահնշահ... գրեցաւ գիրս ի դրունս Սուրբ Աստուածածնիս, առաջնորդութեան Աւետիս վարդապետի. Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
թ. 35բ-6բ Շնորհաւք ամենասուրբ Երրորդութեան
եւ բարեյորդ մշտաբուխ... զի աւուրս սոցա կրկին
ազատեցաւ զեկեղեցիքս մեր ամենայն հարկէ, յիշեցէ՛ք
ի Քրիստոս:
ժ. 36բ Ես՝ Մարիամ Բագրատունի՝ դուստր արքային Կիւրկի... զՎարդավառն ինձ պատարագեն զՔրիստոս մինչ ի կատարած աշխարհի:
ժա. 37ա Ես՝ Բօրենայ եւ նոյն արքային
դուստրն... եւ զիս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս:
ժբ. 37ա Ես՝ յՌուսուքնայ զնմին արքային
դուստր... լինել ինձ սիւն լուսոյ կենաց յաւիտենից:
ժգ. 37բ-8ա Կամաւն Աստուծոյ մեք՝ որդիք Բէկին
եւ Խութլուին... եւ ի փակակալութիւն Սամուէլ վարդապետին. ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեան. ամէն:
ժդ. 38ա-9ա Ի թուականիս ՋԿԳ. (1514). կամաւն
ամենակալին Աստուծոյ ես՝ ամիր Բահապս... եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժե. 39ա-40ա Առաջի Աստուծոյ եւ սուրբ Աստուածածնին եւ Թ. դաս հրեշտակաց եւ ամենայն
սրբոց, ես՝ Ամիրբհաբի որդի Բարիաւքս... ես՝ Լիանոսի որդի Բուտախս վկայ եմ:
ժզ. 40բ-2ա Առաջի Աստուծոյ ես՝ Ամիրբհապս, եւ
իմ որդիքս... եւ զիւրեանց ծնաւղաց մեղքն թողնու.
ամէն, Հայր:
ժէ. 42աբ Անունն Աստուծոյ. ես՝ հայր Յովհաննէս,
առաջնորդ սուրբ ուխտիս Սանահնոյ... կատարողք
հրամանաց մերոց աւրհնին Աստուծոյ. ամէն:
ժը. 42բ-4ա Անուն ամենասուրբ Երրորդութեան՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, ես՝ Ջամէլէ որդիքս... եւ ամենայն սրբոց նզովս առցէ: Կատարողք
գրոյս աւրնին Աստուծոյ:
ժթ. 44աբ Ի տէր Միքայէլ եւ տէր Ստեփանոս
կաթողիկոսէս... եւ ի մէնջ. ամէն, եղիցի, եղիցի:
ի. 45ա Ի թվին ՌՃԽԳ. (1694) ես՝ Ղորղանի որդի
տէր Զաքարիէս... որ է որդի Պապունոյ: վրացերէն՝ ქ
ესე სომხური წიგნიცა... [այս հայերէն գիրhն
էլ](վրացերէն՝ 45ա լս. ნაჰაპეტ ქათალიკოზის
დროს. [Նահապետ կաթողիկոսի ժամանակ]):
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իա. 45բ Թիւն 1797 Ապրիլի ԻԵ. (25) գնացի ի
գիւղն մեր հայրենի... յիշատակ ինձ եւ ի կեանս ծնողաց եւ եղբարցն իմոց, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս Յիսուս
(վրացերէն՝ ნაჰაპეტ ქათალიკოზის დროს.
[Նահապետ կաթողիկոսի ժամանակ]):
իբ. 46աբ Սանահնու Սուրբ Աստուածածնայ մեծ
տաճարի դրան արձանն է. ՈԼԲ. (1183) թուին – Ի
թագաւորութեանն Վրաց Գէորգէի... վասն քաւութեան
մեղաց մերոց:
իգ. 47ա-9ա [Գիր նորոգութեան Ռօստօմ թագաւորի] – Կամաւն եւ օգնականութեամբն Աստուծոյ,
մեք... հաստատեմք զսոյն գիր ի թուին հայոց ՌՄԽԶ.
(1797), Ապրելի ԺԸ. (18):
իդ. 66ա-7ա Առաջի Աստուծոյ եւ Սանահնոյ Սուրբ
Աստուածածնին մեք՝ Մանթաշի որդիք... գրեցաւ գիրս
թվին Ռ[ԶՃ]ԻԷ. (1627). ամէն:
իե. 67ա-9ա [Կարգ թագաւորութեանն Հայոց] –
(սկ. թերի) իսկ Հայկազունք ըսկիզբն առեալ Յաբեթէ...
Մահմետի ԿԸ. (68) թուականին երեւեցաւ:
իզ. 69բ-70ա Մեք՝ Սամծէրէցիքս, գիր տվի[ն]ք
Սանհնու Բարսեղ եպիսկոպոսին... Խասատար Նազարն՝ վկայ: վրացերէն [Օթար Մաճուտաձէ] թվ.
ՌՃԼԲ.ումն (1683), (ունի՝ 70ա վր. լս. ზურაბ
მდივანი [Զուրաբ Մդիւան], ხასადარი ნაზარი
[Խասադար Նազար]):
իէ. 70բ-5բ Շնորհաւք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ բարեյորդ, մշտաբուխ, յարախնամ կերտողին... գրեցաւ գիր հրամանիս մերոյ ի թուականութիւնս հայոց ՌՃԻԶ. (1677), Օգոստոսի ամսոյ Ե.:
իը. 75բ-7ա Ընդ որս եւ ես՝ նուաստ ծառայ
Քրիստոսի Եղիազար կաթողիկոս... յամսեանն հռօմայեցւոց ԻԴ. (24) օրաթուի՝ Յուլիսի, յԷջմիածին:
իթ. 77բ Ողորմած Աշոտոյ որդին, որ Վրաստան
թագաւորին հետ միաբանեցան... թուականութիւնն
հայոց ԳՃԼ. (881):
լ. 78ա-84ա Շնորհաւք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ բարեյորդ մշտաբուխ, յարախնամ կերտողին... Այս է գիր մեր հոգեւորական հրամանի... եւ
կնքեցաւ տիրական մատանեաւս կամաւք բարերար
մարդասիրին Աստուծոյ:
լա. 84բ-6ա Ի ժամանակս յաղթող զաւրաւորացն
Սարգսի եւ որդւոցն Զագարիայի... կատարիչք աւրհնին Աստուծոյ:
լբ. 86ա-90ա Շնորհաւք ամենասուրբ Երրորդութեան եւ բարեյորդ մըշտաբուխ, յարախնամ կերտողին եւ միահրաման հաստողին... եւ մեր նըստիլս ի
սուրբ յԱթոռս, որ է ամ ԻԳ. (23) եւ ամիս Է.: Գրիգորիոս ծառայ ծառայիցն Յիսուսի Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ, շնորհաւք եւ ողորմութեամբ նորին կաթողիկոս
ամենայն Հայոց եւ պատրիարք Վաղարշապատու Սուրբ
Միածնի:
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լգ. 90ա-2բ Ի տէր Բարսեղ կաթողիկոսէ հայոց եւ
պատրիարք... Փաշիվանքն իւր թէմովն եմ տվել, էլն
Հախպատու է:
լդ. 93աբ Ի տէր Գրիգոր կաթուղիկոսէ եւ պատրիարք Վաղարշապատու... եւ հակառակորդք պատժին Աստուծոյ:
լե. 94ա-5ա Ի տէր Թաթէոս եւ ի տէր Գրիգորիոս
կաթուղիկոսէ... գրեցաւ գիրս ի թվականիս հայոց
ՈԻԵ. (1176):
լզ. 95ա-6ա Ի տէր Միքայէլ կաթուղիկոս եւ ի տէր
Ըստեփանոս կաթուղիկոս... գրեցաւ թվին հայոց ՌԵ.
(1556):
լէ. 96բ-8ա Ի տէր Միքայէլ կաթուղիկոսէ եւ ի տէր
Ստեփանոս կաթուղիկոսէ եւ ամենայն Հայոց պատրիարք... այս շուրջաբերականս բաւ է իմաստնացն
ամէն սրբոցն. ամէն:
լը. 98բ-9բ Ի տէր Առաքել կաթուղիկոսէ ամենայն
Հայոց... զի գրեցաւ գիրս թվականիս հայոց ՌԻԶ.
(1577) ամի, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
լթ. 100ա-1ա Կամաւն ամենակալին Աստուծոյ, ես՝
Բարսեղ եպիսկոպոսս... եւ եկեղեցւոյ անաւթ,
գրիանք: ՋԾ. (1501) թվին:
խ. 101ա Ես՝ Ումէկի որդի Համզէս Դ. աւրավար
հող ծախէցի... տէր Մարգարէն, Մուրատշէն վկայ են:
խա. 101ա Ես՝ Տէփրըցի Ամիրհասանի որդի Էվանէս, յՌամաբարձ հողն... Բհատուրն, Պաւղոսն վըկայ
են:
խբ. 101աբ Ես՝ Շահրիմանի որդի Էվանէսս,
Յըռըստէվանս Բ. աւրաւոր հող ծախեցի... Սուլխան,
Համզէն վկայ այ:
խգ. 101բ Ես՝ Անտոնի որդի Մարտիրոսս, Գ.
աւրաւոր հող ծախեցի... Մուրատշէն, տէր Մարգարէն
վըկայ են:
խդ. 101բ Ես՝ Աւլքէս, Շախուխէս Տէփրայ դիմաց
մեր հողն... տանուտէր Ամիրխան, Մուրատշէն վկայ:
խե. 101բ-2ա Ես՝ Փիրազիզս, Վարդէվանս մեր
Ջրախառնութի հողն ծախէցինք... թվականն Ռ.
(1000) էր:
խզ. 102ա Ես՝ Իսկանդարի որդի Հանէսս, Վարդանս Տէփրա դիմաց... Խաւճումն, Խէչումն վկայ են:
խէ. 102աբ Ես՝ Ղուզիկի որդի Քէղուբաթս, մեր
խմհատն բացածն ու բացվէլուն... նզոված լինի:
խը. 102բ-3ա Ես՝ Խաւճազիզս, Կաղ Միրաքի որդի
Հոռոմայրէցի... ԺԲ. թուման Լաւռու հէքիմին տվաւղ
լինի:
խթ. 103ա Ես՝ Մարկոս էրէցս Ծօփըցի գիր տվի...
անխափան տայ վանանց:
ծ. 103բ Ի թվիս ՈՀԱ. (1222). ես՝ Դաւիթ իշխանս... եւ Կայենի նըզովք արցէ:
ծա. 104ա Ես՝ Վաչէտ, որդի Վաչուտին, ետու զիմ

138

դրամագին... եւ իմ եղբաւրն անխափան մինչ ի գալուստն Քրիստոսի:
ծբ. 104աբ Ի թվիս ՈՁԳ. (1234). ես՝ Աբրահամ
վարդայ[պե]տ... ով որ զնշանս հանէ ի գրատանէս՝
նզովեալ եղիցի:
ծգ. 104բ-5բ Ես՝ ամիրսպասալար Մախրգրձել,
որդի Շահնշահի... կատարողք հրամանաց աւրհնին
Աստուծոյ:
ծդ. 105բ Թվիս ԶՃՀԵ. (1226). ես՝ Հասան եւ Վախախ ամուսինն իմ... կատ[ա]րաւղք հրամանաց մերոց աւրհնին Աստուծոյ:
ծե. 106ա Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Վասակ, որդի
Սմբատայ... եւ սուրբ հայրապետաց նզովք առցէ:
ծզ. 106աբ Եւս եւ զՎասակս եւ զամուսինս իմ՝
զԽաթունս... կատարողք ի հրամանց մերոց աւրհնին ի
Աստուծոյ:
ծէ. 106բ Կամաւն Աստուծոյ. ես՝ Դանէլանց Մէլիքս, միաբանեցաք... թէ մեր ազգէ կամ աւտարէ. կատարողք աւրհնին Աստուծոյ:
ծը. 107ա Ի թվիս ՈՀԸ. (1229). անուամբն Աստուծոյ ես՝ Համլիկ... Յուդայի, Կայէնի նըզովք առցէ:
ծթ. 107աբ Ի թվիս ՈԿԶ. (1217). ես՝ Գրիգոր որդի
Աշոտոյ... արդ, ով որ իմ զրիցս խափանէ, Յուդայի,
Կայենի մասնակից եղիցի:
կ. 107բ Ես՝ Յռու[ս]ուգնայ հայրաքոյր Թամար...
զմեզ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս:
կա. 107բ Կամաւն Աստուծոյ, ես՝ Դաւիթ, թոռն
Վասակայ... ով խափանէ, դատի Աստուծոյ:
կբ. 107բ-8ա Ես՝ հայր Ոհանէս, գաւառաւ Խաչենեցի... զհողն, որ վերի դեհն է, թվիս ԶՃՀԱ. (1222):
կգ. 108աբ Ի ՇԺԲ. (1063) թվին, ի հայրապետութեան տեառն Դէոսկորոսի... Գ. սուրբ ժողովոյն անիծած լինիջի. ամէն (108ա լս.՝ Էս վէրի խորանին այ):
կդ. 108բ-9ա Ես յամին, յորում եղեւ [կատարումն]
արքային Վրաց Գէորգէ, ես՝ Գրիգոր վարդապետ...
զՄխիթար կազմողս յիշեցէ՛ք (108բ լս. Էս խաչի
յարութեան):
կե. 109աբ Թվիս ՇԺ. (1061), թագաւորութիւն
Կիւրիկէի՝ որդւոյ Դաւթի... արդ, որ սորանէ հանէ, մեր
մեղացն պարտական լիցի (109ա լս. Էս սուրբ Գրիգորինն այ):
կզ. 109բ-10ա Ի թվիս ՈԿԴ. (1215). կանգնեցաւ
խաչս Սարգսի որդոցն՝ Սմբատայ... ով զայն հանէ
Աստուածածնէս, Գ. սուրբ ժողովոյն նզովեսցի:
կէ. 110ա Ես՝ հայր վարդապետ Գրիգոր, Վարդան... ով խափանէ վերագրեալ, նզովք առնու Աստուծոյ:
կը. 110աբ Ես՝ Գրիգոր վարդապետս, որդի Աբասայ... որք յաւժար կամաւք կատարեն, աւրհնին Աստուծոյ: Իցէ, ոք խափանէ:
կթ. 110բ-1ա Կամաւն Աստուծոյ, ես՝ տէր Յովանէս, ծառայ ծառայիցն Աստուծոյ... եւ Յինանցն իմ
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յանունս պատարագեն ի Քրիստոս. կատարիչք աւրհնին Աստուծոյ:
հ. 111ա Թագաւորութիւն Վրաց Գաւրգէ, ամիրսպասալութիւնն Զագարէ եւ Իւանէ... տվաք զՀամբարձման ժամն զամենայն եկեղեցիք. կատարիչք
աւրհնին ի յԱստուծոյ:
հա. 111բ Ես՝ Միանայ որդի Խաչատուրս, միաբանեցաք... ով որ խափանէ, նզոված եղիցի:
հբ. 111բ-2ա Կամաւն ամենակալին Աստուծոյ, ես՝
Թումանս... մեր մեղացն տէր է:
հգ. 112աբ Կամաւն Աստուծոյ, ես՝ պարոն
Սարգիսս, որդին իմ Միտիչս... պարոն Ղուպէն վկայ է:
հդ. 112բ-3ա Կամաւն Աստուծոյ, ես՝ Առաքել էրէցս
Սամծէրէցի... հաստատ է եւ ճշմարիտ:
հե. 113աբ Կամաւն Աստուծոյ, ես՝ պարոն Շանշէս, որդին իմ պարոն Փարսատանն... Անոշս, տէր
Յակոբս վկայ են:
հզ. 113բ-4ա Անունն Աստուծոյ, ես՝ Բէշկէնս, իմ
փոքր աղբէր... էս ծառէքս վկայ եմք առաջի Աստուծոյ:
հէ. 114ա Անունն Աստուծոյ, ես՝ Գուլազիզս,
Երազիզս, Սարգիսս... Հովադեղն, Խոցիկն վկայ:
հը. 114բ-6բ Ի տէր Միքայէլ կաթուղիկոսէ ամենայն Հայոց... գրեցաւ թվականիս հայոց ՌԾԹ.
(1610), Նոյեմբերի ամսոյս Զ.:
հթ. 117ա-8բ Ի ժամանակս անաւրէն բռնաւորացն
Ջաղաթայիցն... եկայք, ցընծասցուք եւ ուրախ եղիցուք ի սմայ:
ձ. 119ա-24ա Յետ Բարսեղի նստի աթոռն Սանահին Ղուկաս եպիսկոպոսն... եւ ինքն բարի մահուամբ
փոխեցաւ առ Քրիստոս:
ձա. 125բ Ի թվիս հայոց ՈԿԶ. (1217) ես՝ Գրիգոր
վարդապետս... այլ ետ տեղս չբերէ, մասն Յուդայի եւ
Կայենի առցէ:
ձբ. 126ա-9ա Քրիստոսի ծառայ Եղիազար կաթուղիկոս ամենայն Հայոց... գրեցաւ ի թուին հայոց
ՌՃԼԶ. (1687), յամսեանն Յուլիսի ԺԲ. (12), ի դրան
Սրբոյ Էջմիածնի:
ձգ. 129բ-35ա Ի թուականութեանս արամեան
տոհմի եւ հայկական զարմի... եւ պսակեալ լինին ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ, որ է օրհնեալ անկետ յաւիտենիւ. ամէն:
ձդ. 135բ-6բ Արդ, ես՝ տրուպս քան զամենեսեան
զվերոյգրեալ Բարսեղ եպիսկոպոս... եւ ամենասուրբ
հօգօվն անզրավ յավիտենիվ. ամէն:
ձե. 137ա-8ա Ի թվաբերութեանըս հայկազան տօմարի ՌՃԽ.երրորդի (1691)... զի եւ ձերն թողցէ Քրիստոս Աստուածն համայնից, որ է օրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն:
ձզ. 138աբ Ի թուին ՌՃԽԳ.երրորդի (1694) ի թագաւորութեանն Պարսից... եւ իւրեանց յիշատակն
աւրհնութեամբ եղիցի. ամէն:
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ձէ. 139ա-41բ Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Նահապետ կաթուղիկոս ամենայն Հայոց... գրեցաւ հաստատուն կոնտակագիրս ի թուին ՌՃԽԱ. (1692), Ապրիլի Բ., ի դրան Սուրբ Էջմիածնի:
ձը. 148ա-52բ Շնորհաւք ամենասուրբ Երրորդութեան եւ բարեյորդ մշտաբուխ, յարախնամ կերտողին եւ միահրաման հաստողին էիցս համայնից...
գրեցաւ գիր հրամանիս մերոյ ի թվականութեանս
հայոց ՌՁԲ. (1633), Յունվար ամսոյ ԺԴ.:
ձթ. 152բ-7ա Յիսուս Քրիստոսի ծառայ Փիլիպոս
կաթուղիկոս ամենայն հայոց... ոչ ոք խաւսող չինի՝
թէ՛ ի մեծաց եւ թէ՛ ի փոքանց:
ղ. 157ա-60բ Յիսուս Քրիստոսի ծառայ Յակոբ
կաթուղիկոս Հայոց... գրեցաւ ի թուականութեանն
հայոց ՌՃ. եւ Ե. (1656), ի Նոյեմբերի ամսոյ ԺԶ., ի
դրան սուրբ աթոռոյս Էջմիածնի:
ղա. 161ա-6ա Շնորհօք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ բարեյորդ, մշտաբուխ, յարախնամ կերտողին... գրեցաւ գիր հրամանիս մերոյ ի թուականութիւնս հայոց ՌՃԺ. (1661), Մայիսի ամսոյ ԺԵ. (15):
ղբ. 166բ-70ա Յետ Ղուկաս եպիսկոպոսի ես՝
ծառայից ծառայ նուաստ Սարգիս եպիսկոպոս... եւ
հայրապետաց մհրով եւ կնքով հաստատեցի:
ղգ. 170աբ Ի ՌՃԱ. (1652) թւին, ի թագաւորութիւն
երկրորդ Շահ-Ապազի... եւ եթէ ոչ, կամք Տեառն
աւրհնեալ եղիցի:
ղդ. 170բ-2ա Կամաւն Աստուծոյ, ես՝ Զագարէս,
Հախնազարս... ես՝ Կիրակոս աբեղէս, գիրս գրէցի,
վկայ եմ, Աստուած վկայ եայ:
ղե. 172բ Ես՝ Զաքարէս, Հախնազարս, Դաւլիկս,
մեր որդիքս գիր տվինք... եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ղզ. 172բ-3ա Ես՝ Հախնազարս, իմ որդիքս... Վասակիցն յիգին յետ առաւ:
ղէ. 173ա-4ա Կամաւն Աստուծոյ մեք՝ Արղութէցոնց
ջամայհաթս՝ Զաւհրապ-բէկս... վկայ եմ այս բանիս,
որ այսպէս հաստատեցօ:
ղը. 174ա-5ա Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Թաթար որդի
Բաբանս, իմ աղբէր Օթանդիլս... Աստուած այլ վկայ այ:
ղթ. 175աբ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Ղարախանի
որդի Ատիբէկս, իմ եղբօր որդիքն... որ գիրս գրէցի
թվիս ՌՃ. եւ Է. (1658). ամէն:
ճ. 176ա-7ա Շնորհաւքն Աստուծոյ եւ ողորմութեամբն Քրիստոսի, ես՝ Ղարախանի որդի Ատիբէկս... այլ օչ ում բան չկայ:
ճա. 177ա-8ա Ողորմութեամբն ամենակալին եւ
կարող զաւրութիւնն Քրիստոսի, մեք՝ Ղարախանի
որդիքս... հաստատեցինք այս բանս. թվ. ՌՂԷ. (1638).
ամէն:
ճբ. 178աբ Կարող զաւրութեամբն Քրիստոսի ես՝
Ղարախանի որդի Ատիբէկս... Աստուած վկայ է:
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ճգ. 178բ-9բ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Ռամազս,
Ատիբէկս եւ մեր որդիքն... ես՝ Միրիմանի որդի Միրիմանս վկայ եմ. ամէն:
ճդ. 179բ-80ա Զաւրութեամբն Աստուծոյ ես՝ Գասպարս, իմ որդիքս... այս գիրս գրեցաւ թվիս ՌՃԵ.
(1656):
ճե. 180աբ Կամակցութեամբն Աստուծոյ ես՝ պարոն Հախնազարս, իմ որդի Դուրախանս... Սատաթի
Օաքն եւ Վարդանան վկայ են, Աստուած վկայ է:
ճզ. 180բ-1ա Առաջի Աստուծոյ եւ Թ. դաս հրեշտակաց նորա ես՝ պարոն Մանուչարս... Աստուած վկայ է:
ճէ. 181բ-2ա Առաջի Աստուծոյ եւ ամենայն սրբոց
նորա ես՝ պարոն Աթաբէկի որդի... կատարողք հրամանաց մերոց աւրհնին ի Աստուծոյ եւ ամենայն սրբոց
նորայ:
182ա-3ա Եւս եւ պարոն Ղաւրխմազ բէկս եկի ի
տեսութիւն սուրբ ուխտս Սանահնոյ... որ օչ ով էլ
բան չունի:
ճը. 183ա-4ա Ի թագաւորութեան Պարսից երկրորդ
Շահ-Ապազին եւ Վրաց... Խուպիարի որդի տէր Խաչատուրս վկա, Աստուած վկա է:
ճթ. 184ա-6ա Դարձեալ միաբանեցաք, եւ հաստատեցին Վասակի գեղի սինուռն... ով էն սնուռն
անց կենա, նզովեալ եղիցի:
ճժ. 186բ-7ա Աստուծոյ ողորմութեամբն Ռօստօմ
խանի դօլվաթովն... Աստուած իրանց բանն աջողէ.
ամէն:
ճժա. 187բ-8բ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Շատպէրի
որդի Պապունէս... ազատ ըլին, Աստուած իրանց բանն
աջողէ. ամէն:
ճժբ. 188բ-9ա Ես՝ Շանշի որդի պարոն Գօրգիս...
Գ. սուրբ ժողովոյն նզովեալ եղիցի:
ճժգ. 189բ-90ա Ես՝ Մարտիրոս, Էվանէսս, Ակոբս,
զագիս մեր կամաւ... Աստուած վկայ այ այս բանիս:
ճժդ. 190աբ Կամաւն Աստուծոյ, ես՝ Հասանս, որդին Միրզի... ես՝ Մարտոս էրէցս, գիրս գրեցի, վկա եմ,
Աստուած վկայ է:
ճժե. 190բ-1բ Անուն Աստուծոյ եւ ողորմութեամբ
նորին մեք՝ Փարսատանի որդիքս... թվականիս ՌՃ.
(1661), Յունվարի ԻԱ.ին (21) հաստատեցինք:
ճժզ. 192աբ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ պարոն Շահվերդիս... որ այս բանս ստոյգ այ:
ճժէ. 192բ-3բ Ես՝ Տիրոսս, Ամիրխանս, Ալիխանս
գիր տվինք... եւ հաստատ է առաջի Քրիստոսի, փառք
յաւիտեանս. ամէն:
ճժը. 193բ-4ա Ես՝ Աղէկեցի Մուրատս, իմ աղբէր
Ջանինի հոգոյ բաժին... տէր Ոհանէսս, տէր Ղազարս
վկայ է:
ճժթ. 194աբ Կամաւն Աստուծոյ, ես՝ Մուրաչի որդի
<որդի> Գրիգորս... հետ պարոնտրին ոչ ով բան չունենայ:
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ճի. 194բ-5ա Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Միտիչի որդի
Ամիրս, Հասարակաց իգու դիմաց... ի թվականի ՌՂԲ.
(1633). ամէն:
ճիա. 195աբ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Ղարախանի
տղայ Խանիս, աղբէրքն իմ... Զալիկս՝ վկայ, Աստուած
վկայ է:
ճիբ. 195բ-6ա Ես եւ Խանինի որդիքս յետոյ մեր
հօր ծիլն կէս քէսմայ... Սատաղի տղայ Էտիլն, Աստուած վկայ է:
ճիգ. 196բ Շնորհաւք ամենազաւրին Աստուծոյ ես՝
Չորակարանց Յերազս... Մուրատի Գալուստն՝ վկայ,
Աստուած վկա է:
ճիդ. 197ա-8ա Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Փանոսս,
Դօլվաթիարս մեր կամաւ հողն տվինք... ես՝ Կիրակոս
հաբեղէս գիրս գրեցի, վկայ եմ առաջի Աստուծոյ:
ճիե. 198ա-9ա Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Յեղիշէս, իմ
աղբէր Յեղիբաբն... ես՝ Կիրակոս հաբեղէս, գիրս գրեցի, վկա եմ, Աստուած վկայ է:
ճիզ. 199աբ Առաջի Աստուծոյ եւ Սուրբ Աստուածածնին մեք Ջումի թոռներս... Աստուած վկայ է:
ճիէ. 200աբ Ի թագաւորութիւն Վրաց Ըռօստօմ
խանին... Աստուած վկայ. թվականիս ՌՂԹ. (1640):
ճիը. 200բ-1ա Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Դարպասու
տանուտէր Դաւիթս... Սուրբ Աստուածածնին, Սամէպուն անիծած լինի. ամէն:
ճիթ. 201աբ Անուն Աստուծոյ ես՝ Տիրատուրս, Ամիրխանս ծախեցինք Ղուբաթի ջաղացի առաջի ճալէն...
ինչ մարդ, որ հակառակութիւն անէ, նզովեալ եղիցի:
ճլ. 201բ-3ա Կամաւն ամենազաւրին յԱստուծոյ
ես՝ Թամազի որդի պարոն Մուշեղս... թվականիս եւ
ամսոյս ՌՃԺԱ. (1662), Մայիսի ամսոյ ԻԸ. (28):
ճլա. 203աբ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Հախնազարս,
իմ որդիքս՝ Դուրախանս եւ Մանթաշս... ով հակառակի, պատիժն Յուդայի առցէ. ամէն:
ճլբ. 203բ-4ա Կամակցութեամբ Աստուծոյ ես՝
պարոն Ատիբէկս, Ասլան-բէկի որդի պարոն Ղարախանս... որ գրած են՝ վկայ են, Աստուած վկայ է:
ճլգ. 204բ-5բ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ պարոն Ատիբէկս, Ասլան-բէկի որդի պարոն Ղարախանս... ով որ
մահմատի այ, Մահմատէ զրկւի:
ճլդ. 205բ-6ա Յիսուս Քրիստոսի ծառայ Յակոբ
կաթուղիկոս ամենայն Հայոց ի թվին հազար հարիւր
ԺԳ. (1664)... եւ գրեցի, եւ մհրեցի, եւ քալանթար Քարախոստրով-բէկն վկայ:
ճլե. 206բ-8ա Կամաւն ամենազօրին Աստուծոյ ես՝
պարոն Էլիզբարս... ես՝ տէր Վարդանս, գիրս գրեցի,
թվականիս ՌՃԺԲ. (1663), Յունիսի ԻԸ. (28):
ճլզ. 208ա-9ա Կամաւն ամենազօրին յԱստուծոյ
ես՝ պարոն Զալբէկի որդի Գասպարս... ես՝ Նէրս
գրիչս, գիրս գրէցի, վկայ եմ առաջի Աստուծոյ. ամէն:
ճլէ. 209բ-10բ Կամաւն եւ ողորմութեամբ Աստու-
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ծոյ մենք՝ Թաթարի որդիքս՝ Ալիբէկս, Աւթանդիլս... ես՝
Ղարիկանց Վարդան աբեղէս վկայ եմ, Աստուած վկայ է:
ճլը. 210բ Մեք՝ Արղութէցոնց ջամիաթս... ՅԺԸ. (318)
հայրապետաց նզովքն առցէ, թվին ՌՃԺԴ. (1665):
ճլթ. 211ա Ես՝ Հախնազարի տղայ Մանթաշ
խանս, իմ հօր ըռզութէնովն... ՅԺԸ. հայրապետաց
նզոված լինի. եղիցի, եղիցի, ամէն:
ճխ. 211ա Յես՝ Թամազխան բէկս էկի Սանահին
հաղիղաթին... էլը յուչ ում բան չըկայ:
ճխա. 211բ Մենք՝ Հախնազարի տղէրքս՝ Մանթաշս, Դուրայխանս... թվին ՌՃԻԳ. (1674): Մատնառքի հողն մինչեւ Սիրայդեղանց հողն ծախեցին բիթաւ:
ճխբ. 211բ Ես՝ Հախնազարի տղայ Դուրախանս...
եղիցի, եղիցի, թվին ՌՃԻԳ. (1674):
ճխգ. 212ա Ես՝ Թահմազի տղայ Մուշեղս, իմ
տղայ Շերմազանն... Աստուած վկայ այս բանիս:
ճխդ. 212ա Ես՝ Ատիբէկս, Մուշեղս, Ղարայխանս,
Էլիզբարս... մենք էլ տվինք մեր վանքին:
ճխե. 212բ-3ա Մեք՝ Հախնազարի տղէրքս՝ Մանթաշս, Դուրայխանս, Ասլայմազս... Պետրոս վկայ, Աստուած վկայ այս բանիս:
ճխզ. 213աբ Կամաւն Աստուծոյ մեք՝ Համզանց
Մխիթի թոռներս՝ Հանէսս, Մխիթարս... տէր Ուհանէսս
վկայ, Աստուած վկայ:
ճխէ. 213բ Ես՝ Հախնազարի որ[դ]ի Մանթաշս,
Դուրայխանս... Մարտիրոսն վկայ, Աստուած վկայ:
ճխը. 214ա Կամաւն Աստուծոյ մեք՝ Հախնազարի
որդիքս՝ Մանթաշս, Ասլայմազս... եւ բարէխօս ոչ լինի
Սուրբ Աստուածածնին այնպիսուն:
ճխթ. 214բ-5ա Կամաւն Աստուծոյ մեք՝ Հախնազարի որդիքս՝ Դուրախանս, Մանթաշս... վկայ են Շուշուլիս, Էլիսբարս, Բայրամս, Աստուած վկայ:
ճծ. 215ա Ես՝ Գասպարս, իմ որդի Գաւկիս, Բերոս...
մեք՝ Արղութէցիք վկայ եմք, Աստուծոյ վկայ այս բանիս:
ճծա. 215բ Ես՝ Քուրդիկի որդի Զուրապս, իմ աղբէր Ուլուխանս... ես՝ Խիչիկ աբեղէս գիրս գրեցի, վկա
եմ, Աստուած վկա:
ճծբ. 216աբ Կամաւ Աստուծոյ ես՝ Սմբատս, իմ
աղբէր Պալօս... թվիս ՌՃԼԲ. (1683), դենկդէմբերի
ԺԳ. (13):
ճծգ. 216բ-7ա Կամաւ Աստուծոյ ես՝ Գասպրի որդ[ի] Գօգիս, տէր Բարսյեղս... թվին ՌՃԼԸ. (1689),
դենկդէմբերի ԺԶ.:
ճծդ. 217բ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Ատիբէկի որդի
Ալայվետիս գիր տվի... ես՝ տէր Խաչայտուր աբեղէս
գիրս գրեցի. վկայ եմ, Աստուած վկայ:
ճծե. 218ա Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Ղարախանի որդի Ասլանս... Շահվերտու թոռ Ավթիլն, տէր Ոհանէսն:
ճծզ. 218բ Կամաւն Աստուծոյ մեք՝ Մուշեղի որդիքս
Շէրմազանս... ես՝ տէր Խաչայտուր աբեղս գիրս գրեցի.
վկայ եմ, Աստուած վկայ:
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ճծէ. 219աբ Կամաւն Աստուծոյ ես՝ Ուլուխանի որդի Լէվանս, ծախեցի Փոխոտաց տուն... թվ.
ՌՃԼԹ.ումն (1690):
ճծը. 220ա Ոռնակա ձորու այգատեղն, որ Բարսեղ
պարոնտէրն ծախել էր... ես՝ Ոհանէս վարդապետս
վկա եմ:
ճծթ. 220բ-1ա Ես՝ ներքոյ ստորագրեալս՝ Սանահնայ վանից առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոսս...
գրեցաւ յամի 1813, յօգոստոսի 13, ի Թիֆլիզ. Առաքել
արքեպիսկոպոս՝ առաջնորդ սրբոյ վանիցն Սանահնայ:
ճկ. 221բ-2բ Կամաւն Աստուծոյ ամենակալին ես՝
Ջումանց Թամազի որդի Պապէս... գրեցաւ ՌՃԽԲ.
(1693) թվին, Յուլըսի Ե.:
ճկա. 222բ Երջանիկք դուք եւ աստուածասէր եւ
կրօնասէր նախնիք... եւ վախմից որքան մնան ի տիրապետութեան հռչակաւոր վանիցն Սանահնու: 1897
ամի. Սարգիս եպիսկ.:
ճկբ. 225բ Ես՝ Շերգիլի որդի, Ռոստոմի կողայկից
Խանումս... Աստուած ողորմի ձեր ծնողանցն, ՌՃԾ.
(1701) թվին:
ճկգ. 226աբ Ես՝ Ղօրղանինց Լէլէս, ետու վախմն
Սանահնոյ Սուրբ Աստուածածնին... եւ այլ ամենայն
մերձաւորքն իմ, ով ոք կարդայք, Ա. բերան ողորմի
ասացէ՛ք, Աստուած զձեզ յիշէ՛. ամէն:
ճկդ. 227ա Ես՝ Յաւանգուլենց հարս Քէթէվանս
խոստացայ Սանահնոյ Սուրբ Աստուածածնին տարէնն Ա. լիտր մոմ, յիշատակ ինձ եւ ծնօղացն իմոց:
ճկե. 227բ Կամաւն Աստուծոյ ամենակալին ես՝
Սմբատի որդի Յեարալիս... ես՝ տէր Մարտիրոս, գրեցի եւ վկա եմ: Գրեցաւ ի ՌՃԼԸ. (1689) թվին, Մարտի
ԻԵ.ին (25):
ճկզ. 228աբ Կամաւն Աստուծոյ ամենակալին ես՝
Ղարիբի որդի Կիրակոսս... գրեցաւ ՌՃԼԹ. (1690),
Փետըրվարի Ժ. ի սուրբ ուխտն Սանահին:
ճկէ. 229ա Պատճառն այս է գրոյս, որ ես՝ Ղարայ
Ղարայխան-բէկի որդի Ասլան-բէկս... ՌՃԿԳ. (1714)
թվին, նուէնբերի ԺԲ.ին (12). ամէն:
ճկը. 229բ-35բ Յիսուս Քրիստոսի ծառայ տէր
Դանիէլ կաթուղիկոս եւ ծայրագոյն պատրիարգ...
իւրոյ իսկ ձեռամբ ստորագրեալ էր:
ճկթ. 235բ Դանիէլ կաթողիկոս Հայոց եւ պատրիարգ Սրբոյ Էջմիածնի... լուսարար Մօղնու եկեղեցւոյ, որ ի Թիֆլիզ:
ճհ. 236աբ Կամաւն Աստուծոյ ամենակալին ես՝
կնեազ Ղահրաման Դաւթեան Երկայնաբազուկ Արղութեանց... յամի Տեառն 1856 եւ ազգականին ՌՅԵ.
(1856), ի 1ն Յուլիսի, ի Թիֆլիզ:
ճհա. 259բ-60բ Կամաւն ամենայն սուրբ Հոր եւ
Որդոյ եւ Հոգոյն... ես՝ Խէչիկ աբեղէս, գիրս գրեցի,
վկայ եմ, Աստուծոյ վկայ: Թվ. ՌՃԻԶ.ում (1677):
ճհբ. 262բ-3ա Կամաւն Աստուծոյ ամենակալին եւ
իմ յօժար սրտիւս... գրեցաւ ի ՌՄԿԸ. (1819) թուին եւ
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Ապրիլի Բ. (ունի վրացերէն՝ მე წერილის მოწამე
ვირ-კნიაზ არღუთიცკი ფარსადან [Սոյն գրիս
վկայ եմ. իշխան Փարսադան Արղութիցկի]):
ճհգ. 263բ Ողորմութեամբն Աստուծոյ եւ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնիս, մեք քաղաքացիքս... ամէ ամի Յարութեան գայ ի դուռն Սուրբ Աստուածածնիս, ի ձեռն Բարսեղ յեպիսկոպոսին. ամէն:
ճհդ. 263բ-4բ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Սանահնեցի Երկայնաբազուկ Արղութեանց որդի Շիօշ-բէգի...
Արդ, որք կարդայք, զիս յաղօթս յիշեցէ՛ք. ՆՀԲ. (1023)
թուին:
ճհե. 264բ-5ա Թիւն ՉԻԲ. (1273), յիշխանութեանն
եւ ի տէրութեանն ուխտիս աթաբէկ-ամիրսպասալար
պարոն Սադունին... Համազասպի. Երկայնութիւն՝ ԻԴ.
շահի գազ եւ կէս: Լայնութիւն՝ ԺԷ. շահի գազ եւ կէս:
ճհզ. 266ա Սուրբ վարդապետի սպասաւոր Յովսէփ վարդապետ... մնաց առ Առաքել եպիսկոպոսն:
ճհէ. 266բ Ի մէջ գրոյս համարեալ, գրեալ եւ անգիր թերթք են... Անդամք՝ Մովսէս աւագ քահանայ Սալաթեանց, Յարութիւն քահանայ Սուզանեանց:
ճհը. 267ա Շիխի զուռիաթն, որ թագաւորութիւն
ա արել... ապա Շահ Սուլէիմանն թախտն ելաւ: Թվին
ՌՃԺԵ. (1666):
ճհթ. 267ա Շահ Սուլէիմանն ԻԸ. (28) տարի շահութիւն արավ: Շահ Սուլթան Հուսէինն թվին
ՌՃԽԳ.ին (1694) թախտն ելավ:
ճձ. 267ա Ես՝ Մողնու տէր Շմայոնըս գրեցի:
ՌՃԿԴ. (1719):
ճձա. 267բ Սանահնու վանից եկեղեցիքն – Սուրբ
Աստուածածին եւ իր մեծ ժամատունն վեց սիւնիւք...
Սուրբ Սարգիս, [Սուրբ] Կարապետ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1ա Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա՛յ մեզ, Տէ՛ր,
զգործս ձեռաց մերոց աջողեա՛ ի մեզ:
1ա Ես՝ Վարդան վարդապետ, եկի Սանահին նուիրակ ի թվականին ՌՃԽԶ. (1697), յաւուրս Բ. հայրապետացն՝ Նահապետին եւ Ստեփաննոսի, որ <էր>
կայր ի կալանս՝ Դ. վարդապետօք, յԵրեւան քաղաքի:
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135ա Գաղափարօղ նամակիս Սարգիս գեղջուկ
նորաբողբոջ քահանայ յիշեսջի՛ք:
222բ Մինչեւ աստ գրեցինք մեք:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «745/3031, ԺԷ.-ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Պհպ. Աա սեւ թանաքով բոլորակ,
70ա սեւ թանաքով քառակուսի, 182բ սեւ թանաքով
ուղղանկիւն, 220ա սեւ թանաքով քառակուսի, սեւ
թանաքով ձուածիր, 212ա, 217բ, 218ա, 218բ սեւ թանաքով բոլորակ՝ անընթեռնելի, 70ա սեւ թանաքով
բոլորակ՝ « ...[بندۀ خداԱստուծոյ ծառայ]», 75բ, 126ա
կարմիր թանաքով բոլորակ, կենտրոնում Քրիստոս՝
«ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ»/ ՇՆՈՐՀՕՔՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՂԻԱԶԱՐ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ, / ՌՃԷ.
(1658)», 139ա կարմիր թանաքով բոլորակ՝ կենտրոնում Քրիստոս՝ «ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ, / Է: ՇՆՈՐՀՕՔՆ
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՆԱՀԱՊԵՏ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ, / ՌՃԽ. (1691)», 181բ, 182ա երիցս, 183ա, 210բ
հնգիցս, 211ա, 212ա սեւ թանաքով ձուածիր « بنده...
[ محمدծառայ Մուհամեդ///|»: 182բ սեւ թանաքով քառակուսի, 210բ երիցս, սեւ թանաքով քառակուսի՝ « آل
..[محمدՄուհամեդի տոհմը]», 260ա սեւ թանաքով
վերին ծայրը սուր բոլորակ՝ «(1656-7) 7601 عبده یکن
[Աստուծոյ ծառայ, Եգան]», 260ա վրացերէն, անընթ.
2րդ տողում՝ «իագոն յԵկան»՞:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա, Բբ, Գա, 1ա՝ հայերէն եւ
վրացերէն զանազան տառեր եւ բառեր, Պհպ. Բա, Գա՝
այբուբեն՝ «Ա-Ք», Պհպ. Բբ՝ «Եսայի///, Մայիսի 23», 1ա՝
«Զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտէս առնէր, որ մի՛ անտես,
տես քոց սրբոց խնայեսցի քոյոց արարածոց», «Ես
գրեցի՝ Էդիշէլ», «Давидъ Меликов», Գա՝ «Վարդան,
ալայղ, փառք Աստուծոյ յամենայն ժամ թէական է
բանս», 35ա՝ «Մինչ ցայս վայր», 69բ՝ «եղբայր իւր
Աբաս». 70ա վրացերէն՝ «վկաներ, զերամ քարտուղար,
խասադար տէր, օտար մաճուլրաձէ», 263ա վրացերէն՝
«Այս գրի վկայ եմ՝ կնեազ Արգութովի Փարսադան»:

3032
ԴԻՈՆԷՍԻՈՍԻ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՒՈՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
(Թրգմ. Ստ. Լեհացի)
ՌՃԺԱ. – 1662
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր Երեւանցի:
ԹԵՐԹ՝ 358+2 (կրկն.՝ թ. 1, 89). չգրուած՝ 1ա-գ, 4ա, 160բ,
358աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Լx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x13: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13x8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 27:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով (Ա. փեղկին՝
կենտրոնում՝ շրջանակի մէջ Խաչելութիւն, թեւերի տակ մակագրած՝
«ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ», կազմի եզրագծով՝ «ԿՐԿԻՆ ԱՆԳԱՄ ԹԱՐԳՄԱՆԵՑԱՒ ԴԻՈՆԷՍԻՈՍԻ ԳԻՐՔՍ, Ի ՁԵՌՆ ԻԼՈՎԱՑՈ ՍՏԵՓԱՆՈՍ
ՎԱՐԴԱՊԵՏԷ, ԹՎԻՆ ՌՃԺԱ. (1662)»), միջուկը՝ տախտակ, աստա-

ռը՝ վարդագոյն մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա-Զ+Է-ԺԲ. չգրուած մագաղաթ (Ա, Բ, ԺԱ, ԺԲ), թուղթ (Գ-Ժ):

Նմուշ 2ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո րա ն ՝ 5ա: Ճ ա կ ա տ ա զա րդ ՝ 82ա, 161ա, 309բ, 320ա, 342ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բու-
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սական, յուշկապարիկ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, թեթեւակի վնասուած, քերծուած, խունացած, դռնակը կծկուած, դռնակի կաշին
եւ աստառը պատռուած, 3ական կապիչներն ու գամերն ընկած.
լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան եւ թանաքի հետքերով:
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Դիոնէսիոսի»/ 354ա-6բ: Յիշատակարան գրոցս/357աբ (տե՛ս ձեռ.
109, 404ա-5բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 356բ Գծեցաւ ձեռամբ յոգնամեղ Գրիգորի
Երեւանցւոյ:
Տե՛ս նաեւ կազմ Ա.:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-357բ Գիրք սրբոյն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ. Յաղագս երկնայնոցն քահանայապետութեան
Տե՛ս ձեռ. 110, 1բ-348բ: Յառաջաբանութիւն գրոց/2ա-3ա:
1/3ա-81ա: Ցանկ/3աբ: ա/4բ-10բ: բ/10բ-21ա: գ/21ա-5ա: դ/25ա30բ: ե/30բ-3ա: զ/33ա-5ա: է/35ա-45ա: ը/45ա-9բ: թ/49բ-55բ:
ժ/55բ-7բ: ժա/57բ-9բ: ժբ/59բ-61բ: ժգ/61բ-9ա: ժդ/69աբ:
ժե/69բ-81ա: 2/81ա-158ա: Ցանկ գրքոյս/81: ա/81բ-8բ: բ/88բ98բ: գ/99ա-117ա: դ/117ա-27բ: ե/127բ-39ա: զ/139ա-45բ:
է/146ա-58ա: 3/158ա-308բ: Ցանկ գրքոյս/158բ: ա/159բ-78ա:
բ/178ա-93բ (գլխահամարը՝ չիք): գ/193բ-8ա: դ/198ա-244ա:
ե/244ա-59ա: զ/259ա-62բ: է/262բ-73ա: ը/273ա-81բ: թ/281բ-91ա:
ժ/291ա-3բ: ժա/293բ-301ա: ժբ/301ա-3բ: ժգ/303բ-8բ: 4/308բ19ա: Ցանկ գրքոյս/308բ: ա/308բ-13բ: բ/313բ-4բ: գ/315ա-7ա:
դ/317աբ: ե/317բ-9ա: 5/319ա-354ա: Ցանկ թղթոց/319աբ:
ա/320ա-1բ: բ/321բ-2ա: գ/322աբ: դ/322բ-4բ: ե/324բ-5ա:
զ/325աբ: է/326ա-31ա: ը/331ա-41ա: թ/341ա-52ա: ժ/352ա-4ա:
ժա/չիք: Յիշատակարան թարգմանչի/354ա: «Պատմութիւն սրբոյն

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1բ (1726 թ., նոտրգիր) Յիշատակ է Դիոնէսիոսի
Արիսպագացւոց Սուրբ Գիրգս ի դուռն Սուրբ Ստեփաննոսին Աստապատու մեծի վանիցն, ՌՃՀԵ.
(1726) թվին. ամէն (նման՝ 356բ):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1բ սեւ թանաքով ձուածիր՝ «ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Աստուածաբանութիւն Դ[իոնի]սիոսի Արիսպագացւոյ, թարգ. ի լատիներէնէ ի [հայ]
բարբառ Ստեփ. վ. Իլո[վացո]», Պհպ. Աա՝ «783/
3032», «ՌՃԺԱ. – ///, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Ըբ՝ «Գիրիգոր»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բբ՝ զարդագիր «Ե», Պհպ. Գբ՝
ծաղիկ, Պհպ. ԺԱբ՝ անընկալելի:

3033
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՀՌՈՄԿԼԱ
ԳՐԻՉ եւ ԾԱՂԿՈՂ՝ Սարգիս սրկ.: ԿԱԶՄՈՂ, ՍՏԱՑՈՂ՝ Վարդան քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 410. չգրուած՝ 2ա, 3բ-4ա, 5բ-6ա, 7ա, 8բ-9ա, 10բ1ա, 12բ-3ա: ՊՐԱԿ՝ 2x6+1+Ա-Ծx8 (Գ, ԻԵ-ԻԶ, ԽԲ 7, ԺԴ 9, ԼԹ 10,
Ծ 6): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 34ա): ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, Ա. փեղկին քանդակազարդ, կոստղապատ (20 կոստղ) արծաթէ կրկնակազմ,
կենտրոնում՝ Մկրտութեան բարձրաքանդակ, որի վերը եւ վարը
մակագրած՝ «ՅԻՇԱՏԱԿ Է ՍՈՒՐԲ ԱՒԵՏԱՐԱՆՍ ՄԵԼՔՈՒՄԻ ՈՐԴԻ
ՍՈՒՔԵԱՍԻՆ, ՌՄԻԱ.ԻՆ (1772)», անկիւններում՝ 1ական սերովբէի
բարձրաքանդակ. երկու կապիչներով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ նարնջի մետաքս, դռնակինը՝ ծաղկազարդ դաջածոյ կտաւ:

Նմուշ 34ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 13բ, Մարկոս՝ 125բ,
Ղուկաս՝ 197բ, Յովհաննէս՝ 315բ: Լս-ային՝ Աքաղաղ՝ 116ա,
189բ, 304ա, 393բ, Հուր եկի արկանել՝ 262ա: Խորան՝ 2բ-3ա
(մէջները՝ Եւսեբիոս, Կարպիանոս), 4բ-5ա, 6բ, 7բ-8ա, 9բ-10ա,
11բ-2ա: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 14ա, 126ա, 198ա, 316ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, տաճար, խաչ, թռչուն, կենդանի: Զ ա րդ ա գ ի ր՝ հանգուցագիր, թռչնագիր (նաեւ սիրամարգ՝ «Հ» գիրը՝
262ա, 329ա): Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, շագանակագոյն, մանուշակագոյն, նարնջագոյն, սեւ, սպիտակ, ոսկի:
Ծնթ. Մանրանկարչութեան համար տե՛ս Ա. Գէորգեան,
Հայ մանրանկարիչներ. Մատենագիտութիւն, Թ-ԺԹ. դդ., էջ
647, հմմտ. Աստղիկ Գէորգեան, Սարգիս ծաղկող (ԺԳ. դ.).-

Չ. – 1251
Բանբեր Մատենադարանի, հտ. 10, Երեւան, 1971, էջ 151-9,
Լ. Դուրնովո, Հին հայկական մանրանկարչութիւն (ալբոմ),
Երեւան, 1952, նկ. 26, Հայկական մանրանկարչութիւն, Վենետիկ, 1966, էջ 14, Լ. Ազարեան, Կիլիկեան մանրանկարչութիւնը ԺԲ-ԺԳ. դդ., Երեւան, 1964, էջ 96, Sirarpie Der
Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom
of Ci|icia (from the twe|fth to the fourteenth century),
volume I, Washington, 1993, p. 47, volume II, 146-9:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճաշոց: Թ. դ.: Ա+Բ. ստացուած 1
թերթի ընդերկայնակի եւ ընդլայնակի հատումով՝ բնագիրը
կտրած: Մագաղաթ, (21x14,5). միասիւն (նախկինում երկսիւն,
Պհպ. Ա.՝ 17,5x9. Պհպ. Բ. 19x13). բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝
Բա). տող՝ 8, Պհպ. Ա, 6՝ Պհպ. Բ: Ունի բազմագունի բուսական
լուսանցազարդ՝ Աբ: Կարդալ՝ Բբ, Աբ «Փա՜ռք ի բարձունս: Եւ
եմուտ յԵրուսաղէմ, ի տաճարն... երկոտասանաւքն հանդերձ»
(Մարկ. ԺԱ. 10-11), Աբ, Աա՝ «...[հ]ինգերորդ կիւրակեին առաւուտուն. [Եւ] յելանել նորա[ի] [տա]ճարէ անտի... առանձինն,
[Պետ]րոս եւ Յակո[վբոս]» (Մարկ. ԺԳ. 1-3), Բա՝ «Զի յարիցէ
ազգ... եղիցին շարժմունք ի տեղ[իս]» (Մարկ. ԺԳ. 8) (տե՛ս Ճաշոց
գիրք, Վաղարշապատ, 1872, էջ 135-6, հմմտ. ձեռ. 979, 111բ-2ա):

Նմուշ Բա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր եւ հետքեր,
որոշ լուսանցազարդերի գոյները թափուած, թ. 36-7ի միջեւ 1
թերթ ընկած, թ. 403-410ը ստ. աջ անկիւնը թափուած:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2բ-3ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 4բ-12ա Համաբարբառ (նաեւ ի ստ. լս.՝ ցրուացանկ):
3. 14ա-124բ Աւետարան Մատթէոսի (չիք՝ Ը. 11-21):
4. 126ա-197ա Աւետարան Մարկոսի (196ա-7ա
Յարուցեալ Յիսուս):
5. 198ա-315ա Աւետարան Ղուկասու:
6. 316ա-409ա Աւետարան Յովհաննու (349աբ՝
Իրք կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 11բ (խորանի մէջ, ոսկու հէնքի վրայ, երկաթագիր) Ո՜վ յանըսկիզբն ծոցոյ բան, / որ ծաղկեցար
յազգս մարդկան, / եւ մեզ զշնոր|12ա|հս քո շրթան, /
հեղեր աւրհնեալդ յաւիտեան, / դու զպճնող քո բանի՝ /
զՎարդան արա՛ յիշման արժանի:
124բ (երկաթագիր) Զկուսակրաւն քահանայս մեր
զՎարդան, յիշեսջի՛ք ի Տէր:
195բ Զմեղուցեալս Վարդան՝ ստացաւղ սուրբ տառիս, յիշեսջի՛ք ի Տէր:
408ա Զստացաւղ սուրբ տառիս՝ զկուսակրաւն
քահանայ զՎարդան, յիշեսջի՛ք ի Տէր:
408ա (Երկաթագիր)՝ Փա՜ռք միշտ փառաւորելոյն
Աստուծոյ՝ Հա[ւ]ր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, միոյ
զաւրութեան, տէրութեանն եւ կամաց. ամմէն: |408բ|
(բոլորգիր)՝ Որոց բաղձալի է հանդերձեալ կենացն
խոստմունք եւ սէր Արարչին, նոքա միշտ մրցին, թէ
որպէս ժառանգորդք լիցին կենացն անվախճանից եւ
մտայոյզ դեգերանաւք տոչորին զկամս Տեառն իւրեանց
կատարել, ոմանք զանձինս իւրեանց ճգնութեամբ պատարագեն, եւ կէսք յաղքատս եւ ի տնանկս ծախեն զգոյս
իւրեանց, եւ այլք պէսպէս բարեգործութեամբ հաճոյանան Աստուծոյ, եւ իւրաքանչիւր ըստ կարի իւրում եւ
ըստ շնորհելոյ նմա ի վերուստ, եւ զի թեպէտ եւ ընդունաւղն ընծայից հեզ է եւ խոնարհ եւ հայի ի յաւժարութիւն սրտին, եւ ոչ յաղագս սակաւուց զոք մերժէ, այլ
յարգէ, գովէ եւ մեծամեծաց յիշատակի արժանի առնէ
եւ պարգեւաց հատուցման, որպէս զ|409ա|կինն այրի,
որոյ բանք բարեաց քարոզի միշտ ի ներկայս յեկեղեցի
սուրբ, զարթուցանել զմեզ ի թմբրութենէ մահաբեր
քնոյ եւ յորդորել ի նախանձ հոգեւոր: Իսկ ի թուականիս հայոց Չ. (1251), յամս աստուածապատիւ մեծի
կաթուղիկոսիս Հայւոց եւ հասարակաց հաւրս տեառն
Կոստանդեա, զոր Տէր Աստուած ըստ առաջին սուրբ
հայրապետացն դասեսցէ, ընդ որս ես՝ Վարդան նուաստ
ծառայ Քրիստոսի եւ աշակերտ սուրբ տեառնս, եւ ըստ
շնորհացն Աստուծոյ սպասաւոր եւ փակակալ մեծափառ տաճարացս Աստուծոյ տանս հայրապետական
աստուածապահ դղեկիս, որ կոչի Հոռոմկլայ, ցանկացող եղեալ բարեաց ճանապարհի առաքինեաց եւ ուշ
եդեալ, թէ ընթանամ յառաջ, եւ ոչ ունելով աւժընդակ
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գործս ինչ անբիծ: Արդ, ակն չոր|409բ|ից աւետարանչացս եդեալ զձեռս առ սոսա, բարձեալ մատամբ սրտի
հառաչեալ, առ իշխանութեան աւուրն զսոսա բարեկամ
կոչել եւ ասել, թէ՝ Ե՛կ, որդի՛, եւ կա՛ց առ իս անմեկնելի, վասն որոյ առեալ մեր զսուրբ աւետարանիչս Յոհանէս եւ զՂուկաս եւ զՄարկոս եւ զՄատթեոս, եւ
զբանքս նոյն ինքն փրկչին բարեխաւս ունելով առ
ինքն Աստուած, վասն անարժան ծառայիս ողորմութեան, եւ գրել ետու զսուրբ մատեանս զայս ծաղկերանկ
եւ ոսկենկար յաւրինուածով ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ, բանիւ եւ եղանակաւ, ընդ հովանեաւ մաւրն լուսոյ Սրբոյ Աստուածածնի եւ գեղեցկայարմար տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի, յիշատակ հոգւոյ եւ բարեխաւս
յատենին: Արդ, եդեալ զերեսս յերկրի՝ աղաչեմ զդասս
|410ա| սրբազանից, զի յորժամ ընթեռնոյք զաստուածախաւս մատեանս զայս ի ժամ սոսկալի սուրբ պատարագին, յիշեսջի՛ք սրտի մտաւք զմեղուցեալս Վարդան՝
զկազմող եւ զստացաւղ սուրբ մատենիս, աղաչեմ յիշել
եւ զծնաւղսն իմ եւ զհամաւրէն ազգայինսն իմ. եւ որք
յիշէքդ, յիշեալ լիջիք եւ դուք ի Քրիստոսէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Ընդ նոսին աղաչեմ եւ զիս
յիշման արժանի առնել՝ զանարժանս ի գրչաց Սարգիս
սարկաւագ եւ զծնաւղսն իմ եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իմ: Դարձեալ աղաչեմ զյիշողսդ յիշման արժանի առնել զտէր Ստեփանոս արհիեպիսկոպոս Մելիտենոյ եւ զհարազատ եղբայրն իւր՝ զհայր Մակար,
որ նիւթոյս առիթ եղեն, եւ Տէր Յիսուս, որ առատն է ի
պարգեւս, յիշողացդ եւ յիշ|410բ|ելոցս առհասարակ
ողորմեսցի. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամմէն:
Տե՛ս ԺԳ. դ. յիշ-ք, էջ 260-2, Հմր 211:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 410բ (1402 թ., բոլորգիր) Ես՝ Լիպիկ, որդի
Ասկանտարայ, իմ կամաւ եւ իմ սրտի յաւժարութեամբ ծախեցի զսուրբ Աւետարանս Աւագտիրին եւ
առի զգինն ի լման անպակաս, ու այլ մարդոյ խաւսք ու
դաւի չկայ ի յայս մէջս, ո՛չ իմ, ո՛չ իմ որդւոյ ու ո՛չ այլ
մարդոյ: Ծախեցաւ գիրքս եւ գրեցաւ սակաւ գիրս ի
թվին ՊԾԱ. (1402): Հաստատ է գիրս կամաւն Աստուծոյ: Ես՝ Յովանէս վարդապէտս, որ զգիրս գրեցի, վկայ
եմ, ես՝ Կոստանդ աբեղէս, վկայ եմ: (նոտրգիր)՝ Զինչ
վարդապէտ գրեց, իմ՝ Լիպիկիս, խրերով է:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Ա. էջ 27-8 (25):

2. 1ա (1532 թ., բոլորգիր) Փա՜ռք անեղին եւ
անմահին՝ Հաւրն երկնաւորի եւ Որդոյն միածնին եւ
Սուրբ Հոգոյն. յօիտ[եա]նս. ամէն: Արդ, գնեցաւ սուրբ
Աւետարանս ի հալալ վաստակաց իմոց: Ես՝ Տէրաւագս,
ջեռմեռանդ սիրով եւ ըղձալի եւ փափագմամբ սրտիւ
ըստացայ սուրբ Աւետարանս՝ ի փրկութիւն հոգոյ իմոյ
եւ ծնաւղաց իմոց: Արդ, ըստացան սոքա զսուրբ Աւետարանս ի հալալ եւ արդար վաստակոց իւրեանց՝ յի-
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շատակ իւրեանց եւ ծ[նո]ղանց իւրեանց: Եւ արդ,
աղաչեմ զձեզ, որք հանդիպիք՝ ի սմանէ կարդալով կամ
աւրինակելով կամ տեսանելով, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ
աղաւթս ձեր զՏէրաւագ, զհայրն իւր՝ Տիրաւագ, եւ
զմայրն՝ Խումարխաթուն եւ եղբայրն՝ Փիրզատ եւ եղբայրորդին՝ Ոյլոյբապայ՝ հ[անգուցեալ], եւ քոյրքն՝
Գանձիկ, Նանայ, Շահնամ, Թանկիկ, ընդ նմին զքեռին՝ խոջա Ազտամաշխ, տէր Գրիգոր, Թոտան, Աստուածատուր, Ովանէս, ընդ նմին եւ զմիաբանքս՝ տէր
Հայրապետ, տէր Ովանէնս, ընդ նմին եւ այլ ազգ եւ
ընդանիքս. ամէն: Ես՝ Տէրաւագս, գնեցի զսուրբ Աւետարանս ի թվականիս ՋՁԱ. (1532), ի ժամանակս, որ
|1բ| Հոռում երեկ ի Հայոց աշխարհս եւ զՍոբիս փախուց: Գնեցի զսուրբ Աւետար[ան]ս եւ տուի՝ ի դուռս
Սուրբ Նշանիս վախմն, ոչ ում դաւին չլի: Ով որ հակառակի կամ դաւի առնէ կամ ծախի կամ տանի կամ
այլայլիք անէ, նա նզովեալ եղիցի, մասն Իուդաի առնէ
եւ անէծք Կորխայի, այլեւ Աստուած աւրհնէ զայն կրաւնաւորն, որ Աստուած այսպէս հարկիս առնէ զսուրբ Աւետար[ան]իս, եւ յիշէ՛ զիս՝ զՏէրաւագս եւ զծնաւղս եւ
զազգս եւ զմամն, հաւրամամն՝ Մըրվադ եւ Թանկմամն, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
Եւ զՂոկաս սուտանուն կրօնաւորս, որ զգիր գրեցի,
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
125ա (1532 թ., բոլորգիր) Փա՜ռք անեղին եւ անմահին՝ Հաւրն երկնաւորի եւ Որդոյն միածնին եւ Սուրբ
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Հոգոյն. յաւիտեանս. ամէն: Զվերջին ըստացողս, որ
ըստացաւ զաստուածաշունչ սուրբ Աւետարանս հալալ
վաստակոց՝ իւրանց յիշատակ, որ ասեն, թէ. «Երանի
այնոցիկ, որ ունին զաւակ Սիոն եւ ընդանի Երուսաղէմ» (Ես. ԼԱ. 9): Ես՝ Տէրաւագ, գնեցի զԱւետար[ան]ս
յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց՝ հաւրն իմ՝ Տիրաւագին,
մաւրն իմ՝ Խումարխաթունին, եւ եղբայրն՝ Փիրզատին,
հանգուցեալ երբայրն՝ Ուլուպաբայ եւ քոյրն իմ՝ Գանձիկ, Նանայ, Շահնամ եւ Թանկիկ, եւ երբայրորդին՝
Ոյլոյբապայ: Տուինք ի դուռն Սուրբ Նշանին, այլ ոչ ում
դաւի չլինի, ով դաւի անի, մասն Իուդաի առնէ. ամէն:
3. 1բ (1674 թ., բոլորգիր) Արդ, աղաչեմ զձեզ ես՝
Ասլանի դուսդր Մարիամ, կոստղիլ տուի Աւետարանս՝
յիշատակ ինձ եւ իմ ծնօղ մայր՝ Գուլուն, թվին ՌՃԻԳ.
(1674) ի դուռն Սուրբ Նշանին:
4. Տե՛ս կազմ Ա. (1772 թ.).
5. 410բ (ԺԸ. դ., բոլորգիր) Զսուտանուն կազմողս
յիշեցէ՛ք ի Տէր, աղաչէմ:
Ծնթ. խօսքը գուցէ Մելքումի որդի Սուքեասի մասին է.
տե՛ս Կազմ:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «785, 3033», 1ա՝ «Չ. – 1251,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 13բ՝ «Գիրք ծնդեան Յիսուսի Քրիստոսի որդւոյ», 125բ՝ «Սկիզբն Աւետարանի Յիսուսի
Քրիստոսի որդւ», 197բ՝ «Քանզի բազումք յաւժարէ»,
315բ՝ «Ի սկզբանէ էր բան»:

3034
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԷՆԿԻՃԱՂԱԼԱՅ (ԳԵՐՄԱՆԻԿԷ)
ԳՐԻՉ՝ Գասպար: ՍՏԱՑՈՂ Փիլիպպոս:
ԹԵՐԹ՝ 175+2 (կրկն.՝ թ. 113, 162). չգրուած՝ 1ա, 175աբ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12 (ԺԵ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած (15,5x11):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 80ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, Ա. փեղկին՝ մետաղէ խաչ, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 80ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լս-ային. կրօնաւոր՝ 97բ, Լուացումն
աւազանի՝ 161ա: Խ ո րա ն ՝ 4ա, 286ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, ոչխար (59բ), սկիհ եւ գաւաթ, աքաղաղ (68բ), խաչ,
տաճար: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդադէմ:
Գ ո յ ն ՝ վարդագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Յովհաննու: Ժ. դ.: Ա+Բ,
ստացուած 1 թերթի ընդերկայնակի հատումով եւ ընդլայնակի
եզրահատումով: Մագաղաթ, 20,5x16,5 (Ա), 20,5x12,5 (Բ).
երկսիւն (15x8,5)՝ Ա., երկսիւն (16,5x12,5)՝ Բ., բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա). տող՝ 7 (Ա), 9 (Բ): Կարդալ՝ Բա-Աբ, Բբ-Աա՝
«[Եկա]յք եւ տեսէք: Եկին եւ տեսին՝ ուր էին աւթեւանք նորա... զի
գայր առ նա, ասէ վասն նորա» (Ա. 39-47):

ՌՂԹ. – 1650

Նմուշ Բա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, Ա. փեղկի կոստղերը, կապիչներն ու գամերը ընկած, Բ. փեղկի վերին հատուածի
կաշին պատռուած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափուած,
կեղտոտուած. թերթերին զանազան կեղտաբծեր, բորբոսի եւ խոնաւութեան հետքեր, թ. 174-5ի միջեւ 2 թերթ պատռած-հանած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1բ-2բ [Ցանկ] – Ա. Կանոն մկրտութեան... ԽԵ.
Կանոն նորակերտ գիրք աւրհնել:
1. 3ա-10բ [Ա.] Կանոն մկրտութեան – Նախ բերեն
ի դուռն եկեղեցւոյն եւ ասեն Սաղմոս ի թիւ... Տէր մեր
Աստուած բարերար, որ զվրիպեալս...
2. 10բ-1բ Բ. [Կանոն յետ Ը. աւուրն. ձեռ. 956, 9բ]
– Եւ յետ ութ աւուրն վերացուցանէ զթագն ի գլխոյն եւ
ասէ զաղօթս. Որք մկրտեցան եւ լուսաւորեցան...
3. 11բ-2բ Գ. Կանոն քառաւնաւորեայ աւուր, յորժամ բերեն զմանուկն եւ զմայր իւր եւ զմանկա-
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բարձն յեկեղեցին – Պարտ է մօր մանկանն Խ. (40)
ծունր կրկնել յարտաքոյ դրան եկեղեցւոյն. եւ քահանայն ասէ զաղօթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ եկիր ի
փրկութիւն ազգի մարդկան...
4. 12բ-3բ Դ. Կանոն խաչ փոխելոյ, որ է ձեռն տալ
– Երթան ի դուռն եկեղեցւոյն եւ ասեն Սաղմոս... Աստուած յաւիտենական, որ զանգոյգս եւ զբացորոշեալս...
5. 13բ-6բ Ե. Կանոն պսակ աւրհնելոյ – Տանի քահանայն զհարսն եւ զփեսայն յեկեղեցին... Եւ ասաց
Աստուած. Արասցուք մարդ ըստ պատկերի մերում...
6. 16բ-8բ Զ. Կանոն պսակ վերացնելոյ – Սաղմոս.
Երանի ամենեցուն, որ երկնչին ի Տեառնէ... Ա՛րբ ջուր ի
քոց ամանաց եւ ի քոց ջրհորաց աղբերաց...
7. 19ա-21բ Է. Կանոն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական եւ զմեղսաքաւիչ սուրբ խորհուրդն... Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ, ամենագութ, ամենախնամ, ծածկագէտ որդւոց մարդկան...
8. 21բ-34բ Ը. Կանոն զամենայն վաղխճանեալսն
յուղարկել առ Քրիստոս – Ասի կանոն. Երկինք պատմեն... Աստուած յաւիտենական, անըսկիզբն, անեղ,
անիմանալի, անհասանելի...
9. 34բ-9ա Թ. Գանձ մեռելթաղին – Մինդ ի յԷէն,
Բանդ որ ի Հաւրէ...
10. 39ա-43ա Ժ. Կանոն երկրորդ աւուրն – Առաւօտուն գան ի հանգիստն եւ ի գնալն ասեն... Այլ մեք
պարտիմք գոհանալ զամենայն ժամ...
11. 43ա-53բ ԺԱ. Կանոն տղայաթաղ առնել[ոյն]
– Ասեն Սաղմոս. Առ քեզ, Տէ՛ր... Փա՜ռք քեզ թագաւոր
յաւիտենական, Աստուած եւ արարիչ...
ա. 50բ-2ա Գանձ թաղման՝ ի բերանոյ մեռելոյն,
համեղ եւ պատշաճաւոր – Այսաւր եհաս հրաման արարչէն...
բ. 52ա-3բ Տաղ թաղման. ի վերայ տղայի եւ մանկան ասա՛ – Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ..
12. 53բ-5ա ԺԲ. Կանոն երկրորդ աւուրն – Երթան
ի գերեզմանն եւ ասեն Սաղմոս... Զի ի Տեառնէ եղիցի
դարձ արդարոց...
13. 55ա-8բ ԺԳ. Կանոն ոգեհանգիստ առնելոյ կամ
պատարագ մեռելոց – Ասեն Սաղմոս թիւ ԼԱ. Երանի՜,
ում թողութիւն... Անկեալ եմք առաջի քո, մարդասէր...
14. 58բ-9ա ԺԴ. Աւրհնութիւն հատի եւ պատարագի – Աւրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ արարիչդ
ես ամենայն արարածոց...
15. 59ա-63բ ԺԵ. Կանոն Տեառնական աւրհնելոյ
– Ածեն զնուիրեալն ի դուռն եկեղեցւոյն... Եւ կոչեաց
Տէր զՄովսէս եւ խօսեցաւ ընդ նմա...
16. 63բ-4ա ԺԶ. Աւրհնութիւն աղի – Նախ ասի
Սաղմոս. Աստուա՛ծ, ողորմեա՛... Աւրհնեալ ես Տէր Աստուած, ամենակալ, արարիչ ամենայն արարածոց...
17. 64աբ ԺԷ. Աւրհնութիւն սեղանոյ Տեառնականի եւ պատարագի – Աւրհնեալ Տէր Աստուած ամենակալ, հայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի...
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18. 64բ-5բ ԺԸ. Կանոն զնշխարս սրբոց ի հանգիստ փոխելոյ – Տանին ի տեղի արժանի դնելոյ... Եւ
ելին ամենայն ծերքն Իսրայէղի...
19. 65բ-7բ ԺԹ. Կանոն խաչմայր առնելոյ առ ի
բժշկութիւն ամենայն բնութեանց՝ տնկոց, բուսոց,
պտղոց, հոտից եւ ամենայն վտանգաւոր նեղութեանց – Եւ ասեն Սաղմոս. Նշանեցաւ... Ես ասեն արք
քաղաքին ցԵղիսիէ...
20. 67բ-8բ Ի. Կանոն, որ պեղծ կերեալ իցէ – Եւ քահանայն ասէ զաղաւթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ սուրբդ
ես...
21. 68բ ԻԱ. Կանոն ի վերայ երդմնահարաց –
Աստուա՛ծ, որ զմարդկային բնութիւնս փոփոխական եւ
տկար գիտես...
22. 68բ-79ա ԻԲ. Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Յաւուր
Յայտնութեան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի երթան ի ջուր կցորդիւ եւ շարականաւ... Եւ խաղացոյց Մովսէս զորդիսն Իսրայէղի ի Կարմիր ծովէ...
23. 79ա-81բ ԻԳ. Կանոն զարմտիս աւրհնել եւ
զշեղջ եւ զհնծան – Սաղմոս, կցուրդ. Հովիտք բազում
արասցես... Քաջալերեա՛, երկիր խնդա՛յ եւ ուրախ լե՛ր...
24. 81բ-7ա ԻԴ. Կանոն խաղող աւրհնելոյ – Նախ
ասեն շարական ԲՁ... Պատուեա՛ զՏէր ի քոց արդար
վաստակոցդ...
25. 87ա-97ա ԻԵ. Կանոն միայնակեաց եւ ապաշխարող առնել – Տանին ի դուռն եկեղեցւոյն եւ կացուցանեն... Աստուա՛ծ բարերար եւ ողորմութեանց պարգեւիչ, ընկա՛լ զդարձ...
26. 97ա-103ա ԻԶ. Կանոն յորժամ կրօնաւոր
վախճանի – Այսպէս ուղարկեն ի հանգիստն, զսպեն
զնա իւր հանդերձիւն... Բարերար Աստուած եւ ամենայն բարեաց առաջնորդ...
27. 103ա-13բ ԻԷ. Կանոն մեծի հինգշաբաթին զապաշխարողսն արձակել – Ժողովէ քահանայն զապաշխարողսն ի դուռն եկեղեցւոյն... Եւ կատարեսցին
աւուրք սգոյ քո...
28. 113բ-22բ ԻԸ. Կանոն մեծի հինգշաբաթի՝
զՈտսն լուանալ – Ըստ որում ասաց Յիսուս, թէ աւրինակ մի ետու ձեզ... Փառաւորեմք զքեզ, Տէր մեր եւ
փրկիչ Յիսուս Քրիստո՛ս, միածին որդի...
29. 122բ-6բ ԻԹ. Քարոզ պատուիրանի, զոր
զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեան նախ քան
սկիզբն խորհրդոյն – Առեալ զսուրբ Աւետարանն ի
գիրկս իւր... Լուարո՛ւք ինձ, որդեա՛կք իմ...
30. 126բ-39ա Լ. Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն ի
դուռն եկեղեցւոյն եւ նախ լուանան ջրով... Երանեալ է
այր, որ եգիտ զիմաստութիւն...
31. 139ա-48ա ԼԱ. Յովհանու Մանդակունոյ արարեալ է վասն հիմնարկութեան սուրբ եկեղեցւոյ
Քրիստոսի – Ժողովեալ աստուածայնոյ եպիսկոպոսին
զսրբեալ աւանդս պաշտօնէիցն... Բարեխաւսութեամբ
Սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն սրբոց քոց...
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32. 148ա-60բ ԼԲ. Կանոն նաւակատեաց եկեղեցւոյ՝
լուծելոյ յանօրինաց կամ յանսուրբ կենդանեաց, շարժելոյ սեղանն վերստին հաստատելոյ – Մտանէ եպիսկոպոսն քահանայիւք եւ սարկաւագաւքն... Որ ընդունողդ ես աղօթից ժողովրդեան քո, Քրիստոս Աստուա՛ծ...
33. 160բ-3ա ԼԳ. Կանոն աւազան աւրհնելոյ – Որ
ունի սկիզբն փրկութեան աստուածային շնորհացն...
Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ փառաւորեալդ ես յամենայն
արարածոց...
34. 163ա-4բ ԼԴ. Կանոն ժամահար աւրհնելոյ –
Տանին ի դուռն եկեղեցւոյն, լուանան ջրով եւ ապա գինով... Տէր Աստուած զօրութեանց եւ արարիչ ամենայն
արարածոց...
35. 164բ-5ա ԼԵ. Կանոն հանդերձեղէն աւրհնել ի
սպաս սրբոյ սեղանոյն – Եւ տարածեն սարկաւագունքն, ի վերայ բազկացն ունելով... Աստուած, որ
զգեցուցեր զեկեղեցի քո լուսով շնորհաց...
36. 165ա ԼԶ. Կանոն սկիհ եւ մաղզմա աւրհնել –
Լուանան ջրով եւ ապա գինով... Աւրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր...
37. 165ա-6ա ԼԷ. Կանոն յորժամ նոր դուռն եկեղեցոյ հաստատեն ի տեղոջ իւրում – Եւ ասեն Սաղմոս
ՃԺԷ... Աւրհնեալ Տէր Աստուա՛ծ, զարդարիչ եւ նորոգիչ
քոյոց արարածոցս...
38. 166աբ ԼԸ. Կանոն նկար եկեղեցւոյ աւրհնել –
Յերեկոյեա հսկումն լինի եւ Գ. ժամուն աւուրն գան
յեկեղեցին... Սուրբ ես, Տէ՛ր, եւ ի սուրբս բնակեալ...
39. 166բ-8ա ԼԹ. Կանոն երկրորդ ամուսնութեան
պսակի է – Սաղմոս. Տէ՛ր, ի զորութեան... Տէ՛ր Աստուած մեր, որ ի հրեշտակաց խաւսեցեալ բանդ ի մարգարէից քարոզեալ...
40. 168ա Խ. Կանոն գառն աւրհնելոյ – Սաղմոս.
Զողջակէզս եւ ասէ զաղօթս... Տէր տօնից եւ Աստուած
ամենայն ուխտից...
41. 168բ ԽԱ. Կանոն խունկ աւրհնելոյ/// – Ամենակալ Տէ՛ր, որ ընկալար ի ձեռաց...
42. 168բ-9ա ԽԲ. Կանոն երաշտութեան անձրեւի
– Եւ քահանայն ասէ զաղաւթս. Աստուա՛ծ մեր, որ յաղագս նախանձու լուար մարգարէին Եղիայի...
43. 169ա-70ա ԽԳ. Կանոն աղ աւրհնելոյ – Կց. Յիշեսցէ Տէր զամպարիշտս... Եւ զամենեսեան, որք պահիցեն զշաբաթս իմ...
44. 170ա-3ա ԽԴ. Կանոն եաւթն աւուրն եւ ամսոյն եւ տարելցացն եւ յամենայն կիրակէի – Գան ի
գերեզման ննջեցելոցն եւ ասեն... Այսպէս ասէ Տէր.
Քաջալերացարո՛ւք եւ տեսէ՛ք զուրախութիւն ձեր...
45. 173ա-4ա ԽԵ. Կանոն նորակերտ գիրք աւրհնելոյ – Տանին յեկեղեցին եւ հանեն յամբիոնն... Աւրհնեալ
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Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ ետուր մեզ զպատուիրանս... եւ
մեր հոգեւոր ողջունիւ ընկա՛լ զսա՝ որպէս գիր գրեալ ի
տախտակս քարեղէնս մատեամբն Աստուծոյ, եւ քեզ
հանցուք զաւրհնութիւն եւ զփառս Հաւր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յա[ւիտեան]:
Ծնթ. գրեթէ բոլոր կանոնների խորագրերը գրուած են
ստ. լս-ներում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 103ա Եւ զգծողս յիշեա՛:
173ա Աստ ասա՛ զթաղման գանձն եւ զմեղաւոր
գծողս յիշեա՛, եղբա՛յր, մէկ Հայր մեղայիւ մեղացս թողութիւն խնդրեա՛ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:
174ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Շնորհիւն Աստուծոյ կատարեցաւ մատեանս այս, որ կոչի Մաշտոց, ի շրջագայութիւն հայկազան տումարիս ՌՂԹ. (1650), ի յերկիրն
Գերմանիկոյ, ի գեւղաքաղաքն ի Նարկիզն, որ այժմ
կոչի յԷնկիճաղալայ, ձեռամբ մեղաւք զառածեալ
փըծուն գրչի Գասպար տարտամ ոգոյ, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Աստուածածնին |174բ| եւ Սուրբ Սարգսի զաւրավարին եւ այլ սրբոցն, որ աստ կան ի յաւգնութիւն
քրիստոնէից, ի յաթոռակալութեանն Կիլիկիոյ տէր
Ներսէսին եւ ի յառաջնորդութեան այսմ գահի տէր
Պետրոս եպիսկոպոսի, ի խնդրոյ աստուածասէր եւ
բարեմիտ հեզահոգի Փիլիպպոսին եւ կենակցոյն իւրո
Շուշանին, զի բազում փափաքանաւք ետուր գրել յիշատակ իւրոց եւ իւր որդոցն Սարգսին եւ Մարտիրոսին եւ ամենայն արեանառուի եւ ի վայելումն տէր
Պօղոսին, զոր Տէր Աստուած բարով վայելել տացէ:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որ հանդիպիք սմա
տեսանելով կամ կարդալով, յիշեցէ՛ք յաղօթս ձեր եւ լի
սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք վերոյասացեալ
ստացողի գրոցս Փիլիպպոսին, որ եռափափաք սիրով
ստացավ զսա յիշատակ իւրն եւ ամենայն տոհմից
իւրոց: Այլեւ զիս՝ զանարժան գծողս, եւ զծնաւղս իմ եւ
զուսուցիչն իմ զՅովաննէս քաջ քարտողար վարպետն
յիշեցէ՛ք ի յաղաւթս ձեր, եւ Տէրն Քրիստոս, որ առատն
է ի տուրս բա/// (թափուած):
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 392, Հմր 624:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Մաշտոց», 1ա՝ «793/3034»,
«ՌՂԹ. – 1650, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ անկապակից տառեր՝ ասե, ասեա,
աա:
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3035
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ
ԺԷ. դար (1677ից առաջ)
ԳՐԻՉ՝ Մեսրոպ:
ԹԵՐԹ՝ 116. չգրուած՝ 1աբ, 14բ, 60ա, 111ա-6բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԺx12 (Թ 14, Ժ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով (թ. 61-110): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (14x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ դարչնագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ կապտաւուն թուղթ:

Նմուշ 2ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչուն-ձուկ (73բ):
Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական (73բ): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտի երանգները, նարնջի, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, քերծուած, ցեցի
անցքերով, եզրերը մաշուած. թերթերը աղտոտուած, թրջուածութեան, ձէթի եւ թանաքի հետքերով, զանազան բծերով. Ա. փեղկը
հիմքից թուլացած, ձեռագրից անջատուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-7ա Սահմանադրութիւն դաստիարակութեանն նորածնելոց մանկանց, որ ի հրաւիրելոց իցեն
յաստիճան քահանայութեան: Խրատք հարկաւորք եւ
պիտանիք, արարեալ մեծ վարդապետին Գրիգորի
հեռետորի – Արդ, ըստ կարգի ժամանակին վարժեալ
զմանկունս...
2. 7աբ Խրատ ձեռնադրութեան. Նստի եպիսկոպոսն յաթոռ առաջի սուրբ սեղանւոյն, եւ գան աւագ
երիցունքն առ դուռն տաճարին, ի ներգս ունելով
ընդ ինքեանս զնուիրեալսն, ի ծունր անկեալ: Ձայնէ
բարձր առ հայրապետն եւ ասէ – Հրամայեա՛ Տէր
աւրհնութեամբ ասել...
3. 8ա-14ա [Կոչումն] Յետ այսորիկ մատիցէ յառաջնորդ սուրբ ուխտին, կալով առաջի եպիսկոպոսին, եւ ասէ բարձր ձայնիւ – Հա՛յր սուրբ, խնդրէ ի
քէն մայր մեր սուրբ եկեղեցի...
4. 15ա-32բ Սկիզբն աստիճանաց կղերիկոսաց,
որք են սաղմոսերգու, աւելածու, եւ այլն՝ ըստ իւրաքանչիւր կարգի – Եւ յառաջն ծխեն խունկ սուրբ սեղանոյն եւ ասեն շարական ըստ աւուրն, որում լինի: Եւ
սարկաւագն քարոզէ. Եւ եւս խաղաղութեան... Միաբան աղաչեսցուք ամենեքեան զմարդասէրն Աստուած...
ա. 16ա-7ա Առաջին կարգ դռնապանին – Եւ յետ
ծըխելով եպիսկոպոսին խունկ սուրբ սեղանոյն շարականաւ ըստ աւուրն պատշաճի, ածէ զնուիրեալն աւագ
սարկաւագն առաջի եպիսկոպոսին եւ քարոզէ. Եւ եւս
խաղաղութեան... Աղաչեսցուք բոլորով սրտիւ զԱստուած Հայր ամենակալ...
բ. 17ա-8ա Երկրորդ կարգ ընթերցողութեան – Սար-

կաւագն քարոզէ. Եւ եւս խաղաղութեան... Աղաչեսցուք
զԱստուած Հայրն ամենեցուն վասն ծառայիս իւրոյ...
գ. 18աբ Երրորդ կարգ երդմնեցուցչաց – Քարոզէ
սարկաւագն. Եւ եւս խաղաղութեան... Եղբա՛յրք պատուականք, բոլորով սրտիւ աղաչեսցուք...
դ. 18բ-20ա Չորրորդ կարգ աստիճան ջահընկալութեան – Ածէ առաջի եպիսկոպոսին սարկաւագն
զնուիրեալն, քարոզէ եւ ասէ. Եւ եւս խաղաղութեան...
Եղբա՛յրք սիրեցեալք, աղաչեսցուք զԱստուած զամենակարող Հայրն...
ե. 20ա-3ա Հինգերորդ կարգ կիսասարկաւագաց,
որ է դպիր – Ածէ զնուիրեալն աւագ սարկաւագն առաջի եպիսկոպոսին, տեառնագրէ, եւ ասեն Սաղմոս. Ուրախ
եղէ... Եւ եղեւ յամին, յորում մեռաւ Ոզիայ արքայ...
զ. 23բ-32բ [Վեցերորդ աստիճան.] Կանոն յորժամ սարկաւագ ձեռնադրեն – Զգենու եպիսկոպոսն
եւ այլք քահանայք ըստ օրինին եւ դպիրքն բուրվառովք եւ լուցեալ լապտերօք... Եւ եպիսկոպոսն. Աւրհնեալ անմահ թագաւոր...
5. 33ա-59բ Կանոն ձեռնադրութեան քահանայի –
Զգենու եպիսկոպոսն ըստ օրինի ի սրբութիւն սրբատունն եկեղեցւոյն... Եւ ասեն շարական ԳՁ. Այսօր աստուածութիւնըն զուարճանայ՝ նոր հաստատելով զերկիր...
ա. 56ա-8ա Գանձ ձեռնադրութեան քահանայից –
Գըթա՛յ ի մեզ, Տէ՛ր ամենակալ...
բ. 58աբ Տաղ ձեռնադրութեան՝ Առաքել վարդապետէ Սիւնեաց («ՏԵՐ ԱՌԱՔԵԱԼ Է») – Տարփացեալ
ըղձանամք, Տէր Յիսո՛ւս, քոյդ զեղմունացդ...
գ. 58բ-9բ Այլ տաղ՝ նորին վարդապետէ («Ի ՏԷՐ
ԱՌԱՔԵԼԷ») – Ի մեծի հրաշափառ հանդիսիս շնորհաբաշխ պարգեւաց սուրբ տօնիս...
6. 60բ-72բ Կանոն նորակերտ խաչ աւրհնելոյ –
Բերեն ի դուռն եկեղեցւոյն եւ լուանան նախ ջրով եւ
ասեն Սաղմոս. Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց...
7. 73ա-110բ Յաղագս գաւազան տալոյ աշակերտեալ սպասաւորաց բանին. Յովհաննու պիտակ
աշակերտի Գրիգորի եռամեծի արարեալ զՇարադրութիւն կարգաց չորեքտասան աստիճանի վարդապետաց, ի լուսաւոր բանից աստուածաբան մարգարէին Եսայեայ, լուսաւոր մտօք եւ մեկնօղօրէն իմն
տեսութեամբ կարգաւորեալ
ա. 73ա-81բ [Առաջին աստիճան վարդապետութեան] – Զարդարեն զգաւազանն եւ դնեն ի սեղանն եւ
ապա սկսանի գիշերապաշտօնն... եւ անդ ասէն սարկաւագքն. Շնորհազարդ սուրբ հայրապետ...
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բ. 81բ-4բ Երկրորդ աստիճան վարդապետութեան
– Սկսանի շարական ԴՁ. Ցնծա՛յ այսօր, եկեղեցի՛...
գ. 84բ-7բ Երրորդ աստիճան – Սկսանի շարական
ԳԿ. Ո՛վ երջանիկ ճառագայթ...
դ. 87բ-91ա Չորրորդ աստիճան վարդապետութեան – Եւ մտանեն յեկեղեցին եւ երթան ի հարաւային
կողմն եւ սկսանին շարական ԳՁ. Երանելի սուրբ առաքեալ...
ե. 91ա-4բ Սկիզբն հինգերորդ աստիճան վարդապետութեան – Դարձեալ ի նոյն տեղին սկսանին շարական ԲԿ. Անդադար երկնից օրհնաբանօղ...
զ. 94բ-7ա Սկիզբն վեցերորդ աստիճան վարդապետութեան – Դարձեալ ի նոյն տեղին սկսանին
շարական ԲՁ. Ո՛վ երջանիկ տէր, սուրբ Գրիգո՛ր...
է. 97ա-9բ Սկիզբն եօթներորդ աստիճան վարդապետութեան – Յետ այսորիկ դառնան ի հարաւակողմէն եւ երթան ի հիւսիսակողմն եւ սկսանին շարական ԱԿ. Սիրոյ անմահ...
ը. 99բ-103ա Սկիզբն ութերորդ աստիճան վարդապետութեան – Դարձեալ ի նոյն տեղին սկսանի շարական ԱՁ. Տէ՛ր, որ զգթութիւնդ քո...
թ. 103ա-6բ Սկիզբն Թ.երորդ աստիճան [վարդապետութեան] – Դարձեալ ի նոյն տեղին սկսանի շարական ԳՁ. Որ արարէր զօրութեամբ իմ...
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ժ. 106բ-10բ Սկիզբն տասներորդ աստիճան վարդապետութեան – Գան ի յատեան եւ սկսանին կարգ
զհասարակաց ժամուն եւ ասեն. Լցաք առաւօտու... Եւ
սրբեաց զյԵսսէ եւ զորդիս նորա... Յետ այսորիկ
սկիզբն առնու նորընծայ վարդապետն քարոզութեան:
Ծնթ. բոլոր կանոնների խորագրերը գրուած են ստ. լս-ներում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 32բ Եւ զանարժան Մեսրոպ գրչակս յիշեցէ՛ք
ի Քրիստոս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

59բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր, տե՛ս նաեւ՝ Կնքադրոշմ) Յիշատակ է ձեռնադրութեան Մաշտոցս՝ Յովսէփ վարդապետին ի դուռն Սուրբ Ստեփաննոսին, ի վայելումն
անձին իմոյ. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 2ա, 24բ, 59բ, 72բ սեւ թանաքով
շրջանակ՝ «ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ Ծ/ԱՌԱՅ ՅՈՎ/ՍԷՓ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ / ՌՃԻԶ. (1677)»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «2. Մաշտոց», 1ա՝ «794/3035»,
«ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «Արդ ըստ կարգի ժամանակին»:

3036
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ

ՌՃԺԱ. – 1662

ԳՐԻՉ՝ Բարսեղ աբղյ (թ. 1-318, 398-469), Յակոբ (թ. 31991): ԿԱԶՄՈՂ՝ Ազարիա:
ԹԵՐԹ՝ 472+1 (կրկն.՝ թ. 269). չգրուած՝ 1բ, 2բ, 5ա-6բ, 23բ4ա, 25բ, 63աբ, 240բ, 392բ-7բ: ՊՐԱԿ՝ 6+Ա-ԼԹx12 (ԻԳ 13, ԻԸ 8,
ԼԳ 11)+3: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած՝ թ. 1-318, 398-469 (13,5x 11,5).
թ. 319-91 (13x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր՝ թ. 1-318, 398-469 (նմուշ՝
13բ), նոտրգիր՝ թ. 319-91 (նմուշ՝ 321բ): ՏՈՂ՝ 32 (թ. 1-318, 398469), 30 (թ. 319-91): ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
դռնակով, միջուկը տախտակ, աստառը կարմիր կտաւ, Ա. փեղկին Խաչելութիւն, Բ. փեղկին Տիրամայր եւ մակագրութիւն՝
«ԿԱԶՄԵՑԱՒ ՁԵՌԱՄԲ ՄՈԼՈՒԹԵԱՆՑՍ ԱԶԱՐԻԷ Ի ՎԱՅԵԼՈՒՄՆ
ՏԷՐ ԲԱՐՍԸՂԻՆ, ՅԻՇԱՏԱԿ ԾՆՕՂԱՑՆ, ԹՎ. ՌՃԺԲ. (1663)»:

Նմուշ 13բ

Նմուշ 321բ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ատ ա զ ա ր դ ՝ 7ա, 26ա, 94ա,
106ա, 122բ, 155ա, 216ա, 241ա, 319ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն, վարդեակ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, նարնջի, վարդագոյն,
շագանակագոյն, մոխրագոյն:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, մէջքի
վերին եւ ստորին մասերը վնասուած, դռնակը կծկուած, կապիչներից մէկը եւ գամերն ընկած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած,
խոնաւութեան, ձէթի, թանաքի եւ ներկի հետքերով, զանազան
բծերով, տեղ-տեղ թանաքը դրոշմուած հանդիպակաց էջերին, մի
շարք թերթ թուլացած, առկայ են մեծ ու փոքր անցքեր, մանր
պատռուածքներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1ա [Աւետարան Մատթէոսի, Բ. 7-12)] – ///
(սկ. թափուած) ստուգեաց ի նոցանէ զժամանակն աստեղն երեւելոյ... ընդ այլ ճանապարհ գնացի յաշխարհն իւրեանց/// (չշարունակած):
2. 2ա Ցանկ Աւետարանին եւ համաբարբառ –
[Վ]ասն կատարածին... [Վ]ասն խնդրելոյ զտէրունական մարմինն:
3. 2ա [Հ]ամաձայն նախասացեալ գրոցս – Ի
հինգ տեղւոջ չորս աւետարանիչն համաձայնին ի միմեանց... [Ղ]ուկաս երեսուն եւ:
Բ. 3ա-281բ Գիրք յաղագս Մոլութեանց [շարադրեալ ի Պետրոսէ աբեղայէ Արագոնացւոյ, որ ի կարգէ քարոզողաց սրբոյն Դոմինիկոսի]
Տե՛ս ձեռ. 66, 122ա-273ա: Յռջբ./7աբ: 1. ա/7բ-25ա:
բ/26ա-93բ: գ/94ա-105բ: դ/105բ-122ա: ե/122բ-55ա: զ/155ա-
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215ա: է/216ա-40ա: ը/241ա-272ա: 2. ա/272ա-4ա: բ/274ա5ա: գ/275աբ: դ/275բ-6ա: ե/276աբ: զ/276բ-7ա: է/277ա-8ա: 3.
ա/278ա-80բ: բ/280բ-1բ:
Ունի նաեւ՝

– 3ա-4բ Ցանկ գրոցս մոլութեանց – ա. Յաղագս
մեղաց եւ անուանց նորին... թ. Յաղագս հնարից, որ
ընդդէմ մեղաց լեզուին:
Ծնթ. 282ա էջի շարադրանքը՝ «մաց կշռով կշռեսցին... եւ
յետոյ գնաց ընդ Աբասն» կրկնութիւն է:

Գ. 283ա-313բ Հոգիապայծառ եւ տիեզերալոյս
վարդապետին Վարդանայ արարեալ պարզութիւն
Երգոյ երգոյն, ի յոյսն Քրիստոս
Տե՛ս ձեռ. 1141, 305բ-27բ: Յռջբ./283ա-4բ (սկ. տարբեր՝
«Նմանեցաւ արքայութիւն...»): Մեկն./284բ-313բ: Յիշ. հեղինակի/313բ:
Ծնթ. 303բ էջում բնաբանից առաջ կայ հետեւեալ յիշատակագրութիւնը՝ «Փա՜ռք Աստուծոյ ամենա[կալին]: Մինչեւ ցայս
վայր Գրիգորի Նիւսացոյն մեկնեալ է, եւ աստի ի հետ զՀոգին
Սուրբ խնդրեմք առաջնորդ: Փառաւորեալն Աստուծոյ Գրիգոր
Նիւսացին յառաջագոյն տեսեալ է եւ լուծեալ բարւոք զհանգոյցսն, եւ մեք մի՛ իշխեսցուք այլակերպիլ զնորայն հոգէբուղխ
իմաստութիւն, այլ՝ որ ի կարգին է. Աստուծով գնասցուք»:

Դ. 314ա-8բ Նախերգան քարոզի – Երանելի բնութիւն եւ աննախանձ բարերարութիւն... եւ ամենայն յերեկոյի պահպանութիւն ի Տեառնէ եղիցի ի վերայ ձեր. ամէն:
Ե. 319ա-91բ [Ճառք Սեբերիանոսի Եմեսու եպիսկոպոսի]
Տե՛ս ձեռ. 496, 227ա-320ա: ա/319ա-21ա: բ/321բ-9ա:
գ/329ա-41բ: դ/341բ-50ա: ե/350ա-6բ: զ/356բ-63բ: է/363բ72ա: ը/372ա-7բ: թ/377բ-87ա: ժ/387ա-91բ:

Զ. 398ա-469բ [Վարք Հարանց]
1. 398ա-401բ Վասն առաքինութեան – [Ե]կն երբեմն իշխան ոմն առ հայրն Պալատի... զի առաքինութիւն լուսաւորեաց զմիտս նորա:
2. 401բ-4ա Վասն հանդգնութեան (=հանդարտութեան) – Ա<ա>սէր հայրն Ասէնիոս երբեմն ի Կոնոբէ Աղէքսանդրու... եւ թէ զրկեսցէ յընչից մարմնաւոր, մի՛ ձանձրասցի, այլ թողցէ:
3. 404ա-9բ Վասն զղջութեան – Ասաց հայրն
Այիոս, թէ էր ումեմն ոմն հովիւ վայրենի... ոչ կամիմ
տեսանել զձեզ աստ ի կեանս:
4. 409բ-18բ Վասն պոռնկութեան – Պատմէին
հայրք յեղբօրէ ումեմնէ, եթէ կալեալ զնա հեթանոսաց...
եւ նեղեն, առցեն զպսակն վայելչացեալ յԱստուծոյ:
5. 418բ-20ա Վասն անընչութեան – Հրաժարեալ
ոմն յաշխարհէ եղբայր, եւ զինչս իւր բաժանեաց աղքատաց... այլ դարձուցանէ զերեսս իւր ի նմանէ:
6. 420ա-5ա Վասն համբերութեան – Իսկ ներքենի
ոմն բնակէր ի ներքսագոյն անապատն Սկիտոյ... եւ
քանզի բռնադատողացն է արքայութիւնն Աստուծոյ:
7. 425ա-7բ [Վասն ոչ առնել] ինչ ի ցոյցս
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մարդկան – Լուաւ հայրն Անտոնիոս վասն մանուկ կրօնաւորի ումեմն... որում ամենայն փառք եւ կարողութիւն եւ զաւրութիւն եւ աւրհնութիւն վայելէ այժմ եւ:
8. 427բ-30ա Վասն ոչ դատելոյ զընկերն – Յաւուրս Զենոնի արքային ի քաղաքին Աղեկսանդրիա...
եւ եղեւ ինքն գլուխ մեր ամենեցուն, ուրում փառք,
պատիւ յաւիտեանս. ամէն:
9. 430ա-4բ [Վասն] աստուածական դատաստանաց – Այլեւ ասէր հայրն Աբրահամ զծերոյ յումեմնէ...
եթէ թողումք զմեղս եւ զուղղիչս արդարութեան վարուց:
10. 434բ-5ա [Վասն արթուն] եւ զգաստ լինելոյ –
Ասաց ծերն. Պարտ է մարդոյ պահել զգործս իւր...
ասասցէ հեռի իցէ ի քէն փրկութիւն:
11. 435ա-6բ [Վասն] անդադար աղօթելոյ – Եղբայր ոմն եհարց հօրն Պեմեն... ազատեաց զնա անտի
չարեաց եւ ընծայեաց Աստուծոյ:
12. 436բ-42ա [Վասն օտարա]սէր եւ ողորմած
լինելոյ – Պատմէր ոմն ի ծերոցն, եթէ էր ոմն կրօնաւոր
հրաժարեալ... եւ յայտնել զնորայ ողորմածութիւն եւ
բարք հնազանդութեան:
13. 442բ-9ա [Վասն] հնազանդութեան – Ասաց
ծեր ոմն, եթէ գնաց երբեմն մեծն Վասիլիոս... որք կամին կեցուցանել զհոգիս իւրեանց:
14. 449ա-53ա [Վասն] բարւոք խոնարհութեան –
Ասաց հայրն Դանիէլ, եթէ եկին երբեմն յԱղեկսանդրիայ... եւ գիտացեալ զշահ եւ զշնորհ խոնարհութեան,
գոհանայր զԱստուծոյ:
15. 453աբ [Վասն] անյիշաչարութեան – Եղբայր
ոմն հերձէր ի չար եւ ի զազիր խորհրդոց... եւ իբրեւ
դադարեաց, իսկոյն արձակեաց զհոգին եղբայրն:
16. 453բ-5բ [Վասն սիրելոյ] զԱստուած եւ զընկերն – Ասէին վասն հօրն Յովհաննու Կարճկի... ահա
որ ոչ սիրէ զեղբայր իւր եւ նենգութեամբ կայ, մերժէ
զնա Աստուած յօգնականութենէն իւր:
17. 455բ-69բ [Վասն] հոգետես հարց – Էր ոմն
կրօնաւոր, որոյ էր ընկեր ծեր... եւ ցաւէր յոյժ կուշտն
եւ անկեալ դը/// (թափուած):
Ծնթ. բոլոր խորագրերը նշուած են վերին լուսանցներում:
Տե՛ս Վարք հարանց, հտ. Ա., Բ., Վենետիկ, 1855 (ձեռագրում համառաւտ եւ զգալի տարբերութիւններով):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Բարսեղ գրչի. 93բ Զմեղսածաւալ Բարսեղ կրօնաւորս յիշեսջի՛ք ի մաքրազարդ աղօթս ձեր, ո՛վ մանկունք եկեղեցւոյ, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ. ամէն (նման՝ 215ա, 240ա):
122ա Եւ այսքան շատ ասացից յաղագս բարկութեանն, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: Գրեցաւ
ձեռամբ անուամբ եւեթ Բարսեղ աբեղայիս, հանդիպողք սմին միոյ յիշման արժանաւորս առնիցէ՛ք զիս,
թվին ՌՃԺԱ. (1662), Մարտի ԻԶ. (26):
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272ա Տէր իմ Յիսուս փրկեսցես զիս ի չար գազանէս յաւուրս եւ ի ժամանակս կենաց իմոց:
282ա Անմեղադի՛ր լերուք, զի ոչ եղեւ յաւարտ
բանիս, զի ի յօրինակն ոչ կայր, զի թուղթ էր անկեալ
յոլովիցն եւ նուազիցն, ոչ եմ տեղեակ, թէ յօրինակ
գտցի այս մէկ թուղթ առցի, եւ զպակասն գրեսցի,
ապա յիշատակարան ի վերջն գրեսցի, վարձն ի Քրիստոսէ գրողն առցէ եւ զիս՝ մեղօք եւ անօրէնութեամբ
լցեալ Բարսեղ աբեղայս, գծօղ սորա, յիշատակեսջի՛ք ի
յաղօթս ձեր յի (1 տող չգրած): Աւարտեցաւ Մոլութեան
գիրքս ի գեօղաքաղաքս Ջուղայ, ընդ հովանեաւ Ամենափրկչի Սուրբ վանիցս, ի թուականութեանս |282բ|
հայոց ՌՃԺ. եւ մէկ (1662) ամին, Մայիս Գ., ի պատկեր
օրն երեքշաբաթ, Է. սահաթին, յիշատակողք մեղուցելոյս յիշեալ լիջի՛ք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է
օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն, նաեւ զծնօղսն իմ յիշեսջի՛ք մի Տէր ողորմայիւ, ո՛վ հանդիպողք սորա, եւ դուք
ողորմութիւն գտջիք ի յաւուրն դատաստանին. ամէն:
Ծնթ. Գրիչը յետագայում պակասը լրացրել է՝ ձեռագրի մէջ
մուծելով 281րդ թերթը:

2. Յակոբ գրչի. 321ա Զանարժան գրիչ յիշեցէ՛ք:
341բ Զանարժան գրչիս Յակոբ յիշեսցուք. ամէն
(նման՝ 350ա, 372ա):
391բ Զանարժան գրչիս՝ զՅակոբն եւ ծնօղսն իմ՝
Բաղումն եւ Եղսաբերթն յիշեսցո՛ւք, եւ դուք յիշեալ
լիջիք ի Քրիստոսէ. ամէն: Գրեցաւ ի թուին հայոց
հազար ՃԺԱ. (1662), փա՜ռք քեզ, Աստուա՛ծ:
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1. (1663 թ.) Տե՛ս Կազմ Բ.:
2. 215բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Յիշեցէ՛ք զստացօղ
սուրբ տառիս Աստապատեցի Յովսէփ վարդապետն,
եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի. ամէն:
3. 392ա (ԺԷ. դ.` 1677ից յետոյ. տե՛ս Կնքադրոշմ,
բոլորգիր) Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ
համագոյ միասնական տէրութեանն, յամենայն գոյութեանց՝ երկնաւորաց եւ յերկրաւորաց, այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Արդ, գրեցաւ Մոլութեանց եւ Երգ երգոց գիրքս յիշատակ ինձ՝ Յովսէփ
աստուածաբան վարդապետիս, եւ ծնողաց իմոց՝ Աւետիսին եւ Մարիամին, եւ եղբարցս՝ Հայրապետին,
Ոհանիսին, Վարդանին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն. ամէն: Ո՛վ հարք եւ եղբարք, որք հանդիպիք՝
կարդալով կամ օրինակելով, ողորմի ասացէ՛ք եւեթ
անուամբ Յովսէ (այսպէս) վարդապետիս, Աստուած
ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 7բ, 215բ, 284բ, 391բ սեւ թանաքով
բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ Ծ/ԱՌԱՅ ՅՈՎ/ՍԷՓ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ / ՌՃԻԶ. (1677)»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Մոլութեանց գիրք», 1ա՝ «796/
3036», «ՌՃԺԱ. – 1162, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Տիրացուս», 2ա՝ «Հարեր ծեղ»,
200ա՝ զանազան թուեր:

3037
ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍԻ ՄԱՐԱՂԱՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԿԱՖԱ (՞)
ԹԵՐԹ՝ 414+2 (կրկն.՝ թ. 50, 158). չգրուած՝ 1աբ, 3բ, 18բ-9ա,
396աբ, 406աբ, 410բ-4բ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԻԶx16 (Ա, ԻԵ 14, ԻԶ 19):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ (թ. 1 լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ կտուց կտցի
երկու թռչուն՝ գլխավերեւներում՝ թագ, ներքեւում՝ «TA»): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր՝ (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 32-8: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ շերտազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 5ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 4ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, երկրաչափական, թռչուն, խաչ, մատուռ,
վարդեակ (որոշ մասն առանց գունազարդման): Զ ա րդ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր, մարդադէմ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան: ԺԱ. դ.: ԱԲ+ԳԴ՝ ստացուած 2 թերթի ընդերկայնակի երկտակումով եւ ընդլայնակի
եզրահատումով: Մագաղաթ, ԱԲ՝ 29,5x20,5. ԳԴ՝ 28,5x20. երկսիւն (ԱԲ՝ 23x16, ԳԴ՝ 25x17). բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա).
տող՝ 17 (ԱԲ), 19 (ԳԴ): Ստ. լս. ունի համաբարբառ: Կարդալ՝

ԺԴ. դար (1343ից առաջ)
Աա, Բբ, Աբ, Բա «ճշմարտութեամբ քով, զի քո բանդ ճշմարտութիւն է... Կեդրովնի, ուր էր պարտէզ, յոր եմուտ ինքն եւ աշա[կերտքն]» (Յովհ. ԺԷ. 17 – ԺԸ. 1): Գբ, Դա «զի արթուն լինիցի...
բեկեալ զշիշն, եհեղ ի վերայ գլխոյ» (Մարկ. ԺԳ. 34 – ԺԴ. 3):

Նմուշ Բա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ վնասուած, Բ.
փեղկի աստառը մասամբ կեղտոտուած, կան բորբոսի հետքեր.
լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ թափուած, կեղտոտուած.
Պհպ. ԳԴ.՝ ցեցի անցքերով, սեւացած, մաշուած, որի հետեւանքով Գա, Դբ երեսները անընթեռնելի, իսկ ԳԲ, Դա՝ դժուարընթեռնելի. թերթերը տեղ-տեղ կեղտոտուած, թրջուածութեան, բորբոսի, ձէթի եւ թանաքի հետքերով, զանազան բծերով, ներկը
դրոշմուած հանդիպակաց էջերին, թ. 366-414՝ հիմքի կարից
մասամբ թուլացած, առկայ են ցեցի անցքեր, մեծ ու փոքր պատռուածքներ, թ. 408-14, Պհպ. Ե.՝ թափուած մասերը լրացուած յետագայի թղթով, թ. 48-63՝ թափուած հատուածի փոխարէն յետագայի լրացում՝ յետագայի թղթով եւ նոտրգրով (ԺԷ. դ.), Պհպ.
Ե. սխալ տեղադրուած, պէտք է լինի թ. 50-1ի միջեւ:
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Ա. 2բ-395բ [Քարոզգիրք Բարթուղիմէոսի Մարաղացւոյ]
– 2բ-3ա [Ցանկ գրոցս] Այս ինչ կարգեալ կայ ի
գիրքս – Ա. Յաղագս նախերգանի... ՀԱ. Յաղագս քարոզ. Եկայք առ իս ամենայն աշխարհ:
ա. 4ա-13ա Ա. Նախերգան Քարոզի գրոց, զոր արարեալ է Բարդօղիմէոս ֆռանգն եպիսկոպոս, եւ
թարգմանեալ ի հայս... – Երթա՛յք, քարոզեցէ՛ք եւ
աշակերտեցէ՛ք զամենայն հեթանոս... Վարդապետք ասեն, թէ անպատշաճ է զգիտութիւնս խնայել... վասն
որոյ աղաչեմ յիշել ի Տէր սրտի մտօք:
բ. 13ա-8ա Բ. Քարոզ աղօթից – Յորժամ յաղօթս
կայցէք, ասացէ՛ք՝ Հայ[ր] մեր, որ յերկինս... Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ կոյսն նման է ծաղկի վասն բազում
պատճառի... որով համարձակ խնդրեսցուք. Եկեսցէ
արքայութիւն քոյ:
գ. 18ա-24ա Գ. Այլ քարոզ՝ Հայր մեր, որ մեր յերկինս – Եւ օր մի էանց Եղիսէ ի Սոմնաս, եւ անդ էր կին
մի մեծ... Եղիսէ մարգարէն զԱստուած ցուցանէ... այլ
կարէ ուշ դնել երկրորդ եւ երրորդ կերպիւն եւ լինի
օգուտ:
դ. 24ա-8բ Քարոզ դատաստանի – Զի որպէս փայլակն, որ ելանէ յարեւելից... Սովորութիւն է թագաւորաց
եւ իշխանաց, զի յորժամ ինքեանք անողորմք եւ ագահք
լինիցին... քանզի այս մրրիկ ԲԺ.ին ԲԺ.ակի նոցա:
ե. 28բ-34ա Ե. Այլ քարոզ դատաստանի – Զի որպէս փայլակն, որ ելանէ յարեւելից... Վարդապետք
ասեն, թէ սուրբ սէրն, որ հաստատ է, պարտի զի Բ.
ոտք ունիցի... թէ եկայք օրհնեալք Հօր իմոյ:
զ. 34ա-9բ Զ. Քարոզ վասն խոստովանութեան. –
Արդ, երթիցո՛ւք երից աւուր ճանապարհ յանապատն...
Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է
լերին վասն Բ. պատճառի... որ է զղջումն, այսչափ ասացաք:
է. 39բ-48բ Է. Այլ Քարոզ վասն խոստովանութեան.
– Երթիցո՛ւք երից աւուր ճանապարհ... Գրեալ է Լուկաս
ԺԴ., թէ ոմն թագաւոր ոչ կրէր... յայնժամ դեւքն
տրտմին յոյժ, եւ հրեշտակք ուրախանան եւ փառս
մատուցանեն Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ. ամէն:
ը. 48բ-50բ, Պհպ. Եաբ, 51ա-6ա Ը. Այլ քարոզ յաղագս խոստովանութեան. – Երթիցո՛ւք երից աւուրց
ճանապարհ յանապատն... Վարդապետք ասեն, թէ
սուրբ Աստուածածինն նման է լերան վասն Բ. պատճառի: Ա., զի որ ի լեառն բնակի, խաղաղութեամբ
մնայ... զի եւ զմեզ զամենեսեանս արժանիս արասցէ
այնմ ճանապարհին, որ տանի ի կեանս յաւիտենականս:
թ. 56ա-9բ Թ. Այլ քարոզ վասն խոստովանութեան
– Խոստովանիմ զքեզ, Տէ՛ր, զի բարկացար ինձ եւ
դարձուցեր զսրտմտութիւն քո յինէն... Վարդապետք
ասեն, թէ ապաշխարութիւնն մեծ զօրութիւն ունի... եւ
տո՛ւր փառս անբարկանալոյն Աստուծոյ:

166

ժ. 60ա-8ա Ժ. Քարոզ աւետեաց Աստուածածնին
– Առաքեցաւ Գաբրիէլ հրեշտակ յԱստուծոյ ի քաղաք
մի Գալիլէացւոց... Սովորութիւն է աղքատաց եւ դիւրին
է նոցա ողորմութիւն խնդրել... աղաչեսցուք զսուրբ
Աստուածածինն, զի զմեզ եւ զձեզ արժանի արասցէ:
ժա. 68ա-75ա ԺԱ. Այլ քարոզ աւետեաց Աստուածածնին – Ողջո՛յն, Մարիամ, լի շնորհօք... Վարդապետք ասեն. Ոմն ունէր ակն մի յոյժ պատուական...
աղաչեսցուք զսուրբ Աստուածածնին ծաղկիլ եւ մեզ
մեղաւորացս:
ժբ. 75ա-84ա ԺԲ. Գիրք վասն Բանին մարմնացելոյ ասացեալ – Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ:
Արդ, ի չորից աւետարանչացն պատուականագոյն
գտանի աւետարանիչն Յոհաննէս... արդ, յաղագս այսր
ազգականութեանս եւ մերձաւոր գոլոյն մեզ, Բանն
մարմին եղեւ:
ժգ. 84ա-90ա ԺԳ. Քարոզ Քրիստոսի Ծնընդեան –
Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ... Վարդապետք
ասեն, թէ յորժամ պատերազմ լինի ի մէջ մեծամեծաց...
եւ յայսմանէ յայտնի է, թէ վասն բազում օգտի Բանն
մարմին եղեւ:
ժդ. 90ա-7բ ԺԴ. Այլ քարոզ Ծնընդեանն – Բանն
մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ... Գրեալ է Արիստոսէլ
ի Գիրս Դ. տարերացդ, թէ ճանապարհ մի... եւ որ ոչ
տաւնէ զայսօր տօն Ծնընդեանն Քրիստոսի, քան զեզն
եւ զէշ անմտագոյն է:
ժե. 97բ-104բ ԺԵ. Այլ քարոզ վասն ութօրեա
թլփատութեանն Քրիստոսի – Եւ իբրեւ լցան աւուրք
Ը. թլփատել զնա... Վարդապետք ասեն. Թէպէտ ունէին
նահապետքն եւ արդարքն... զի պարտ է քրիստոնէին
լի լինել ամենայն առաքինութեամբ:
ժզ. 104բ-11ա ԺԶ. Քարոզ մկրտութեանն Քրիստոսի – Ի քէն է, Տէ՛ր, աղբիւր կենդանութեան... Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածին նման է աղբեր
վասն Գ. պատճառի... զի մի՛ կորիցէ զմանուկն ի դժոխս:
ժէ. 111ա-8ա ԺԷ. Քարոզ Տեառնընդառաջին – Եւ
իբրեւ լցան աւուրք սրբութեան՝ ըստ օրինացն Մօսիսի,
ածին զմանուկն Յիսուս յԵրուսաղէմ... Էր թագաւոր
ոմն, որ շինեաց դարպաս... եւ հրով սիրո եւ տանջանացն եղեւ ողջակէզ առաջի Աստուծոյ ի հոտ անուշից:
ժը. 118ա-24ա ԺԸ. Այլ քարոզ Տեառնընդառաջի –
Եւ իբրեւ լցան աւուրք սրբութեան նորա ըստ օրինացն... Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն
նման է հաւի մի, որ կոչի ալթիօն... եւ մոմս այս օգտակար է եւ պահէ զժողովուրդն ի կայծակէ եւ յայլոց:
ժթ. 124ա-8բ ԺԹ. Քարոզ ի մէջ Ը.օրէից – Ահա սա
կա ի գլորումն եւ ի կակնումն բազմաց... – Վարդապետք հոգեւորապէս զԱրեգակն օրինակ ասեն Քրիստոսի... որպէս Յովէլ տաց նշան յերկինս ի վեր եւ
յերկիր ի խոնարհ:
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ի. 128բ-34ա Ի. Քարոզ Ը.օրէից Յայտնութեան –
Ոչ հայր քո եւ ես տառապէաք... Վարդապետք օրինակ
բերեն վասն սուրբ Աստուածածնին... որ խաղաղութիւն է, ի Նազարէթ գա, այսինքն՝ ի ծաղկոց առաքինութեան եւ ի կուսութեան:
իա. 134ա-40ա ԻԱ. Քարոզ պսակի առաջին – Եւ
հարսանիք էին ի Կանա Գալիլէացոց... Գրեալ է ի
Հռութ, թէ կին ոմն անուն Նուեմի... վասն այն հրամանք էր Աստուծոյ, յօրէնս Մօսիսի, զի զպոռնիկսն
կարկոծէին:
իբ. 140ա-4ա ԻԲ. Այլ քարոզ պսակի – Հարսանիք
էին ի Կանայ Գալիլէացւոց: Գիտելի է, զի է ինչ ի խորհուրդս յայս... եւ զիւրեանց հոգին ի դժոխքն տանին:
իգ. 144բ-53ա ԻԳ. Քարոզ սերման որոմին – Տէ՛ր,
ոչ սերմն բարի սերմանեցեր յագարակի քում... Վարդապետք օրինակ բերեն վասն սուրբ Աստուածածնին,
ասեն թէ՝ Էր ոմն զօրագլուխ մեծ... զի լաւ համարին ի
հուրն այրիլ, քան զերեսս նորա տեսանել:
իդ. 153ա-8գ ԻԴ. Այլ քարոզ – Այնպէս ընթացարուք, զի հասանիցէք... Վարդապետք ասեն, թէ
պարտ է որք յայլոց պաշտօն առնուն... զի յերանութիւն հրեշտակացն հաւանիմք:
իե. 158գ-9բ ԻԵ. Քարոզ սիրոյ – Այս է պատուէր
իմ, զի սիրեսջիք զմիմեանս: Ասեն վարդապետք եկեղեցւոյ, թէ որպէս մարդն բաժանի... եւ առանց ոչինչ
գործեաց կարես կատարել, որպէս առաքեալքն:
իզ. 159բ-68ա ԻԶ. Քարոզ սերման – Ել սերմանահան՝ սերմանել սերմն... Գրեալ է ի կանոնս կա[յ]սերաց... եւ ամենայն աշխարհս եկն ի հաւատքն Քրիստոսի:
իէ. 168ա-74ա ԻԷ. Քարոզ եւթանասուն – Ընդէր
կայք զօրս ցերեկ դատարկ... Վարդապետք ասեն, թէ
յանցեալ աւուրքն մարդկային սեռս... բազում տանջանս կրեն ի դժոխքն:
իը. 174ա-9ա ԻԸ. Քարոզ պահոց – Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս յանապատ... Գրեալ է, թէ թագաւոր ոմն
կամեցաւ շինել աշտարակ... ընդ յերկար դրած էիք
զան (՞) առաքելոյն Բարդուղիմէոսի:
իթ. 179ա-85բ ԻԹ. Այլ քարոզ պահոց – Յայնժամ
վարեցաւ Յիսուս յանապատ... Գրեալ է Յուդիթ, թէ Հողէփեռնէս չար իշխանն եկն զօրօք ի վերայ քաղաքին
Բեթուլիա... վասն այն աղաչեսցուք զԱստուած, զի
փրկեսցէ զմեզ ի փորձութենէ:
լ. 185բ-92բ Քարոզ – Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս
յանապատ... Իմաստունք ասեն, թէ գող ոմն առներ
բազում գողութիւն... զի ազատեսցէ զմեզ ի ձեռաց
փորձողին եւ շնորհեսցէ մեզ սրբութեամբ պահել:
լա. 192բ-9բ ԼԱ. Քարոզ պահոց – Եւ հաներ Յիսուս
դեւ մի համր... Վարդապետք ասեն, թէ յաշխարհս մի
մեծ վիշապ երեւեցաւ... զի մի՛ վերստին սատանա
առնու Է. այսս չար եւ մտանէ առ նա:

168

լբ. 199բ-206բ ԼԲ. Այլ քարոզ գալըստեան Տեառն
ծաղկազարդին – Իբրեւ մօտ եղեն յԵրուսաղէմ... Վարդապետք ասեն, թէ Աստուած Բ. աթոռ ունի... վասն այն
ասէ՝ Աւետ[րան]. Երթայք ի գեղդ, որ ընդդէմ ձեր կա:
լգ. 206բ-14ա ԼԳ. Այլ քարոզ ծաղկազարդին – Եւ
ածին զէշն եւ զաւանակն... Վարդապետք ասեն, թէ Աստուած յոյժ մեծ է եւ բարձր... աղաչեսցուք զԱստուած,
զի փրկեսցէ զմեզ ի նախանձու եւ ի սատանայէ:
լդ. 214ա-8բ ԼԴ. Քարոզ վասն Մեծի Ուրբաթոյն –
Ասէ Պօղոս ի յեբրայեցոց թուխթ. Կտակ յետ մահուն
հաստատուն է... Սովորութիւն է, յորժամ մեռանի ոք ի
յայլ տեղիս... ուստի երեւի, թէ բազում չարչարանս եւ
նախատինս կրեաց, որ ոչ գրեցին:
լե. 218բ-21ա ԼԵ. Քարոզ խաչի – Եւ ընդ Քրիստոսի
խաչ ելից... Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ եկեղեցի
նման է քաղաքի... որ ասէ, թէ ընդ Քրիստոսի ի խաչ
ելից:
լզ. 221ա-2ա ԼԶ. Քարոզ Մեծի Շաբաթու – Եկն
Մարիամ Մագդալէնացի եւ միւս Մարիամ... Մեծ է
պատիւ աւուր շաբաթոյն... որչափ ենք ի կեանս յայս
վասն մահուանն Քրիստոսի:
լէ. 222ա-9բ ԼԷ. Քարոզ մեծի յարութեան Տեառն –
Արդարեւ յարեաւ Տէր եւ երեւեցաւ Սիմոնի... Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է արծուի... եւ պատառեցին զնոսա դեւքն:
լը. 229բ-40ա ԼԸ. Այլ քարոզ վասն յարութեան –
Երանի սրբոցն, որ ունիցին բաժին ի յարութեան առաջնումն... Վարդապետք ասեն, թէ օրն Գ. յատկութիւն
ունի... աղաչեսցուք զՔրիստոս լինել այսմ յարութեանս
արժանի:
լթ. 240ա-5ա ԼԹ. Քարոզ վասն հովուաց – Ես եմ
հովիւ քաջ... Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է ոչխարի վասն Բ. պատճառի... որոց
ճարակ եւ մակատեղ արքայութիւն է:
խ. 245ա-50ա Խ. Այլ քարոզ վասն հովուաց – Ես
եմ հովիւն քաջ... Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է ոչխարի, զի ոչխարն ունի յատկութիւն... զի զոր ինչ ընթեռնուն, զնոյնն գործով կատարեն:
խա. 250բ-7ա ԽԱ. Քարոզ Համբարձմանն Քրիստոսի – Եւ եղեւ յօրհնելն նորա զնոսա, մեկնեցաւ ի
նոցանէ... Զկնի ջրհեղեղին, որ ամենայն մարդիկ մի
լեզու էին... եւ յաղթել զթշնամիս մեր, աղաչեսցուք:
խբ. 257ա-63ա ԽԲ. Այլ քարոզ Համբարձման – Տէր
մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ յերկինս եւ նստաւ
ընդ աջմէ Հօր... Աղբիւրս այս է աղբիւրն կենաց... եւ
այսպէս բերդ երկնից արքայութեանն առեալ եղեւ:
խգ. 263ա-8ա ԽԳ. Այլ քարոզ համբարձման – Տէր
մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ յերկինս... Վարդապետք ասեն, թէ այն իրքն, որ ծանր է եւ մրուր եւ ի
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խոնարհ, իջանէ... եւ զքեզ բարձրացուցանելոց է յերկնից արքայութիւնն, աղաչեսցուք զՔրիստոս:
խդ. 268ա-73բ ԽԴ. Քարոզ Հոգւոյն Սրբո
Գալստեան – Հուր եկի արկանել յերկիր... Վարդապետք օրինակ բերեն վասն սուրբ Աստուածածնին... եւ
տունդ ձեր խաւար մնա, աղաչեսցուք:
խե. 273բ-9ա ԽԵ. Այլ քարոզ վասն Հոգւոյն – Հուր
եկի արկանել յերկիր... Վարդապետք ասեն, թէ հայելին
Գ. ազգ է... աղաչեսցուք զՀոգին Սուրբ, զի արժ.՛՛:
խզ. 279ա-86ա ԽԶ. Այլ քարոզ Գալստեան Հոգոյ –
Եւ երեւեցաւ նոցա բաժանեալ լեզուք... Վարդապետք
ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է կարմիր ոսկոյ... որ յարկ Հանկստե[ա]ն բարձրելոյն:
խէ. 286բ-92բ ԽԷ. Քարոզ վասն պատարագին
խորհրդոյն – Առ Յիսուս հաց, օրհնեաց... Եւ ասէ կինն
ցԵղիայ. Կենդանի է Տէր Աստուած քո, թէ գուցէ իմ
նկանակ... կամ եւս գեղեցկագոյն, որչափ գիտիցէ ոք:
խը. 292բ-8բ ԽԸ. Դարձեալ քարոզ վասն
խորհրդոյ պատարագի – Փորձեսցէ մարդ զանձն իւր
եւ ապա ի հացէ անդի կերիցէ... Գրեալ է ի սաղմոսին,
թէ զբաժակ փրկութեան ընկալայց... այլեւ տա զյաւիտենական կեանս:
խթ. 298բ-304ա ԽԹ. Այլ քարոզ մեծատանն – Այր
ոմն էր մեծատուն եւ ագանէր բեզեզս... Ասեն իմաստունքն, թէ ակն ինչ, որ կոչի տպազիոն... զի զոր ինչ
խնդրեն յԱստուծոյ, իսկոյն առնուն:
ծ. 304ա-7բ Ծ. Այլ քարոզ մեծատանն – Այր ոմն էր
մեծատուն, ագանէր բեհեզս... Վարդապետք ասեն, թէ
սուրբ Աստուածածինն նման է աղբեր... որ զորովայնս
պաշտեն:
ծա. 307բ-12ա ԾԱ. Այլ քարոզ – Եւ այր ոմն գործեաց ընթրիս... Իմաստունք ասեն, թէ է ակն մի, որոյ
անունն կոչի ագաթէս... այժմ ընդդէմ հա[յ]ելի օրինակաւ, այլ յայնժամ դէմ:
ծբ. 312ա-8ա ԾԲ. Քարոզ վասն օրինակին Քրիստոսի՝ յօգտութիւն հոգոց – Եթէ ակն քո գայթակղեցուցանէ զքեզ, խլեա՛յ զնա... Վարդապետք ասեն, թէ
սուրբ Աստուածածինն նման է այգաստղին, որ է
Արօւսեակն... այլեւս առաւելուլ եւ ժրիլ միշտ:
ծգ. 318ա-23ա ԾԳ. Այլ քարոզ Քրիստոսի յօգտութիւն – Ճրագ մարմնոյ ակն է... Գրեալ է ի Չորրորդ գիր
Թագաւորութեանց ի Դ., թէ կին մի աղաղակէր... այլ
յաղթեալք ի սատանայէ, իջանեն ի դժոխս:
ծդ. 323ա-8ա ԾԴ. Քարոզ չորրորդ կիւրակէի –
Եղերուք գթած՝ որպէս եւ Հայրն ձեր երկնաւոր գթած
է... Վարդապետք ասեն. Ի յերկնից արքայութիւնն Աստուծոյ... ապա եղերուք գթած, որպէս Հայրն ձեր գթած է:
ծե. 328ա-33բ ԾԵ. Այլ քարոզ – Եղերուք գթած
որպէս Հայրն ձեր երկնաւոր... Վարդապետք ասէն, թէ
բազում պատճառաւ պարտ է մեզ ողջոյն տալ սուրբ

170

Աստուածածնին... պարտ է մեզ առնուլ զնա ի հարսնութիւն, որպէս ասաց Քրիստոս՝ Եղերո՛ւք գթած որպէս եւ Հայրն ձեր:
ծզ. 333բ-7բ ԾԶ. Այլ քարոզ – Մի՛ բամբասէք զմիմեանս, եղբա՛րք... Վարդապետք ասեն, թէ միջնորդութեամբ սուրբ Աստուածածնին ամենայն բարութիւնք
իջանեն առ մեզ... Զ. զբարին ի չարն փոխարկէ:
ծէ. 337բ-40բ ԾԷ. Քարոզ ծառի – Ամենայն ծառ, որ
ոչ առնէ պտուղ բարի, հատանի... Որդին Աստուծոյ յոյժ
սիրէ զպտուղս հոգեւորս... եւ ձեռացն զբարին գործով
կատարեալ:
ծը. 340բ-4ա ԾԸ. Այլ քարոզ ծառին պտղոյն–
Զգուշ լերո՛ւք ի սուտ մարգարէից... Գրիգորիոս պապն
է, թէ՝ Նետ արձակել յաղեղանէ... եւ նզովեցան նոքա ի
սուրբ ժողովն:
ծթ. 344ա-8ա ԾԹ. Այլ քարոզ ծառի – Ծառ բարի
պտուղ բարի առնէ... Վարդապետք ասեն, թէ ծառ ինչ
ի լատին անգնուս քասթուս... զի գնեաց զմարդիկք
մահուամբն իւրով:
կ. 348ա-51բ Կ. Այլ քարոզ ծառի – Ո՛չ կարէ ծառ
բարի պտուղ չար առնել... Վարդապետք ասեն, թէ
սուրբ Աստուածածինն նման է պալասան ծառոյ...
այժմ արա՛ զէն աղօթից, նոյնպէս եւ այլ զգայութիւնքն:
կա. 352ա-6ա ԿԱ. Հնգէտասան կիրակի. Քարոզ
երկուց տէրանց – Ոչ ոք կարէ Բ. տերանց ծառայել...
Վարդապետք ասեն, թէ Աստուած բարձրեալն ո՛չ այնպէս հանգչի... զի ծառայելն զԱստուած թագաւորութիւն մեծ է, որպէս ասէ սուրբն Գրիգոր:
կբ. 356ա-62ա ԿԲ. Քարոզ հասարակաց կիւրակէից. երկրորդ – Տէ՛ր, եթէ կամիս կարող ես զիս սրբել...
Հիւանդն յորժամ ծանր ունի ցաւն, ոչ է պարտ առ անգէտ եւ փոքր բժիշկ երթալ... այս է զամենայն անօրէնութեամբ ժողովեալն, որպէս զի առողջանամ հոգով:
կգ. 362ա-9բ ԿԳ. Քարոզ տան որ տէր՝ որ տնկեաց
– Այր մի էր տանուտէր, որ տնկեաց այգի... Վարդապետք ասեն, թէ այս է առաջին այգին, զոր տնկեաց
Նոյ... աղաչեմք զԱստուած, որ ազատիմք:
կդ. 369բ-75ա ԿԴ. Քարոզ սիրո – Այս է պատուէր
իմ, զի սիրեսջիք զմիմեանս... Վարդապետք ասեն, թէ
սուրբ Աստուածածինն նման է դրախտին վասն Բ.
պատճառի... զի տայցէ մեզ կարողութիւն կատարել
զհրամանս եւ սիրել զմիմեանս:
կե. 375ա-81ա ԿԵ. Դարձեալ քարոզ վասն սիրոյ –
Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է
աղբեւրի վասն Բ. պատճառի... զի սիրեսցջիք զմիմեանս որպէս եւ ես զձեզ սիրեմ:
կզ. 381ա-5ա ԿԶ. Քարոզ վասն քնո – Մի՛ ննջէք,
արի՛ք եւ կացէ՛ք յաղօթս... Վարդապետք ասեն, թէ Դ.
յեղանակաւ ասի քունն... այլ պարտ է եւ այլոց օրինակ
բարեաց լինել:
կէ. 385ա-9ա ԿԷ. Քարոզ ննջեցելոց – Ողորմեցա-
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րո՛ւք ինձ... Վարդապետք ասեն, թէ յորժամ ոք արկեալ
իցէ ի բանդ... որպէս ասէ՝ ողորմեցարո՛ւք ինձ, ողորմեցարո՛ւք ինձ, ո՛վ բարէկամք:
կը. 389ա-92ա ԿԸ. Այլ քարոզ վասն ննջեցելոց –
Երկրորդ պատճառ քարոզեմք վասն ննջեցելոցն...
Վարդապետք ասեն, թէ ոչ անփոյթ առնէ վասն փրկութեան մարդկան... զի եւ նոքա մահկանացուք են:
կթ. 392ա-4բ Քարոզ վասն ննջեցելոցն – Երրորդ
պատճառաւ քարոզ տամք վասն ննջեցելոցն... զի զիս
մի՛ մոռանայր, զի դու ես ի բարի/// (վերջը թափուած):
հ. 395ա Հ. (սկ. թափուած)/// իքս, յորժամ զգայութիւնքս ի չար շարժուածո դադարին... թէ էր այնքան
յամե[ա]ց գալուստն:
հա. 395աբ ՀԱ. Եկա՛յք առ իս, ամենայն աշխատեա՛լք եւ բեռնաւո՛րք... վասն որո ասէ. Լուծ իմ
քաղցր է, եւ բեռն իմ՝ փոքրոգի:
հբ. 395բ ՀԲ. Որ արձակէ զկին իւր եւ ոչ վասն
բանի պոռնկութեան... յորժամ կարծէ, թէ պոռնկեցաւ
կին եւ յետո այլ միաւոր (այսքան):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԷ. դար, նոտրգիր
Բ. 397ա-410բ [Բանք զանազանք]
1. 397ա-405բ [Քարոզ] Եւ ի հաղորդել ընդ նոսա
հացիւ պատուէր տայր նոցա յԵրուսաղեմէ մի՛ մեկնիլ. Գործք Ա. գլուխ, Դ. տուն – Որպէս հրեշտակաց
դասակարգութիւնն է իմանալ... առժամայն յարոյց ի
հիւանդութենէն ի փառս Աստուծոյ:
2. 407ա-9բ [Մեկնութիւն առակաց Սողոմոնի.]
Երեք են, զորս անհնար է ինձ իմանալ, եւ զչորրորդն
ո՛չ ճանաչեմ (Լ. 18-20) – Զհետս արծւոյ թռուցելոյ...
բայց կանայք բազում արիութիւն ստացան ի փառս
Աստուծոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 2ա Աղաչեսցուք ապա զնոյն Տէրն մեր Յիսուս
Քրիստոս, որ իւր սուրբ գալստեամբն ի մարմին, ի
յերկրորդ գալուստն արժանաւորեսցէ զմեզ, որպէս ի
յայս կեանքս դասեաց ի ճշմարիտ հաւատացեալն, այնպէս ի հանդերձեալն դասեսցէ ի դաս սրբոցն եւ արդարոցն, աւրհնել եւ գովել զինքն ընդ Հաւր եւ Սուրբ
Հոգոյն ի յաւիտեանս, ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն,
ամէն, ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 395բ (1343 թ., ստ. լս., բոլորգիր) Յամի Տեառն
մերո Յիսուսի Քրիստոսի ՌՅԽԳ. (1343), Սե[պտե]մբեր
Ժ. սկսաւ քակիլ Կաֆան ի Ճանիբէկէն, եւ Հոկտեմբեր
Ե. նստաւ հեծելն շուրջ քաղաքին՝ ԴՃՌ. (400 000) մարդ:
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2. 410ա (1690 թ., նոտրգիր) Յիշատակ է քարոզգիրք Օզբեկի որդի մելիք Աբրահամին եւ կենակցին
նորին՝ Ազամաթին եւ դստերն՝ Տաթլուին, որք են բնական գիւղաքաղաքէս Աստապատու եւ ստացօղ զանա[ռ]իկ մեծութեանս եւ զփարթամ հարստութեանս,
զի թուականիս հայոց Ռ[ՃԼ]Թ. (1690) առումն եւ նորոգումն եղեւ վերստին: Աբր/// մի գանձիւքն զսուրբ
մատեանս եւ զսրբաբանի վերապատմողս, ի հայրապետութեան տեառն Եղիազարու ամենայն Հայոց կաթուղիկոսի եւ նորին աթոռակալի մերոյ Մինասայ վարդապետին եւ արհիեպիսկոպոսի, եւ աշխարհակալութեան
շահ Սուլէմանին, իսկ Աստապատու գիւղաքաղաքիս
առաջնորդութեան զԶաքարիայ սրբազանի եւ աստուածաբան րաբունապետի: Արդ, ի յայս դառնացեալ
ժամանակիս/// ցանկա[ցող եղեւ] սուրբ կտակիս եւ
լուսափայլ մարգարտիս, որ ունի դրունք զանազան եւ
բանալ [ի երկ]նից արքայութեան/// յոյսն ամենից մելիք Աբրահամն, որ յայսմ ա////// իւրեանն եւ իւրայնոցն կողակից՝ Ազամաթին եւ////// ելոյն իւրոյ զՍտեփան[ն]ոս վարդա[պետ]/// ի զբօսնուլ եւ արկանել ի
տէրունեան///, զի պտղաբեր երեւեսցի եւ առիթ վարձուց ի գալստեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
աւրհնելոյն յ[աւիտեանս] յաւիտենից. ամէն: Արդ, որք
վայելէք զսա առողջութեամբ եւ խնդութեամբ ի փառս
Քրիստոսի, յիշեցէ՛ք զպատճառս՝ զմատակարարս, զաշխատողս եւ զստացող ի սմին, մանաւանդ զհանգուցեալն ի Քրիստոս զԱբրահամ մելիքն եւ զծնօղս նորին
եւ ամենայն արեան մերձաւորսն, յաւել եւս զՍտեփաննոս վարդապետն, ընդ որս եւ դուք յիշեցեալք լիջիք ի
նոյնոյ Տեառնէ մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ. ամէն: Հայր
մեր, որ յերկինսդ ես:
410ա (1690 թ., նոտրգիր) Կացցէ՛ եւ մնասցէ՛ ի
դրան Սրբոյն Ստեփաննոսի վանիցն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Նախերգանք քարոզից», 1ա՝
«797/3037», «ՌՅԽԳ. – 1343-ից առաջ, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», 3բ՝ «Քարոզգիրք»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ կազմի Ա. փեղկին. «աստուածապայծառ յազգէն, ի տանէն Հայրապետեան», 1ա (ԺԸ. դ.,
նոտրգիր. հայատառ պարսկերէն)՝ «Խուրտանշ նամիաի, դիտանշ բիայ (Ուտելն չես գալ, տեսութեանն
եկ) / Սաթսալաս մի սուզամ, հանուս փօխտայ նայշուտամ (Ճ. տարի է երվում եմ, դեռ չեմ եփել) / Քահիզարդ բյքահտուն նայ մի մունաթ (դեղին դարմանն
դարմանոցն չէ մալ, պետք կայ կու)»:
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3038
ՅՈՎՍԷՓԱՅ ՎՐԴ. ՓԻՆԱՉԵԱՆՑ՝ ՔՆԱՐ ՍՐՏԻ
ՇՈՒՇԻ
ԳՐԻՉ՝ Յովսէփ վրդ. Փինաչեանց:
ԹԵՐԹ՝ 295. չգրուած՝ 133բ, 143ա-73բ, 176բ-7բ, 178բ, 228բ30բ, 232ա-59բ, 260բ-1բ, 287ա-93բ: ՊՐԱԿ՝ 1-13x22. մէկընդմէջ
22 եւ 2 թերթանոց պրակներ, 11՝ 19, 12-13՝ 18)+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
ճնշադրոշմներով՝ ոճաւորուած ձուածիր՝ «Фабрики Платунова
N 4» (թ. 14-25, 37-47, 60-71, 84-95, 108-19, 132-43, 156-67,
180-91, 204-15, 228-39, 252-9), «Фабрики Платунова N 5»
(թ. 262-3), ձուածիր «Հմր 6» (թ. 278, 280-3, 285, 287, 292):
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանգծուած (17x12): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 31ա): ՏՈՂ՝ 16-28:
ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ Ա., Բ. փեղկերի հիմնամասերը՝ սեւ
կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ
թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 31ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը վնասուած, խունացած, մէջքը
պատռուած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, ձէթի եւ թանաքի
հետքերով, զանազան բծերով, թանաքը դրոշմուած հանդիպակաց էջերին, մի շարք թերթեր թուլացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. Պհպ. Աա-142բ [Մասն Բ.] Քնար սրտի. Յովսէփ վարդապետի Փինաչեանց յօրինեալ յայլ եւ այլ
դէպս եւ ի ժամանակս
1. 1ա-6բ Ա. Ծնունդ Յիսուսի – Հրեաստանի ի Բեթղեհէմ քաղաք Դաւթի, / գեղապանծ որդիք հօր Ադամայ...
զի թէ դու յիս, / ահա ես սուրբ յամենայն եմ, Աստուած:
2. 7ա-12ա Բ. Կոտորումն մանկանց Բէթղէհեմի.
Երթ Յիսուսի յԵգիպտոս, ի Գալիլիայ եւ ի Նազարէթ
քաղաք – Բաբէ՛, զինչ այս ողբ աղեկէզ / եւ ձայն լալեաց հնչի ի քեզ... Ո՛վ մանկացեալս Աստուածդ Յիսուս:
3. 12ա-7ա Գ. Մկրտութիւն Քրիստոսի – Որ զբարձրելոյն քննես զխորս, սիւգ յիս շնչեա՛, Սո՛ւրբ Հոգի... եւ
երջանկաց փառաց հաշտդ արա՛ զիս, Տէ՛ր երկնաւոր:
4. 17ա-8բ Դ. Դրունք եկեղեցւոյ – Դրունք սրբոյ
տաճարին, / Դրունք են տան Աստուծոյ... հարեալ ընդ
ժայռս ամեհի:
5. 18բ-9բ Ե. Պտուղն. Պտուղ Հոգւոյն զմերս ասէ
առաքելոյն, որ է սէր: Լամբ. յԱտե. – Ո՜հ, թէ ո՛րքան
քաղցր էր պտուղն, / զոր ինձ քո ձեռք ընծայեցին...
պտուղ սիրոյն միշտ եղիցի:
6. 20ա-4ա Զ. Յառակաց Աւետարանին. Անառակ
որդի – Ընչիւք հարուստ ոք մեծատուն հայր էր երկուց
զաւակաց... եւ կողոպտեալ յինէն զինչ հօրդ հոգիս
տանջէր ի սովու:
7. 24ա-5ա Է. Չար խորհուրդ – Խորհուրդ նենգոտ
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չարին մտաց ծնունդ է եւ մերթ յեդեմ պատրեաց
զԵւայ... խնդրէ, ո՜հ սէր միայնակ:
8. 25բ-30ա Ը. Յառակաց Աւետարանին. Մեծատուն եւ Ղազարոս – Ասաց Յիսուս. Էր մեծատուն հարուստ գանձիւք ճոխապանծ, / հանդերձ նորա միշտ
բեհեզեայ չէր չափ կարմիր ծիրանեաց... միշտ անկարօտ կալ եւ հրճուիլ ի քո փառս երկնային:
9. 30բ-1բ Թ. Խոկմունք – Զի ոգի տխուր զերթ այր
կարեվէր, / նստեալ մեկուսի մտօք տարուբեր... եւ ահա
Տէր իմ ամենայն բարեաց:
10. 31բ-40ա Ժ. Մահ եւ թաղումն փրկչին – Զի ի
պատկեր քո անթուղբ, ոգեսարսուռ կերպարան, / հատիս երկինք լի ցասմամբ եւ կաս ի մեծ սասանման...
յիշեա՛ յիս Աստուած ի քում գալստեան:
11. 40ա-5բ ԺԱ. Յարութիւն Քրիստոսի. Յարեաւ,
չէ աստ ահաւադիկ տեղին, ուր եդին զնա – Որ յակմբեալսն ի վերնատան շնորհացդ զսիւգ շնչեցեր, / եւ ի
խաւար միտս նոցին լոյս գերարփի ցայտեցէր... յարո՛
եւ զազգ մեր անտէրունջ ի նոր ի կեանս, փրկի՛չ իմ:
12. 45բ-7ա ԺԲ. Ընկերն իմ ի քուն – Ընկերն իմ ի
քուն արդ մտեալ հեշտին, / զիարդ անխլիրտ մնջէ յանկողին... քնի՛ր, ուրեմն զուր է եւ իմ կոչ:
13. 47բ-9ա ԺԳ. Անօթն. Անօթ ընտրութեան էր նա
ինձ. Գործ – Ընդէ՞ր պատուական անօթդ իմ սիրուն, /
բեկոր լեալ, բեկոր դիտիմ յայս պահուն... հարուած
միշտ ի սիրտ, հարուած ի հոգի:
14. 49ա-50բ ԺԴ. Խաղաղութիւն – Եթէ ի կեանս
անվրդով, / դու կամիս կեալ երջանիկ... մինչեւ ի դասս
երջանկաց:
15. 51ա-2բ ԺԵ. Ծոյլն – Հեղգ ի վաստակս մինչ
հեշտին, / եւ միշտ մտօք տարուբեր... սուր լինիցին
քում սրտի:
16. 52բ-4բ ԺԶ. Այր հաւատարիմ – Այն ինչ ի կարգ
մարդկայնոց, / Դիոգինեայ հանգոյն ես... ում հաւատալ
կարէի, կեանք իմ եւ ինչք անխնայ:
17. 55ա-9բ ԺԷ. Ուղերձ. Առ ծայրագոյն պատրիարգ կաթուղիկոսն ամենայն Հայոց տէր տէր
Գէորգ Դ. Շնորհաւոր նոր տարի – Հանգոյն գետոց
սրարշաւ յաւիտենից յովկեան, / ի գիլ հոսեալ ի գլոր
մտցէ ընդ փոյթ եւ այս ամ... թելք քնարիս հնչեսցին
ոգեխրախոյս բարեօք լի, / քեզ շնորհաւոր նոր տարի:
18. 59բ-62բ ԺԸ. Բամբասողն – Բամբասողին ի
շրթանց, / բան չիջանէ խաղաղիկ... վիճակ սրբոց ի յերկին:
19. 63ա-9ա ԺԹ. Սուրբ Վարդանանք – Զարթի՛ր,
քնա՛րդ հոգետաւիղ, սրտիս աշխոյժ վառ ի վառ, / վէհ
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յիշատակ ախոյանից ազգիս հնչել ի քո լար... վկայ Աստուած զայս մեզ երկինք պարտք անհրաժեշտ վճռեցին:
20. 69բ-70բ Ի. Սարեակն – Ողջո՛յն, թռչնեկիդ, որ
յիմ պատուհան, / առեալ զհանգիստ ճռռւողես միայն...
եւ միշտ գալով աստ, երգեա՛, ի՛մ թռչնիկ:
21. 70բ-2բ ԻԱ. Հրաժեշտ մայր իմ – Մնասցես
բարեաւ մայր իմ սիրուն / խաղաղութեան անդ յօթարանում, / մնասցես բարեաւ կապոյտ երկնից ի սուրբ
խորանում... քեզ լինի բերկրանք:
22. 72բ-5բ ԻԲ. Վանք սրբոյն Ստեփանոսի, որ ի
գիւղն Սաղիան – Իղձ վաղեմի ահա եւ զիս առ ձգեաց,
/ ի քեզ, որ սիրտ կրես ի բռին հայորդեաց... կնքեցից
կեանս հեծեծելով՝ Աստուած իմ:
23. 76ա-9ա ԻԳ. Կռունկ – Ընդ ազգս այս առաւօտուն, / յոր շշնջին հունչք մեղմագոյն... եւ յողբ տխրութեան լացցես զիմ զկեան:
24. 79ա-81ա ԻԴ. Քունն – Ընդէ՞ր ի ծոց քո հեշտին,
/ չամփոփես զիս, անուշ քո՛ւն... գգուեսցէ վէմ զիմ շիրմի:
25. 81ա-4բ ԻԵ. Զաւերակս Ղօլիճայ գեղջ. Մարմարաշեն վանք – Ծաղկապսակ այն ինչ գարուն ննջեր
ի գիրկ մեղմն հողմոց... ի գերութեան Բաբելոնի լացցուք զմերն Հայաստան:
26. 85աբ ԻԶ. Ձայն քո – Ո՜հ, այդ անուշ ձայն
հրեշտակի, / որ ի ներքոյ հնչի յարկիս... երկնի երկրի
ածէ զարմանս:
Ծնթ. Խորագրի տակ, մատիտով. «Նուէր առ Յովհաննէս
վարդապետ Շիրակունի»:

27. 85բ-9ա ԻԷ. Պատերազմ Հայկայ ընդ Բելայ –
Ահա՛ յարփւոյն բացաձիգ փայլ շողան Մասեաց վեհ
կատարք, / թելք յուսահատ թրթռան սրտիս յիմ կիսաբէկն ի քնար... ուր փառք ազգիս նշողարձակ ճաճանչ
ցայսօր արձակեն:
28. 89բ-91ա ԻԸ. Սոխակն առ վարդն – Ընդէր
այդպէս փոյթ / անձկալիդ իմ վարդ... զի ես կորուսիկ /
զիմ վարդ սիրունիկ:
29. 91բ-6բ ԻԹ. Տղմուտ գետ – Առաւօտեան ջինջ ի
պահուն մինչ պարք հաւուց զարթնուն յերգ, / եւ խոր
գիշեր ստուերամած թագուցանէր զիւր ըզմէգ... առեալ
ընդ իւր եւ զարտասուս, որք յիմ աչաց հոսիցեն:
30. 96բ-8ա Լ. Մրմունջ գիշերական – Ի լռութեան
գիշերիս, / շունչ հիւսիսին զովագին... ահա այս է իմ
մրմունջ:
Ծնթ. Խորագրի տակ մատիտով՝ «Նուէր առ Գ. Ե. Սի. Մ.»:

31. 98ա-9ա ԼԱ. Առած. Կոշտը նստած, քարի
գլուխը կուլայ, ազգային – Ի միջօրեայն անձրեւաբեր,
/ ամպք ընդ այերս գիշերաստուէր... լաւ է դնել քեզ
սանձ լեզուին:
32. 99ա-103ա ԼԲ. Ուղերձ առ ծայրագոյն պատրիարգ կաթուղիկոսն ամենայն Հայոց տ. տ. Գէորգ
Դ. ի շնորհաւորել զտօնախմբութիւն անուան նորին
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վեհափառութեան – Ի բարձանց Այրարատայ, ո՛վ վէհ
ձագիդ Հայաստանեայց, / էջ այսօր, մինչ երբ արդե՞օք
նստիս տխուր յուխս արտասուաց... Օ՜հ, ընկա՛լ զիմ
երգ տկար, զար սրտիս երգեաց քնար:
33. 103բ-4բ ԼԳ. Մրմունջք Շուշանայ՝ դստեր մեծին Վարդանայ. «Է՞ր հեռուն ասի» եղանակաւ երգելու – Ի բանդ մթին մաշի իմ կեանք տխրագին, / ո՜հ,
լացէ՛ք զիս, տիկնա՛յք Հայոց աշխարհին... զի վերք
յապայն վարդ քաղեսցեն կենդանի:
34. 104բ-11բ ԼԴ. Սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչ
ամենայն Հայոց – Յարազուարճ ձայնիւ երգոց եկեղեցիդ Հայաստանեայց, / հոգետաւիղ զքնարին հար, դի՛ր
եւ այսօր զսուգդ ի բաց... սուրբ յուղղափառ յերկնահանգէտ կաթուղիկէ յեկեղեցի:
35. 111բ-3բ ԼԵ. Էջմիածին («ԷՋՄԻԱԾԻՆ») – Էին
Աստուծոյ դու տուն եւ տաճար, / կառուցեալ աջով բարձրելոյն անճառ... զի ելեալ ի քէն, / ոչ պաշտէ զոր Էն:
36. 113բ-5բ ԼԶ. Սուրբ Հռիփսիմէ («ՀՌԻՓՍԻՄԷ»)
– Սուրբ ի տաճար մատաղ կուսին, / ելէ՛ք, ո՛վ դուք
կուսանք Հայոց... եւ դստերաց տացէ նորին համեստ
զվարըս կուսութեան:
37. 115բ-6ա ԼԷ. Առակ. Մուկն եւ կատու – Մուկն ի
ծակէն ծածկապէս, / Ակամբ անթարթ որոներ... հանցէ
երբեմն նա ի քէն զդառն վրէժ իւր քինացն:
38. 116բ-8ա ԼԸ. Սիրտ իմ – Ընդէ՞ր, ընդէ՞ր ակնապիշ, / հուզիմ վայելս աշխարհի... զի ցնծութիւն անսահման ի նա կարես գտանել:
39. 118բ-20ա ԼԹ. Առակ. Գառն եւ գայլ. Նուէր առ
Ե. Ե. Խ. – Գարնանազայր գետոյն յափ / գառն ի հօտէն
ծարաւի... այլ ի գայլոց մարդակէր, Տէ՛ր դու զմեզ
փրկեսցես:
40. 120աբ Խ. Ուղերձ առ Արիստակէս վարդապետն Սեդրակեանց, ի դիմաց աշակերտաց Կուսապատ գեղջ – Ընդ առաջ մտից քո, ո՛վ հայր / բանին
դրունք մեր սրտից... քեզ երգեսցուք փառք Հայոց, /
կեցցե՛ս յամս ձիգ, ո՛վ հայր:
41. 120բ-2ա ԽԱ. Կեանք իմ – Լեռնակուտակ անդ
յալիս, / թշուառութեանց աշխարհիս... տո՛ւր, զի ինձ
կեանք երջանիկ ի քեզ եւեթ է առատ, Տէ՛ր:
42. 122բ-4ա ԽԲ. Առուակ – Ո՜հ սիրուն առուակ, /
գլելով ալեակ... ձոն նուէր առ ձեզ զայն յղէ անվերջ:
43. 124բ-6ա Զեփիւռ – Ուստի՞ գաս արդեօք, զեփի՛ւռ կենսասփիւռ, / մինչ ճաճանչք արփւոյն սփռին ի
սփիւռ... կամ իղձք իմ եւ յոյսք ի սպառ են ունայն:
44. 126բ-8ա Յոյս իմ. Յոյս իմ ի մանկութենէ իմմէ, մի՛ թողուր զիս, Տէ՛ր Աստուած իմ. Շարական –
Որ գթութեամբ անքանակ / հայիս ի գործս քոց ձեռաց...
խնդա՛ օն դու, ո՛վ անձն իմ, ամենայն ինչ քեզ է լոյս:
45. 128ա-9բ Սուգ մեծին Ներսիսի Հայոց հայրապետին. Ո՜ տայր զգլուխ իմ ջուր եւ զաչս իմ յաղբիւր
արտասուաց. Եփրեմ – Ի սրբավայր եդեմական աշ-
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խարհի / յիմ Հայաստան յուզին աղէտք սոսկալի... եւ ի
բանդէ կենաց փրկեա՛ զազգ հայկեան:
46. 130ա-1բ Գարուն Հայաստանի – Ծայրակարմիր նշոյլք արփւոյն / երկնից ի ծիր երբ ցոլան վառ...
միայն յայնժամ հրճուեաց սիրտ իմ, այն է գարուն Հայաստանին:
47. 132ա-3ա Առ յառաջադէմ աշակերտն իմ Գարեգին («ԳԱՐԷԳԻՆ») – Գարեգին գառնուկ, / գառին
գերապանծ... փա՜ռք, զի դու որդեակ ես իմ, Գարեգի՛ն:
48. 134աբ Ուղերձ. Ի մեծահանդէս աւուր Գ. տարեդարձի օծման վեհափառ կաթուղիկոսի ամենայն
Հայոց տ. տ. Մակարայ («ՅՈՎՍԷՓ») – Յաւիտենից ի
լերանց Հայաստանի կարեվէր, / սլացեալ հոգի ընդ ձիրս
բաբախելով զիւր թեւեր... զի յազգալոյս ձեր կենաց /
միշտ կեանս առցէ ազգ հայգեան եւ փառազարկն
Հայաստան:
49. 135ա-6ա Նոր տարուայ մաղթանք հայ մանուկների համար. «Արեւն ելաւ զեյթունցիներ» երգի եղանակով – Յաւիտենից անմահ Աստուած, / Տէր եւ իշխան
ժամանակաց... օ՜ն, շնորհաւոր թող լինի մեզ ամենիս:
50. 136ա-7ա Մանուկ. Ո՜հ որոց թողեալ է զուսումն մանկութեան. Սողոմոն – Ո՜հ, մինչ երբ արդե՞օք, ո՛վ թշուառ մանուկ, / խեղճ, ոտաբոբիկ վազես
դէս ու դէն... դառնայ քեզ համար, ո՛վ մանուկ, մանուկ:
51. 137ա-9ա Հայրենիք եւ անէծք մօր – Հայրենի՛ք,
իմ վեհ հայրենի՛ք, / քեզ պաշտեցին մեր քաջ նախնիք...
չողողենք դաշտ ու ձորեր / բուն մեր անձի քաջութիւնով:
52. 139բ-41ա Մշեցի ճամբորդ. «Ես մշեցի ճամբորդ եմ հեռու տեղերէն». Գամառ Քաթիպայ – Մշո
երկրէն պանդխտօրէն, / ո՞ւր ես գնում հայ գիւղացի...
ձեր փրկութիւն ձեր արեան մէջ է միմիայն, Աստուած
վկայ:
53. 141բ-2բ Սեւանայ լիճը – Կապոյտ լճակում
խաղում է երկինք, / կապտագոյն շրթանց մանրիկ ծիծաղով... դրանից մեծ գանձ չկայ աշխարհում, / ուրախ
վայելէ՛ եւ մի՛ վշտանար:
Բ. 178ա-231բ [Մասն Գ.] Քնար սրտի. Յովսէփ
վարդապետի Փինաչեան յօրինեալ յայլ եւ այլ դէպս
եւ ի ժամանակս
1. 179ա-81ա Ա. Ճէտ նապաստակին – Տե՛ս թե
կայ մի մարդ, որ ինձ հարցանէ, / թէ գիշերս քեզնից
ինչպէս է անցէ... ընկնիմ մահի ձեռք, ո՛վ իմ անասնիկ:
2. 181բ-3բ Բ. Վիշտք իմ. Եղէ ես որպէս բու յաւերակի, տքնեցայ եւ եղէ ես որպէս ճնճղուկ միայն ի
տանիս. Սաղմ. – Մարգարէի ճշմարիտ / գուշակութեան խորհուրդը / գիտեմ, ո՛վ Տէր, իսկապէս / կհայտնէր քո տանջանքը... որ մեր ազգին մտերիմ ստանանք
սուրբ ուղղութիւն:
3. 184ա-6բ Գ. Աւերակք Հայաստանի – Աչքերիս արտասունք, ա՜խ դեռ չեմ սրբաց, / ժամանակ ինչո՞ւ այդպէս դարաւոր... ասէ՝ Ի՛մ որդիք, դուք ալ կեանք ունիք:
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4. 186բ-91ա Դ. Իշխան ոմն – Այդ ինչ փառաւոր
զքեզ հանդերձով / պճնուած ես դու, ի՛մ ազնիւ իշխան... տացէ, որ գտնես հոգւոյդ փրկութիւն:
5. 191ա-2բ Ե. Օրօրք հայրենասէր հայկուհւոյն –
Քուն եղի՛ր, անո՛ւշ իմ գառնուկ սիրուն, / փակէ՛, ժամ է
արդ, այդ աչերդ անքուն... թող առնէ հոգիդ մահու
սուրբ հրեշտակ:
6. 192բ-5ա Զ. Գառնուկ. Այլաբանութիւն – Ա՜խ,
տե՛ս, թէ ինչպէս գառնուկներ սիրուն, / մօր ստեանց
կարօտ ձայն են արձակում... կգտնիք ձեր մայր Գեղարդայ վանքում:
7. 195բ-7բ Է. Թռչնիկ – Թռչնի՛կ իմ սիրուն, /
թռչնի՛կ գեղանի, / ա՜խ ինչ գեղեցիկ, / փետուրներ
ունի... կաղաչեմ՝ ինձ միշտ / ընկեր լէ՛ր թռչնիկ:
8. 197բ-9ա Ը. Կարոտ պանդխտին – Ո՜հ, մինչեւ
ե՞րբ Աստուած հզօր, / թափառիմ ես օտար աշխարհ...
ո՜հ, թողէ՛ք ինձ ապրել, մեռնել / անուշ ծոցում Հայաստանի, ա՜խ Հայաստան:
9. 199ա-201բ Թ. Այցելուն – Դէպի ո՞ւր այդպէս
պարոն այցելու, / անձայն, անողջոյն կանցնիս կերթաս
դու... հաւատա՛, այն է լուսաւորութիւն:
10. 201բ-3բ Ժ. Մի՛ լար – Իմ վեհ հայրենեաց
աւերակաց մէջ / ձեռքերս ծոցումս շրջում եմ տխուր...
ո՜հ, լա՛ց ապաքէն, ինչպէս որ կու լաս:
11. 203բ-6բ ԺԱ. Օրօրք. Հայրենասէր հայկուհւոյն
(«Անուշ քնարն աչերն ասեր»ի եղանակով) – Քնի՛ր,
քաղցրիկ սիրուն որդեա՛կ, / ի՛մ ցնծութիւն, ի՛մ յոյս
միակ... որ քեզ այսպէս երգեց՝ օ՜ր օ՜ր:
12. 207ա-10ա ԺԲ. Գիշեր – Լուռ է բնութիւն, միայն
խոխոջիւն / կհանէ առուակ գլելով ալեակ... դէպ քեզ է
վազում արշալոյս մէկէն, / հրճուանք անաղօտ ծագեց
առաւօտ:
13. 210ա-2բ ԺԳ. Պանդուխտը միայն – Պանդուխտս միայն խոնաւ սենեակում, / հոգիս է տխուր,
սիրտս է մորմոքում... ո՜հ, պանդո՛ւխտ, լո՛ւռ կաց եւ
դու միայն լե՛ր:
14. 213ա-4ա ԺԴ. Մանուկ. Ո՜հ, որոց թողեալ է
զուսումն մանկութեան. Սողոմոն – Ո՜հ, ինչո՞ւ այդպէս, ո՛վ թշուառ մանուկ, / խեղճ ոտաբոբիկ վազում ես
դէս դէն... դառնայ քեզ համար, ո՛վ մանուկ, մանուկ:
15. 214ա-5ա ԺԵ. Բարեկամ. Նուէր առ պ. Գրիգորն Տ. Գէորգեանց – Երբ ոգետխուր նստած սենեակում, / ես սպասում եմ բարի այցելուի... ասում ես՝
Ահա ես քեզ բարեկամ:
16. 215ա-7ա ԺԶ. Սէր – Աշխարհիս մէջ մահկանացուն, / եթէ ունի երջանկութիւն... սիրենք իրար, որ
մի գուցէ / հանդերձելում թշուառ մնանք:
17. 217ա-8ա ԺԷ. Ո՛վ դու – Ո՛վ դու անծանօթ, բայց
յոյժ գեղանի, / որ կշողշողաս զինչ տերեւ վարդի... ո՜հ,
դու մի՛ այլ սէր գտի քեզ համար, / իսկ ինձ մաղթելով
բարի ճանապարհ:
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18. 218բ-9բ ԺԸ. Աստղիկ – Ո՛վ ահա փայլուն է այս
այն աստղիկ, / որ ամէն գիշեր լռիկ ու մնջիկ... առաւօտ լուսոյ, առաւօտ կենաց, / վիշտ ամէն ինձնից գնացին ի բաց:
19. 219բ-20ա Երգ առ Կուսապատեցիս, ի բերանոյ ուսանող յորդւոց իւրեանց – Ո՞ւր էք, ո՞ւր, թորգոմեան արի զաւակներ, / ո՛վ Հայկայ դուք որդիք եւ իմ
եղբայրներ... ձայն տան, թէ խեղջ հայի արեւն է ծագել:
20. 220բ Այգաշաղ եւ գարի – Այգաշաղը առաւօտուն / ման էր գալիս աղբի միջում... մարգարիտ է, եթէ
գարի, / նորա յարգը ճանաչում չեն:
21. 221ա-4բ Գիշերային հառաչանք – Գիշերն է
խաղաղ, շնչականք ամէն քնով են թմրած, / վերջին
լռութիւն տիրել է ամէն լերանց եւ դաշտաց... եւ միշտ
շրթունքէն թռչում է այս բան, ա՜խ իմ Հայաստան, երբ
կտեսնեմ քեզ:
22. 225ա-6բ Գնաք բարեաւ – Գնաք բարեաւ իմ
զաւակունք, / Աստուած միշտ է ձեզ պահապան... Աստուած ձեզ հետ, բարեաւ գնաք:
23. 226բ-7ա Յառաջ – Յառաջ, դէպ յառաջ վազենք, ո՛վ հայեր ժամանակի հետ, / ուսում, գիտութիւն
եւ սուրբ միութիւն, ա՜խ մեզ շատ է պէտք... տառապեալ հայ ազգ, ուրեմն յառաջ:
24. 227ա Տապանագիր – Ո՛վ մարդ, կցանկաս
գիտենալ ո՞վ եմ, / Իշխանեանց տիկին Մարգարիտն ես
եմ... թէ կուզես անմահ մնալ յաւիտեան, / սիրէ՛ Աստուածդ եւ ընկերդ միայն:
25. 227բ Տապանագիր – Փառաւոր կեանքով
ապրած մեծացած, / իշխանաց տիկին Մարգարիտն եմ
ես... ցանկալի կարօտ, սէր սրտիդ միջին, / նուէր մի եւ
դու, ես լուռ ցուրտ շիրմին:
26. 227բ Տապանագիր – Փառազուարթ մթին եւ
լուռ գերեզման / ինձ վշտացելոյս եղեւ բնակարան...
նորատիք յորդւոց զիս ի սպառ զրկեաց:
27. 228ա Այդ իրաւունք է, այդ մաքուր խիղճ է –
Ձեռքերը ծալած, դրած իւր կուրծքին վերայ, / ձեզ հետ
է խոսում մէկը վշտալից... այդ իրաւունքն է, այդ
մաքուր խիղճն է:
28. 231աբ Վարդան – Առաւօտեան անուշ փչեցին
հովեր, / Հայաստանի լեռներ խնդագին դաշտեր... սիրոյ սուրբ կրակով վառուեցան սրտեր:
Գ. 260ա-86բ [Տիտղ.] Քնար սրտի. Յովսէփ վարդապետի Փինաչեանց. Մասն Ա., ի 1883 ամի, ի
Շուշի
1. 262ա-3բ Մայր իմ. Հայր իմ եւ մայր իմ թողին
զիս, եւ Տէր իմ ընկալաւ զիս. Սաղ. գլ. ԻԶ. 12 – Մնա՛
բարեաւ, մա՛յր իմ սիրուն, / խաղաղութեանն անդ
յօթարան... նոյն եւ լիցի միշտ քեզ բերկրանք:
2. 264ա-6բ 17 Յունվարի 1884 ամի: Ծնունդ
Քրիստոսի. 10. Զի ծնաւ ձեզ այսօր փրկիչ, որ է
օծեալ Տէր, ի քաղաքի Դաւթի. Ղուկ. Գլ. Բ. 11 –
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Հրեաստանի ի Բեթղեհէմ քաղաք Դաւթի գերապանծ, /
ելէ՛ք, որդի՛ք Հօր Ադամայ, հոգւով պաշտել զՏէր Աստուած... զի թէ դու յիս, ահա ես սուրբ յամենայնի, ի՛մ
Աստուած: Յովսէփ վարդապետ Փինաչեան:
3. 267ա-71բ Կոտորումն մանկանց Բեթղեհէմի:
Երթ Յիսուսի յԵգիպտոս, ի Գալիլեայ եւ ի Նազարէթ
քաղաք: Յայնժամ իբրեւ ետես Հերովդէս, թէ խաբեցաւ... Մատթ. Գլ. Բ. 16 – Ա. Բաբէ, զինչ այս ողբ աղեկէզ, / եւ ձայն լալեաց հնչի ի քեզ... թէ Նազովրեցի Յիսուս կոչեսցի:
4. 271բ-4ա Մկրտութիւն Քրիստոսի. Եւ իբրեւ
մկրտեցաւ Յիսուս, ել վաղվաղակի ի ջրոյ անտի.
Մատթ. Գլ. Գ. 16 – Որ զԲարձրելոյն քննես զխորս
սիւգ յիս շնչեա՛, Սո՛ւրբ Հոգի, / երգել ի լուր տիեզերաց
զհրաշից փրկչին Յիսուսի... եւ երջանկաց փառաց
հաղորդ արա՛ զիս, Տէր՛ երկնաւոր:
5. 274ա-5ա Դրունք Եկեղեցւոյ. Առ դրան տաճարիս արդ կամ գետնամած. Ալամդարեանց – Դրունք
սրբոյ տաճարիս / դրունք են տանն Աստուծոյ... նաւակ
հոգւոյդ փշրեսցեն, / հարեալ ընդ ժայռս ամեհի:
6. 275բ-7բ Յառակաց Աւետարանի. Անառակ
որդի. Ընդ անառակին որդւոյ գոչեմ առ Հայրդ գթած.
Շարական – Ընչիւք հարուստ ոք մեծատուն հայր էր
երկուց զաւակաց... արար պաշտպան, ամաչեսցէ զերթ
ինձ կտտանս ի սովու:
7. 278աբ Այսօր եւ վաղիւ ճոխութիւն, փառք, գահ /
անտերունջ իսպառ ի չիք կան ահա... եւ ահա տէր իմ
ամենայն բարեաց:
8. 278բ-9բ Սուգ Շուշանայ՝ դստեր մեծին Վարդանայ. «Է՞ր հեռանաս» երգի եղանակով – Ի բանդ
մթին մաշի իմ կեանք տխրագին, / ո՜հ, լացէ՛ք զիս,
տիկնա՛յք Հայոց աշխարհին... զի վիրք յապայն վարդ
քաղեսցեն կենդանի:
9. 279բ-86բ Մահ եւ թաղումն փրկչին – Զի ի
պատկեր քո անթողբ ոգեսարսուռ կերպարան, / պատիս երկինք լի ցասմամբ եւ կաս ի մեծ սասանման...
յիշեա՛ զիս, Աստուա՛ծ, / ի քում գալստեան:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԹ. դար, շղագիր
174ա-6ա, Կազմաստառ Բ., Ոտանաւորք. հայատառ թուրքերէն.
1. 174ա-6ա Արազ աշտի քեաֆին ալ, / քեաֆ կիր
կեօթիւր քեաֆին ալ... մեան անամնան այրլմազտմ, /
այիրտլար գիւճնան:
2. Կազմի Բ. աստառ Գարշտայ ազտր անա /
օրտակի քղազտր անա... սանայ նիազտր օղուլ:
3. Կազմի Բ. աստառ Պայաթ – Գարշտայ ջան
արատայ... իթիփտր ջան արատայ:
4. Կազմի Բ. աստառ Գարշմզտայ եա տալայ / եա
սամուրգեն եա տալայ... էտիլ գէնտր այ արազ:
Ծնթ. մեծ մասը սրբագրուած են, բազմաթիւ ջնջումներով:
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5. Պհպ. Բբ.ին սոսնձած ներդիրին. «Харковъ
Главный почтамт, Я ниже подписавшiися, Я
ниже подписавшiися Житель сел. Кетабекъ. Հ.
շապիկ նորա նորաստեղծ: Портник. Я ниже подписавшiися».
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Գրչի. Տե՛ս տիտղ.՝ 260ա (նման՝ Պհպ. Աա, 178ա):

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Պհպ. Աա, 1ա երկիցս, սեւ թանաքով
արտաքուստ ոճաւորուած բոլորակ, ներսում՝ աւելի
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փոքր բոլորակի մէջ խաչ, երկու բոլորակների միջեւ
շրջագծով՝ «ՅՈՎՍԷՓ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՓԻՆԱՋԵՆՑ»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «800/3038», «1883, ԺԹ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «որ դղրտայ», Պհպ. Աբ՝
«Մայր եւ կ կ կոյս, հայր, արթուն կացէք այսու, կատարումն, Հաաաաայրատու», թուեր, 295ա՝ «Գրիչ, գրիչ»,
295բ՝ «Չքնաղ սիրուն ծաղիկըս / թոշնեց թառամեց...
եւ իմ սիրտ է, զի սրով կտրատեց, Արժենա 70 կոպէկ,
Պետրոս 28 կոպէկ», Պհպ. Բա՝ «Համ, սահմանադրութիւն դաստիարակութիւն»:

3039
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՍՈՀՐԱՏԷՐ ԳԻՒՂ
ԳՐԻՉ՝ Դանիէլ երէց:
ԹԵՐԹ՝ 309: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԶx12 (Գ 11, Զ 6, ԺԳ, ԺԵ 14): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (10,5x14,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 92ա): ՏՈՂ՝ 20-1: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ մագաղաթ (Ա.), սպիտակ թուղթ (Բ.):
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (վջ.). սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսագծերով,
մասն կազմաստառի:

Նմուշ 92ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մկրտութիւն (՞)՝ 2բ (պահպանուած
միայն ստորին կէսը): Լս.ային – Իւղաբեր կանայք՝ 294ա, Յովսէփ Արիմաթացի՝ 295ա, 296բ, 297բ: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 3ա, 98բ,
117ա: Ճա կ ա տ ա զ ա րդ ՝ 27բ, 33ա, 43բ, 58բ, 66ա, 76բ, 156բ,
163բ, 170ա, 178բ, 186ա, 202բ, 217բ, 225ա, 235բ, 248բ, 263ա,
274բ: Լ ո ւ ս ա ն ցա զա ր դ ՝ բուսական, խոյ (178բ), թռչուն, յուշկապարիկ, վարդեակ, տաճար, դուռն (278ա): Զ ա րդ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր, կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, երկնագոյն, դարչնագոյն, շագանակագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին, եզրերը մաշուած,
խունացած, մէջքի վերին եւ ստորին մասերը պատռուած-ընկած,
Ա. կազմաստառի մագաղաթը մաշուած, եզրերն ընկած, Ա. փեղկի մետաղէ խաչը, կոստղերը, կապիչներն ու գամերն ընկած.
թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան, բորբոսի, ձէթի,
մոմի եւ թանաքի հետքերով, զանազան բծերով, ցեցի անցքերով,
մանրանկարները մասամբ խունացած, խոնաւութեան հետեւանքով արտատպուած հանդիպակաց էջերին, բնագիրը եղծուած, տեղ-տեղ լրացուած յետագայի թղթով եւ ձեռքով. թ. 136ը՝ կարերը թուլացած, թ. 1, 128ը՝ պատռուած, թ. 2ի վերին
մասը պոկած-հանած, 2բ էջի մանրանկարից մնացել է միայն
ստորին մասը, թ. 24-5ի միջեւ մէկ թերթ ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա Այլ խրատ մկրտութեան – (սկ. թափուած)///
տղայն, որ հիւանդ լինի եւ կամ յօր քիչ լինի, պարտ է
քահանայն զայնպիսին շուտով մկրտել...
2. 1բ-23բ Կանօն մկրտութեանն – Յորժամ քրիստոնեայ առնեն, նախ չէ պարտ յեկեղեցին թողուլ...
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Իսկ յորժամ տղայն Ը.օրեայ լինի... Եւ ասէ զաղօթս.
Տէ՛ր մեր Աստուած բարերար...
3. 23բ-7ա Կանօն նշան օրհնելոյ – Պարտ է քահանային նախ ընտրել կանոնօք զփեսայն եւ զհարսն...
4. 27բ-32բ Կանօն հանդերձ օրհնելոյ հարսանեաց – Յառաջ առնու քահանայն զխաչն եւ զՄաշթոցն
եւ գան ի տուն հարսին... Խաչանիշ դրոշմամբ նըշանի
պարագրական փառօք զարդարեալ...
5. 32բ-7ա Խրատ զգուշութեան, զոր քահանայն
տացէ հանդերձելոցն պսակ առնուլ կանխաւ – Եւ
դարձեալ ի ժամ հարսանեացն, եւ տանին փեսայն եւ
հարսն առաջի Աւետարանին... Գիտասջի՛ք, որդեա՛կք,
որք հանդերձեալ էք կապիլ ընդ միմեանս լծով օրինաւոր ամուսնութեամբ...
6. 37ա-40բ Այլ խրատ վասն պսակին – Երթան ի
դուռն եկեղեցւոյն, եւ ասէ քահանայն... Պսակ է խորհուրդ մեծ, որով օրհնութիւնն Աստուծոյ կատարեալ լինի...
7. 40բ-3ա [Երգ պսակին] – Եւ ապա ասեն զերգս.
Ամենազօր Տէր թագաւոր թագաւորաց...
8. 43բ-54բ [Կանօն պսակին] – Եւ ապա դնէ
զխաչն եւ զԱւետարանն ի վերայ գլխոյ փեսային եւ
հարսին կարդայ զաղօթս... Տէր Աստուած յաւիտենական, որ զանզոյգ եւ զբաց որոշեալսն զուգակցես...
9. 54բ-8ա Կանօն պսակ վերցուցանելոյ – Եւ
յաւուրն երորդի գայ քահանայն եւ առնու զպսակն ի
գլխոյ փեսային եւ հարսին... Որդեա՛կ, ա՛րբ ջուր ի քոյոց ամանոց եւ ի քոյոց աղբերաց...
10. 58ա-61ա Կանօն եւ կարգ երկրորդ ամուսնութեան – Դնէ քահանայն զբաժակն ի վերայ սուրբ սեղանոյն... Տէ՛ր Աստուած մեր, որ ի հրեշտակաց խօսեալ
բանդ...
11. 61ա-73բ Կանօն հաղորդ տալոյ տկարաց, որ
մերձեալ են ի վախճան – Առնու քահանայն զփրկա-

183

92

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

կան խորհուրդն շուրջառաւ եւ բուրվառաւ... Հրաժարիմք ի սատանայէ եւ յամենայն խաբէութենէ նորա...
12. 73բ Կանօն յորժամ տղայն առանց կնունք
մեռանի – Չէ պարտ առանց քահանայի թաղել, այլ
տանիլ յեզր գերեզմանացն, եւ քահանայն ասէ երեք
փոխ «Ամբիծքն» ի բուն եւ թաղէ՝ խաչակնքելով Գ.
անգամ: Այգ եւ եօթ չկայ (այսքան):
13. 73բ-91ա Կանօն զամենայն վախճանեալ
տղայսն, որ ի Ժ. տարոյն ի վայրն են, առ Քրիստոս
յուղարկել – Նախ ասեն. Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ, Աստուած ճշմարիտ... Սիրեցից զքեզ, Տէ՛ր, զօրութիւն իմ...
– 87բ-9բ Ողբ ի Նաղաշ Մկրտիչ եպիսկոպոսէ՝
վասն տղայոց մահու ասացեալ – Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ...
14. 91բ-5բ Կանօն տղաթաղի այգուցն – Գան ի
գերեզման եւ ասեն «զԱմբիծսն» ի բուն... Բայց հոգիք
արդարոցն ի ձեռին Աստուծոյ են...
15. 95բ-8ա Կանօն տղաթաղի եօթն աւուրն –
Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն «զԱմբիծսն»... Արդարքն
յաւիտեան կացցեն, եւ ի Տեառնէ են վարձք նոցա...
16. 98բ-154բ Կանօն զամենայն վախճանեալսն ի
հանգիստ փոխել – Նախ ասեն. Օրհնեալ Հոգիդ
Սուրբ, Աստուած ճշմարիտ... Երկինք պատմեն զփառս
Աստուծոյ...
ա. 138բ-40բ Գանձ մեռելի թաղի համառօտ յԱռաքել վարդապետէ ասացեալ («ԱՌԱՔԵԼ») – Այսօր
եհաս հրաման յԱրարչէն...
բ. 140բ-3բ Գանձ մեռելի («ՄԱՆՎԵԼՍ») – Մինդ ի
յԷէն, բանդ ի սկզբանէ...
գ. 143բ-4բ [Գանձ մեռելի] – Եկայք այսօր, եղբա՛րք ամէն...
դ. 144բ-6ա Ողբ ի բերանոյ մեռելին – Ո՛վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան...
ե. 146ա-8ա Տաղ ղարիպի՝ ի Նաղաշ եպիսկոպոսէ
ասացեալ – Ղարիպին կեանքն է լալոյ ողբերգական...
զ. 148ա-50ա Ողբ կեղեցիկ եւ լաւ՝ վասն զղջման
– Անցանէ մեծութիւն եւ փառք աշխարհիս...
17. 154բ-62ա Կանօն այգւոյն – Գան ի գերեզմանն
եւ ասեն «զԱմբիծսն» ի բուն... Այլ մեք պարտիմք
գոհանալ զԱստուծոյ յամենայն ժամ վասն ձեր, եղբա՛րք սիրեցեալք...
18. 162բ-8ա Կանօն եօթն աւուրն – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն «զԱմբիծսն» ի բուն... Այսպէս ասէ
Տէր. Գամ ժողովել զամենայն ազգս եւ զլեզուս...
19. 168բ-75բ Կանօն եւ կարգ հոգէհանգիստ առնելոյ մեռելոց եւ աղ օրհնել վասն զենմանց մատաղաց խաչի օրհնելոյ – Եւ ասէն սաղմոս. Երանի՛, որում
թողութիւն... Տէ՛ր Աստուած մեր, Աստուած բարերար
եւ մարդասէր...
– 175աբ Օրհնութիւն աղի – Սաղմոս. Աստուած
ողորմեաց մեզ...
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20. 175բ-85ա Կանօն տեառնական օրհնելոյ –
Ածեն զնուիրեալն ի դուռն եկեղեցւոյն առաջի խաչին...
Աւրհնեալ ես, բարեխնամող Աստուա՛ծ, որ Տէրդ ես
ուխտից...
21. 185բ-202ա Կանօն խաչ օրհնելոյ – Բերեն
յեկեղեցին եւ լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով...
Երանեալ է այր, որ եգիտ զիմաստութիւն եւ մահկանացու, որ ետես հանճար...
22. 202ա-17ա Կանօն ջուր օրհնել յաւուր Յայտնութեանն – Առեալ քահանայն զխաչն եւ զԱւետարանն... Եւ խաղացոյց Մովսէս զորդիսն Իսրայէղի ի
Կարմիր ծովէ անտի...
23. 217ա-24ա Կանօն ապաշխարօղ առնել –
Երթայ քահանայն մեղուցելովն ի դուռն եկեղեցւոյն եւ
ասեն սաղմոս ի թիւ. Խոնարհեցո՛յ, Տէ՛ր, զունկն... Այսպէս ասէ Տէր. Լուարո՛ւք, սրբեցարո՛ւք, ընկեցէ՛ք զչարիս յանձանց ձերոց...
24. 224բ-35ա Կանօն Մեծի հինգշաբաթին՝
ապաշխարօղսն արձակելոյ – Յերորդ ժամն ժողովին
ի դուռն եկեղեցւոյն, եւ այս կանօն կատարի. Սաղմոս
Ծ. Ողորմեաց ինձ Աստուած... Այսպէս ասէ Տէր. Եւ կատարեսցին աւուրք սգւոյ քո...
25. 235ա-41բ Օրհնութիւն Մեծի Ե.շաբաթին, զոր
օրհնէ քահանայն զժամատունն, հանդերձ ժողովրդեամբն... – Օրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութիւնն ի բարձունս...
26. 242ա-7ա Քարոզ պատուիրանին, զոր զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեանն, նախ քան զպատարագն ի Մեծի Ե.շաբթին – Առեալ զԱւետարանն ի
գիրկն եւ կարկառեալ զձեռն ի վեր եւ ասէ. Լուարո՛ւք
ինձ, որդեա՛կք իմ եւ ես զերկիւղ Տեառն...
27. 247բ-62ա Կանօն ոտնալուային – Երեկոյին
գան ժողովին յոտնալուայն. եւ այս կատարի. Ըստ
որում ասաց Յիսուս... Փառաւորեմք զքեզ, Տէր մեր Յիսուս Քրիստո՛ս...
– 253ա-5բ Երանելոյն Յոհաննու վարդապետի,
որ մականուն Պլուզ ասի՝ ասացեալ զբանս Վասն
սիրոյ – Աստուած սէր է, ասէ որդին Որոտման՝ սիրելի
աշակերտն Քրիստոսի Յօհաննէս...
28. 262բ-73բ Կանօն նաւակատեաց եկեղեցւոյ
պղծեալ տաճարի եւ շարժեալ սեղանոյ, որ յանօրինաց ոք մտեալ իցէ, այսպէս օրհնեսցեն եւ հաստատեսցեն – Մտանէ եպիսկոպոսն հանդերձ քահանայիւք
եւ սարկաւագօք... Սուրբ ես, Տէ՛ր, եւ ի սուրբս բնակեալ...
29. 274ա-8ա Կանօն աւազան օրհնելոյ – Տանին
զաւազանն, ի տեղի իւր հաստատեն... Տէ՛ր Աստուած,
մեծ եւ փառաւորեալ յամենայն արարածոց ի քո ամենազօր...
30. 278ա-9ա Կանօն, յորժամ նոր դուռն եկեղեցւոյ հաստատեն ի տեղւոջ իւրում – Եւ ասեն սաղմոս.
Խոստովան եղերո՛ւք... Տէր Աստուա՛ծ, նորոգիչ եւ
զարդարիչ քոյոց արարածոց...
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31. 279ա-80ա Կանօն հանդերձեղէն սպասու օրհնելոյ – Տանին յեկեղեցին առաջի բեմին... Օրհնեալ Տէր
Աստուած ամենակալ, ահաւոր եւ բարձրեալ...
32. 280ա-1ա Կանօն սկիհ եւ մաղզման օրհնելոյ
– Լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով... Օրհնեալ ես,
Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ ետուր մեզ զնիւթս զայս առնել...
33. 281ա-2բ Կանօն ժամահար օրհնելոյ – Բերեն
յեկեղեցին՝ առաջի բեմին, եւ լուանան ջրով եւ ապա
գինով... Տէր Աստուա՛ծ զօրութեանց եւ արարիչ ամենայն արարածոց...
34. 282բ-5ա Կանօն խաչալուայ առնելոյ ամենայն ցեղ ցաւոց – Սաղմոս. Նշանեցաւ առ մեզ լոյս...
Եւ ասեն արք քաղաքին...
35. 285ա-8ա Կանօն սերմ եւ շեղջ օրհնելոյ – Սաղմոս, կցուրդ. Հովիտք բազում... Պատուեա՛ Տէր ի քոյոց
արդար վաստակոց եւ հա՛ն նմա պտուղ...
36. 288ա-9ա Կանօն հնձան օրհնելոյ – Սաղմոս.
Քեզ վայել է օրհնութիւն... Օրհնեալ ես մարդասէր Աստուած...
37. 289աբ Կանօն հաւ օրհնելոյ – Սաղմոս. Թեւք
աղաւնոյ արծաթապատ... 0րհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ
մեր...
38. 289բ Աղօթք վասն երաշտի – Տէ՛ր Աստուած,
որ յաղագս նախանձու լուար Եղիսէի մարգարէին...
39. 290աբ Կանօն պղծեալ կերակրոյ – Թէ ոք
ուտէ ի քրիստոնէից տաճկազէն կամ զոհից հրէից...
Տէր Աստուա՛ծ փառաւորեալդ յամենայն արարածոց...
40. 290բ-1բ Կանօն նորակերտ գիրք օրհնելոյ –
Տանին յեկեղեցին եւ հանեն ի բեմն... Օրհնեալ ես, Տէր
Աստուա՛ծ մեր, որ ետուր զպատուիրանս քո մեզ...
41. 291բ-2բ Վասն օրհնութեան այգւոյ եւ հնձանի, գինւոյ եւ կարասի – Օրհնեա՛, Տէր Աստուա՛ծ մեր,
զպտուղս այգեաց մեր...
42. 292բ-3բ [Կանօն մր]գաց օրհնե[լոյ] – [Ասեն]
սաղմոս. Կարդալ իմում... Օրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ
մեր, արարիչ ամենայն արարածոց...
43. ա. 294ա-5ա Իւղաբերից Աւետարան Մատթէոսի [ԻԸ. 1-20] – Եւ յերեկոյի շաբաթուն, յորում լուսանայր միաշաբաթին, եկն Մարիամ Մագդաղենացին...
բ. 295ա-6ա Իւղաբերից Աւետարան Մարկոսի [ԺԵ.
42-ԺԶ. 8] – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ էր...
գ. 296ա-7բ Իւղաբերից Աւետարան Ղուկասու
[ԻԳ. 50-ԻԴ. 12] – Եւ ահա այր մի անուն Յովսէփ...
դ. 297բ-9ա [Իւղաբերից Աւետարան Յոհաննու]
[ԺԹ. 38 և Ի. 18] և Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս
Յովսէփ...
ե. 299ա-300բ Պաշտաման Աւետարան [ըստ
Մատթէոսի, ԺԳ. 36-52] – Յայնժամ թողեալ Յիսուսի
զժողովուրդն, եկն ի տունն...
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զ. 300բ-1ա [Պաշտաման] Աւետարան ըստ Մարկոսի [Դ. 26-34] – Եւ ասէր. Այսպէս է արքայութիւն
Աստուծոյ...
է. 301ա-2բ [Պաշտաման] Աւետարան ըստ Ղուկասու [ԺԲ. 32-48] – Մի՛ երկնչիր, հօ՛տ փոքրիկ...
ը. 302բ-3բ [Պաշտաման] Աւետարան ըստ Յոհաննու [Ե. 19-30] – Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ...
թ. 303բ-4ա Աւետարան բժշկութեան Մատթէոսի
[ԺԵ. 21-8] – Եւ ելեալ անտի՝ Յիսուս գնաց ի կողմանս
Տիւրոսի...
ժ. 304աբ Բժշկութեան Աւետարան Մարկոսի [Է.
31-7] – Եւ ելեալ միւսանգամ ի սահմանացն Տիւրոսի
եւ Սիդովնի...
ժա. 304բ-5ա [Բժշկութեան Աւետարան Ղուկասու]
[Թ. 37-45] – Եւ մինչդեռ իջանէր նոքա ի լեռնէ անտի...
ժբ. 305ա-6ա Բժշկութեան Աւետարան Յոհաննու
[Դ. 46-54] – Եկն դարձեալ ի Կանա Գալիլեացւոց...
ժգ. 306ա-9ա Աւետարան Յօհան. Անբիծք եւ
Հանգստեան [ԺԴ. 15-ԺԶ. 5] – Եթէ սիրէք զիս, զպատուիրանս իմ պահեսջի՛ք... Եւ ոչ ոք ի ձէնջ հարցանիցէ
ցիս, թէ՝ Յո՞վ երթաս:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
1. 177բ-8ա Կանօն խունկ օրհնելոյ – Տանի քահանայն յեկեղեցին... Ամենակալ Տէր Աստուած մեր...
Ծնթ. բոլոր կանոնների խորագրերը նշուած են ստ. լս-ներում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 2ա (ստ. լս.) Տէ՛ր Աստուած, դու բարով վայելել տա՛ս:
27ա Եւ զիս՝ զԴանիէլ մեղօք մածուցեալ եւ տառապեալ գրչակս աղաչեմ զքեզ յիշել ի Տէր մեր Յիսուս
Քրիստոս. ամէն: Գրեցաւ թուին ՌՃԿԴ. (1715) ամին:
262ա Եւ ապա զգծօղ գրոյս յիշեա՛ զսոսկալի
աւուրս ի սուրբ յաղօթս ձեր, մէկ ողորմի ասացէ՛ք.
ամէն:
309ա Փառք համագոյ, զուգահաւասար, ա[մենա]պատիւ, անբաժանելի սուրբ Երրորդութեանն, գոյացուցչին բա/// ից եղակ////// ճոյիցն [անա]րժան Դանիէլ երէց/// |309բ|////// պէս գրելով, այլ եւ ըստ
խորհրդեանն ըստ եւ շարական, որպիսոյ իցեն/// լիապէս/// սա/// ակու ի գեօղն Սօհրատէր, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Էջմիածնայ: Աղաչեմք զձեզ, եղբա՛րք, վասն
սղալութեան գրոյս եւ տկարագոյն մտացս եղեալ է, եւ
ներեցէ՛ք եւ ինձ թողութիւն խնդրեցէ՛ք յԱստուծոյ եւ Ա.
ողորմի ասացէ՛ք ինձ, եւ Աստուած ձեզ ողորմի. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2ա (ԺԸ. դ., անփոյթ նոտրգիր) Ո՛վ քահանայք եւ
սարգաւակուք, խնդրեմք ձեզանից՝ վասն մեղաց մերոց
յիշայ լիցիք առաջի անմահ գառին Աստուծոյ:
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2. 65բ (1801 թ., անփոյթ նոտրգիր) Թուին ՌՄԾ.
(1801) տէր Ըստ[փան]:
3. Պհպ. Աբ (1830 թ., անփոյթ նոտրգիր) Է. այս է
թիվ աշխարիհիս, որ ուռուսայ եկաւ Սալմաստ Խօեայ,
Թազէրզվէզ (=Թարվէզ) առեց, աշխարհս հայոց ազգ
բերեց Նախճվան թուին ՌՄՀԹ. (1830):
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «810/3039», «ԺԶ. դ.»:
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ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 34ա՝ «Լէոնբօղոս», 36ա՝ «Վաթսն»,
87ա՝ «Մէէէ ոողոր», 152ա՝ խզբզոց, 190ա, 191ա,
230ա, 237ա, 307բ, Պհպ. Աաբ՝ զանազան տառեր,
309բ՝ «Այս գիրն կրեց տէր Ստեփանոս», Պհպ. Աա՝
«Զաքար Յօվակիմեան մամիցի (՞)», Պհպ. Աբ՝ «Տէր
Ըստփան Սառխանօվ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 178ա՝ Խոյ:

3040
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՔ ՍՈՒՐԲ ԺՈՂՈՎՈՑՆ
(Թրգմ. Յակոբ դպիր)
ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ՝ Յակոբ դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 308+1 (կրկն. թ. 34). չգրուած՝ 23բ-4բ, 40բ, 54բ,
102ա-7բ, 162ա-5բ, 213աբ, 308բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԷx12 (ԺԴ, ԻԶ 10,
ԻԷ 1): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, «AI»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած (16,5x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 13ա): ՏՈՂ՝ 35:
ԿԱԶՄ՝ սեւ դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝
սպիտակ եւ կանաչ ծաղկաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ. սպիտակ, չգրուած (Պհպ. Աա-Պհպ. Դա) թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ (ԳԴ):

Նմուշ 13ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, քերծուած, մէջքի վերին եւ ստորին մասերը վնասուած, եզրերը մաշուած, աստառը խունացած. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան, բորբոսի եւ թանաքի հետքերով, զանազան բծերով, մի
շարք թերթեր եւ պրակների կարը թուլացած, պրակահամարները
եզրահատումից վնասուած. բնագրերի սկզբնատառերը զարդագրելու նպատակով մեծ մասամբ չգրած, յետոյ՝ չլրացրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-308ա [Պատմութիւն երից ժողովոց]
Ա.1. 1ա-23ա [Պատմութիւն սրբոյ ժողովոյն Նիկիայ]
1. 1ա-5բ Համառօտ նախապատմութիւն սուրբ
ժողովոյն Նիկիայու, որ է առաջին տիեզերական ժողով – Ներքոյ թագաւորութեան մեծի եւ օգոստոսի
Կոստանդիանոսին էր ի քաղաքին Աղէքսանդրիայ
Արիոս... եւ յամենայն սահմանադրութիւնս իւրեանց
միաբանք եւ միախոհք ընդ նմա. վերջ:
2. 5բ-12բ Թուղթք գրեցեալք յառաջ քան զՆիկիայ
ժողովն
ա. 5բ-7ա Թուղթ Աղէքսանդրի՝ Աղէքսանդրիայ
եպիսկոպոսապետին. Սիրելեացդ եւ պատուելեացդ
կաթուղիկէ եկեղեցւոյն պաշտօնակցացդ, որք յամենայն ուրեք. Աղէքսանդրու ի Տէր խնդալ – [Ք]անզի
ընդհանրական եկեղեցին մի մարմին գոլով... որք ընդ
իս են, զձեզ ողջունեն ամենեքեան. վերջ թղթոյն:
բ. 7բ-12բ Այլ թուղթ Աղէքսանդրի Աղէքսանդրիայ
եպիսկոպոսապետին – [Փ]առասէր եւ արծաթասէր

մարդկանց չար եւ նենգաւոր դիտաւորութիւն... Յուլիոսն,
Մինասն, միւս Արիոսն եւ Հելլադիոսն. վերջ թղթոյն:
3. 12բ-3ա Ճառ Կոստանդիանոսի թագաւորին առ
սուրբ ժողովն Նիկիայու. Յաղագս խաղաղութեան –
[Մ]իշտ մեծապէս փափագէի ուրախ լինել... եւ ինձ՝
ձեր ծառայակցիդ, մեծ ուրախութիւն պարգեւեցէ՛ք:
4. 13ա Հանգանակ Նիկիոյ ժողովոյն – Հաւատամք ի մի Աստուած... զայնպիսի ասացօղն նզովէ կաթուղիկէ եւ առաքելական եկեղեցին:
5. 13ա-5բ Կանոնք յերեք հարիւր տասնեւութ
սուրբ հայրապետացն, որք ժողովեցան ի Նիկիայ ի
բդեշխութեան Պօղինոսի եւ Յուլիանոսի գերապայծառ իշխանացն, թուին Աղէքսանդրոյն ՈԼԶ.ին
(636), Տէսիոս ամսոյն, որ է ըստ յունաց Յունիսի ԺԹ.
(19) եւ յուլիսեան գաղանտին ԺԳ. (13) ըստ
հռօմայեցւոց – Կանոն Ա. [Ե]թէ ուրուք անդամն ի մէջ
հիւանդութեան ի բաց հատեալ իցէ ի բժշկաց... ոտից
վերայ մատուցանել զաղօթս եւ զերկրպագութիւնս առ
Աստուած. վերջ կանոնաց:
6. 15բ-7բ Անունք ՅԺԸ. (318) հարց, որք ստորագրեցին ի ժողովն Նիկիայ – Հօսիոս եպիսկոպոս Գօրդիւբիոյ քաղաքին... ի գաւառէն Բոսփորոսի, Դոմնոս
Բոսփորոսի:
7. 17բ Թուղթ Նիկիայ ժողովոյն առ Սեղբեստրոս
պապն – [Ա]մենապատուելի եւ երիցս երանեալ Սեղբեստրոսիդ... Գաղանտին ի բդեշխութեան գերապայծառ Պօղինոսի եւ Յուլիանոսի:
8. 18ա Գիր Եւսեբիոսի Նիգոմէտիոյ եպիսկոպոսին եւ Թէոկնիոսի Նիկիայ եպիսկոպոսին – [Թ]էպէտ
ի դատապարտիլն մերում ի ձեր բարեպաշտութենէդ...
եւ շուտով, զոր ինչ ձեր խոհեմութեանդ վայել է ի վերայ մեր սահմանադրել:
9. 18բ-9բ Թուղթ սրբոյն Նիկիայ ժողովոյն,
սրբոյդ եւ մեծիդ շնորհօքն Աստուծոյ եկեղեցւոյդ –
Աղէքսանդրիայ եւ ամենայն սիրելի եղբարցդ, որք ի
կողմանսն Եգիպտոսի... քանզի շնորհօքն Աստուծոյ եւ
հրամանաւ աստուածապաշտ... որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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10. 19բ-20բ Թուղթ Կոստանդիանոսի թագաւորին
առ եկեղեցիսն – Կոստանդիանոս օգոստոս եկեղեցեացդ բարեբախտ եւ ի ծաղկաւէտ... զի զձեզ անփորձս եւ առողջս պահիցէ:
11. 21աբ Թուղթ Կոստանդիանոսի կայսերն առ
Աղէքսանդրացւոց եկեղեցին. Կոստանդիանոս օգոստոս կաթուղիկէ Աղէքսանդրացւոց եկեղեցւոյդ –
Ողջոյն բազում լիցի ընդ ձեզդ, սիրելի՛ եղբարք... եւ
անփորձս պահեսցէ:
12. 21բ Թուղթ Կոստանդիանոսի կայսերն առ
ամենեսեանն. Յաղթօղ Կոստանդիանոս մեծ եւ
օգոստոս, եպիսկոպոսացդ եւ ժողովրդոցդ – [Ք]անզի չար եւ ամբարիշտ մարդկան հետեւակ եղեւ... Աստուած զձեզ պահեսցէ:
13. 21բ-2բ Թուղթ Կոստանդիանոսի կայսերն առ
եկեղեցին Նիգոմէտիցւոցն, ընդդէմ Եւսեբիոսի եւ
Թէոկնինոսի, Կոստանդիանոս օգոստոս կաթուղիկէ
եկեղեցւոյդ Նիգոմէտիացւոց – Ով երբէք զայսպիսիսն
ուսոյ միամիտ ժողովրդեանն... վերջ Նիկիոյ ժողովոյն:
– 22բ [Յիշատակարան թարգմանչի] – Թարգմանեալ ի նուաստ Յակոբ դպրէն, ի լեզուէն յունաց եւ
լատինացւոց, ի փառս Աստուծոյ եւ ի զուարճութիւն
հայկազունեաց:
– 23ա Ցանկ – Երես 1-10. Ա. Համառօտ նախապատմութիւն սուրբ ժողովոյն Նիկիոյ... ԺԳ. Թուղթ Կոստանդիանոսի առ եկեղեցին Նիգոմէտիացւոցն. 43-4:
Ա2. 25ա-40ա [Պատմութիւն սրբոյ ժողովոյն Սարդիկայ]
1. 25ա-8ա Պատմութիւն Բ. սրբոյ ժողովոյն Սարդիկայ, որ իբր մասն ինչ առակցական Նիկիայու –
Իբրեւ հարքն Նիկիայու, որոց ճշմարիտ վկայութիւնն...
թէ սուրբ ժողովն Սարտիկիայ ընդունեցեալ է յամենայն առհասարակ եկեղեցեացն. վերջ:
2. 28ա-32բ Պատմութիւնն սրբոյն Սարտիկեայ
ժողովոյն. Կանոնք սրբոց եւ երանելեաց հարցն ի
Սարտիկեայ գումարեցելոյն. Սուրբ ժողովս, որ ի
Սարտիկայ գումարեցաւ, ի զանազան գաւառացն,
սահմանեաց զհետեւեալս – Կանոն առաջին. Հօսիոս
եպիսկոպոս Գորդուբիայ քաղաքին ասաց... ամենեքեան ասացին. եւ այս եւս սահմանեսցի:
3. 32բ-3բ Ի մէջ այլոց ստորագրողացն այսմ ժողովոյս են հետեւեալքս – Հօսիոս եպիսկոպոս Գորդուբիայ քաղաքին, ի կողմանն Հիսպանիայ... Զօսիմոս
Լիկնէդիոյ կամ Լիքնիդեայ կողմ Մակեդօնիայ:
4. 33բ-4բ Թուղթ Սարդիկայ ժողովոյն առ Յուլիոս
վերատեսուչն Հռօմայ – Զոր ինչ միշտ հաւատացեալ
եմք զայն եւս այժմ խորհեմք... այս է զթուղթն նոցա,
մի ընդունիցին:
5. 34բ Անուանք հերձաբանցն – Ուրսակիոս ի Սինկիդոնէ, Վաղէս ի Մուրսիա գաւառէն... եւ ապա ստորագրեցի եպիսկոպոսք, որք ի վերոյ:
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6. 34բ-6ա Թուղթ Սարդիկայ ժողովոյն առ Աղէքսանդրացւոց եկեղեցին. Շնորհօքն Աստուծոյ – Սուրբ
ժողովս շնորհօքն Աստուծոյ ի Սարդիկայ գումարեալս,
ի կողմանցն Հռօմայ... ընդդէմ իւրեան մեղանչողացն
ոչ երբէք լռեսցէ:
7. 36ա-40ա Թուղթ Սարդիկայ ժողովոյն. յամենայն ուրեք եղեալ եպիսկոպոսացն – Սուրբ ժողովս
շնորհօքն Աստուծոյ ի Սարդիկայ գումարեալս ամենայն
կաթուղիկէ եկեղեցւոյն... Եւսեբիոս, Զենոբիոս, Պաւղոս, Պետրոս. վերջ:
Ա3. 41ա-54ա [Պատմութիւն ժողովոյն Կոստանդնուպօլսոյ]
1. 41ա-8ա Պատմութիւն Կոստանդնուպօլսոյ ժողովոյն, որ է երկրորդ ընդհանրական ժողով – Յամի
չորրորդի յետ Սարտիկիոյ ժողովոյն... եւ փոքր ի շատէ
վերանորոգեցաւ ի յԻննոջէնտիոսի պապէն ի Լատրանցի ժողովն:
2. 48աբ Կանոն Ճ. եւ Ծ. (150) սրբոց հարանց՝ ի
Կոստանդնուպօլիս գումարելոց. Ի բդեշխութեան գերապայծառ իշխանացն Եւքէրիոսի եւ Եւագրիոսի,
Յուլ. Թ.: Յառաջ քան զկանոնս եդաւ աստ թուղթ նոյնոյ սուրբ ժողովոյն Կոստանդնուպօլսոյ առ բարեպաշտ թագաւորն Թէոդոս՝ Մեծն անուանեալ, որում
թղթոյն ենթադասեցին զառ ի յիւրեանց սահմանեցեալ կանոնս: Թուղթ. Ամենասուրբ եւ գերիվերոյ
աստուածասէր Թէոդոսի թագաւորիդ սուրբ ժողովս
եպիսկոպոսաց ի Կոստանդնուպօլիս – Ի սկզբան
թղթոյս մերոյ, որ առ քոյին բարեպաշտութիւնդ գոհութիւնս մատուցանեմք... աղաչանք վասն քո աստուածասէր եւ բարեպաշտ թագաւորիդ. վերջ թղթոյն:
3. 48բ-50ա Այսք են, զորս սահմանեցին հարքն ի
Կոստանդնուպօլիս շնորհօքն Աստուծոյ գումարեցեալք, ի զանազան գաւառաց ըստ համակոչմանն
ամենասուրբ Թէոդոս թագաւորին – Կանոն առաջին.
Հաւատն երեք հարիւր եւ ԺԸ. (318) հարցն, որք ի
Նիկիայ քաղաքն Բիւթանիայ գումարեցան... եւ լուիցեն
զգիրս եւ յետոյ մկրտեմք զնոսա:
4. 50աբ Հանգանակ նոյնոյ սուրբ ժողովոյն Կոստանդնուպօլսոյ – Հաւատամք ի մի Աստուած Հայրն ամենակորօղ... եւ կենաց հանդերձելոյ յաւիտենին. ամէն:
5. 50բ-1բ Ստորագրութիւնք Ճ. եւ Ծ. (150) եպիսկոպոսաց, որք գումարեցան ի Կոստանդնուպօլիս –
Նեքտար վերատեսուչ Կոստանդնուպօլսոյ ի գաւառէն
Եգիպտոսի... Ատարբոս, Կիւրղիւ դպրիւ:
6. 51բ-4ա Թուղթ ի Կոստանդնուպօլիս գումարեցելոց եպիսկոպոսաց առ գումարեցեալ եպիսկոպոսունս Հռօմայ – Տերանց եւ գերապատուելի եւ
գերյարգելի եղբարց... եւ կացցուք անահ սրտիւ առաջի Տեառն ատենին. վերջ:
Բ. 55ա-308ա Պատմութիւն սուրբ ժողովոյն Եփեսոսի, որ է երրորդ տիեզերական ժողով – [Յ]ետ Նեք-
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տարիոսի նստաւ յաթոռ Կոստանդնուպօլսոյ սուրբն
Յոհան Ոսկեբերան...
Բ1. 61բ-101բ Սկսանի մասն առաջին
1. 61բ-4ա Ճառ Պրոկղոս վերատեսուչին Կիզոյ,
ասացեալ ի մէջ ժողովարանին Կոստանդնուպօլսոյ
առաջի Նեստորին, վասն մարդեղութեան Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Այսօր կուսական տօնախմբութիւնն զլեզուն մեր ի գովասանութիւն հրաւիրէ...
ժամանեսցուք երկնից արքայութիւնն ի յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
2. 64ա-5ա Թուղթ Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրիայ առ Նեստորն, յորժամ իմացաւ զչար միտս
նորա. Գեր ի վերոյ բարեպաշտ եւ աստուածասէր
Նեստոր եպիսկոպոսիդ եւ գործակցւոյդ Կիւրեղ
եպիսկոպոսս ի Տէր խնդալ – Արք ոմանք պատւոյ եւ
հաւատալոյ արժանիք եկին... զի յառաջ քան զձեռնադրութիւն քոյոյ աստուածապաշտութեան էր իմ շարադրեալ զգրգուկն այն:
3. 65աբ Թուղթ Նեստորի առ Կիւրեղ Աղէքսանդրիայ եպիսկոպոսն, ի ձեռն Լամպոնայ իրիցոյն եւ
միայնակեցին. Գեր ի վերոյ աստուածասէր եւ ամենասուրբ գործակցի իմոյ Կիւրղիդ, Նեստորս ի Տէր
խնդալ – Ոչ ինչ զօրաւոր, քան զքրիստոնէական պարկեշտութիւնն, որով շարժեցաք... ես եւ ընդ իս եղեալքն
ողջագուրեմք:
4. 65բ-7ա Թուղթ Կիւրեղին առ Նեստորն – Լուայ, որ
քանի մի մարդիք չարախօսեն զինէն առաջի աստուածապաշտութեան քոյ... եւ որք ընդ մեզ են, ողջունեն զքեզ:
5. 67ա-9ա Թուղթ պատասխանւոյ Նեստորին առ
Կիւրեղն. Ամենապատուելի եւ յոյժ աստուածասէր
պաշտօնակից Կիւրեղիդ, Նեստորս ի Տէր խնդալ. Ա.
– Ոչինչ խօսիմ վասն նախատանացն, որովք նախատես
զմեզ... ո՛վ ամենայն պատուելի եւ գերիվերոյ աստուածասէր:
6. 69աբ Թուղթ Կիւրղի առ այնոսիկ, որք գրով
մեղադրեալ էին զնա, զի գռեհիկ մարդկանց խօսիւք
ոչ լռեաց յասելոյ, թէ չարագունապէս արծածի ամբարիշտ վարդապետութիւնն Նեստորի. Ժ. – Քանզի
գրեաց առ յիս բարեպաշտութիւն ձեր... որով դաւանին
գալ Աստուածածին սրբուհի կոյս Մարիամն, վերջ:
7. 69բ-70ա Թուղթ Կիւրղի առ ոմն նախանձաւոր
Նեստորի. ԺԱ. – Ծանեա՛յ զսիրելութեան քո զպարզամտութիւն... մինչեւ ի մահ ճգնեաց սակս արդարութեան:
8. 70ա-1բ Թուղթ նոյնոյ Կիւրղի առ կղերիկոսունսն Կոստանդնուպօլսոյ, որք միմեանց տարաձայնէին – Ընթերցայ զառ ի ձէնջ ուղարկեալ յիշատակագիրն... որ վասն ներկայ պատճառի եղիցի ինձ
քաղցրագոյն:
9. 71բ-2բ Վկայութիւնք՝ հրապարակօրէն առաջադրեցեալք ի կղերիկոսացն Կոստանտնուպօլսոյ եւ
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ծանուցեալք առաջի եկեղեցւոյ, թէ համախոհ է Նեստորն Պօղոսի Սամոստացւոյն, զոր յառաջ քան զհարիւր վաթսուն ամս նզովեալ էին ուղ[ղ]ափառ եպիսկոպոսքն. ԺԳ. – Յանուն սրբոյ Երրորդութեանն երդմնեցուցանեմ զայն, ոյր ի ձեռն գայցէ... նզովեալ եղիցի:
10. 72բ-3բ Թուղթ Կիւրղի Աղէքսանդրիոյ եպիսկոպոսի առ Կեղեստինոս Հռօմայ եպիսկոպոսն. Ամենասուրբ եւ յոյժ աստուածասէր հօր Կեղեստինոսիդ,
Կիւրեղս ի Տէր խնդալ. ԺԴ. – [Ե]թէ արժան իցէր լռել
եւ մի՛ զամենայն ինչ յուզեալն գրելով... սիրելի Պօսիդօնի պատուիրելով, զի զնոսա առ քո սրբութեանդ մատուսցէ:
11. 74ա-5ա Թուղթ Կեղեստինոսի պապին առ
Կիւրեղն Աղէքսանդրիայ. Սիրելւոյ եղբօր Կիւրղիդ
Կեղեստինոս. ԺԵ. – [Թ]ուղթն, զորս սրբութեանդ քո
մեր տրտմութիւնս գրեալ... գրեցաւ III Օգոստոսի, ի
բդեշխութեանն Թէոդոսի երեքտասաներրորդ եւ Վաղէնտինիանոս երրորդ:
12. 75աբ Թուղթ Նեստորի առ Կեղեստինոս
պապն Հռօմայ քաղաքին. ԺԶ. – [Պ]արտ է մեզ եղբայրական խօսակցութիւնս առնել... եւ ընդ իս եղօղքն
ողջունեմք ի Տէր:
13. 75բ-6ա Այլ թուղթ Նեստորին առ Կեղեստինոս
պապն Հռօմայու. ԺԷ. – [Շ]ատ անգամ գրեցի երջանկութեան քո վասն Յուլիանոսին... եւ ընդ իս եղեալքն
բազում ողջոյն մատուցանեմք:
14. 76բ Այլ թուղթ Նեստորին առ Կեղեստինոս
պապն. 18. – Լուայ, որ ամենպատուելի Կիւրեղ եպիսկոպոսն Աղէքսանդրիայ քաղաքին... զի ոչ ոք հակառակութիւն կայ ընդդէմ աստուածութեան Տեառն
Քրիստոսի:
15. 77ա Թուղթ Կեղեստինոս պապին առ ժողովուրդն Կոստանդնուպօլսոյ, ընդդէմ Նեստորի. 19. –
[Կ]եղեստինոս եպիսկոպոսս ամենասիրելի եղբարց եւ
ծառայիցդ Աստուծոյ... զայդպիսի սուտ մարգարէից
սնոտի զրուցսն լսել ոչ կարենամք. եւ այլն:
16. 77ա-80ա Այլ թուղթ Կեղեստինոսի առ Նեստորն – [Ս]իրելի եղբայր Նեստորիդ՝ Կեղեստինոսս.
Հանգեաւ սակաւիկ մի ընդհանրական հաւատն...
գրեցաւ Օգոստոսի ԺԱ., ի բդեշխութեան Թէոդոսի
երեքտասան անգամ եւ Վաղէնտինիւնոսի երեք անգամ
թվին փրկչին չորս հարիւր երեսուն:
17. 80բ-1ա Թուղթ նոյնոյ Կեղեստինոսի առ Յօհաննէս Անտիոքայ եպիսկոպոսն. Սիրելի եղբօրդ Յօհաննու Կեղեստինոս. Ի. – [Փ]ափաքէաք, թէ որպէս
մի է էութիւն աստուածութեան, նոյնպէս եւ մի իցէ
ուղիղ հաւատոյ ճշմարտութիւն... եւ Վաղէնտինիանոսի
երիցս անգամ:
18. 81աբ Թուղթ Կիւրղի Աղէքսանդրիայ եպիսկոպոսի առ Յօհաննէս Անտիոքայ. Տեառն իմում
սիրելի եղբօր եւ գործակցի Յօհաննիսիդ, Կիւրեղս ի
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Տէր խնդալ. ԻԱ. – [Ծ]անեաւ ստուգիւ ի բազմաց քո
աստուածպաշտութիւնդ... ողջոյն տամք քեզ ես եւ ընդ
իս եղեալքն:
19. 82աբ Թուղթ Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրիոյ առ Ակակիոս Բեռիու յաղագս հերձուածօղ
Նեստորի. Տեառն իմում սիրելի եղբօր եւ գործակցի
Ակակիոսիդ, Կիւրեղս ի Տէր խնդալ. ԻԲ. – [Ո]րք
մեծաւ լիք են տրտմութեամբ եւ որոց սիրտն վիրաւորեալ է... որն ընդ իս է, զքեզ ի Տէր ողջունի:
20. 82բ-3բ Թուղթ Ակակիոսի Բեռիոյ եպիսկոպոսի առ Կիւրեղ. Տեառն իմում ամենասուրբ եւ յոյժ
աստուածասէր եպիսկոպոս Կիւրեղիդ, Ակակիոս ի
Տէր խնդալ. ԻԳ. – [Ո]չ առանց ողբոց եւ արտասուաց
ընթերցայ զգիրս աստուածպաշտութեանդ... ես եւ որք
ընդ իս են, ողջունեմք:
21. 83բ-4ա Թուղթ Կիւրղի առ Յոբնաղ Երուսաղէմայ վերատեսչին. Տեառն իմում եւ յոյժ ցանկալի
եղբօր եւ գործակցի Յոբնաղիդ՝ Կիւրեղըս ի Տէր
խնդալ. ԻԴ. – [Փ]ափաքէի ստուգիւ, զի ամենապատուելի Նեստոր եպիսկոպոսն գնայր... որն ընդ մեզ է,
զքեզ ողջունէ:
22. 84բ-6ա Օրինակ թղթոյն գրեցելոյ Յօհաննու
Անտիոքայ եպիսկոպոսէ առ Նեստոր. Տեառն իմում
յոյժ աստուածապաշտի եւ ամենասրբոյ Նեստոր եպիսկոպոսիդ՝ Յօհաննէ ի Տէր խնդալ. ԻԵ. – Դիտաւորութիւն իմ ի վերայ աստուածպաշտութեանդ ամենապայծառ Իրէնէոս իշխանին... այլ մանաւանդ ըստ օգտակարութեան եւ շահաւէտութեան հասարակաց ժողովրդեանն Աստուծոյ:
23. 86ա-9բ Թուղթ Կիւրղի եպիսկոպոսին Աղէքսանդրիոյ եւ ժողովոյն Աղէքսանդրիայու առ Նեստորն. Ամենապատուելի եւ յոյժ աստուածասէր պաշտօնակից Նեստորիդ, Կիւրեղս եւ Աղէքսանդրիայ
գումարեալ ժողովն եգիպտական սահմանին, ի Տէր
խնդալ. ԻԶ. – Ա. Երբ փրկիչն մեր հրամայէ յայտնապէս, թէ որ սիրէ զհայր կամ զմայր... որպէս Աստուած
այնպիսին զդաւանօղն նզովեալ լիցի:
24. 90աբ Թուղթ նոյնոյ Կիւրղի, զոր գրէ առ
կղերիկոսունս եւ առ ժողովուրդն Կոստանդնուպօլսոյ՝ չընդունիլ զամբարիշտ վարդապետութիւնն հերձուածօղ Նեստորի եւ չհաղորդակցիլ ընդ նմա, թէ եւ
գայլն մնասցէ ի տեղւոջ հովուի, այլ մանաւանդ
արիանալ ի Տէր եւ հաստատ պահել զիւրեանց հաւատն: Գրէ դարձեալ հաղորդակցելիս գոլ զառ ի
Նեստորէ ընկեցեալս, որք ընդդիմացեալք էին վարդապետութեան նորա: Սիրելի եւ յոյժ ըղձալի եղբարցս քահանայից, սարկաւագաց եւ ժողովրդեանդ
Կոստանդնուպօլսոյ, Կիւրեղ եպիսկոպոսս եւ ի
յԵգիպտոսէ գաւառէ ի յԱղէքսանդրիայ գումարեալ
սիւնոդոսս, ի Տէր խնդալ. ԻԷ. – [Տ]արաժամ եւ հազիւ
եկայք ի յայն կէտն... զի զօրութիւն եւ Աստուծոյ Հոգին
ի վերայ ձեր հանգիցէ:
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25. 90բ-1ա Թուղթ նոյնոյ Կիւրղի եւ նոյն սիւնոդոսի առ վանականս Կոստանդնուպօլսոյ. Յոյժ բարեպաշտ եւ գեր ի վերոյ աստուածասէր վանահարցդ, որք ի Կոստանդնուպօլիս, Կիւրեղս եւ
յԱղէքսանդրիայ գումարեալ սուրբ սիւնոդոսս, ի Տէր
խնդալ. ԻԸ. – [Զ]ձեր աստուածպաշտութեան նախանձն, զոր ի Քրիստոս... ողջ լինել զձեզ ի Տէր ցանկամ սիրելիք եւ յոյժ ըղձալիք:
26. 91ա-6ա Հակառակախօսութիւն արեւելցւոց
ընդդէմ երկոտասան գլխադրութեանց նզովոցն Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյն. ԻԹ. – [Ն]զովք Ա. Եթէ ոք ոչ դաւանի, թէ Էմմանուէլն... որ մարդկային բնութիւնն վճարիցէր զմահն վասն անհնազանդութեան իւրոյ. վերջ:
27. 96ա-8ա Խնդրոյ գիր Բարսէղ սարկաւագի եւ
այլոց վանականացն. Գեր ի վերոյ բարեպաշտ եւ
պատուելի եւ առ ի Աստուծոյ եւ ի մարդկանէ սիրելի
թագաւորացդ քրիստոնէից՝ Թէոդոսի եւ Վաղենտինիանոսի. Խնդիրք, այսինքն՝ աղաչանք Բարսեղ
սարկաւագի եւ վանապետի եւ Թալասիոսի ընթերցօղի եւ միայնակեցի եւ այլոց միանձնացելոց քրիստոնէից. Լ. – [Մ]արդասիրութիւնն Աստուծոյ, որ
զազգս մարդկան լցոյց... եւ վասն ձերոյ թագաւորութեան հաճոյապէս եւ ուղղափառապէս առ Աստուած
առաքեսցուք. ամէն:
28. 98ա-9ա Օրինակ հրովարտակի, զոր առաքեաց յոյժ բարեպաշտ թագաւորն Թէոդոս առ Կիւրեղ
եպիսկոպոսն Աղէքսանդրիայ. Ինքնակալ կայսերքս
Թէոդոս եւ Վաղէնտինիանոս, յաղթօղք ամենամեծք
եւ մշտապատուելի օգոստոսք Կիւրեղ վերատեսչիդ –
[Ո]չ է հոգ մեզ առաւել, քան զբարեպաշտութիւն... եւ
ոչ թոյլ տայցուք ամենեւին:
29. 99աբ Հրովարտակ փոքր Թէոդոս կայսերին
առ Կիւրեղ Աղէքսանդրացին, վասն հրամայելոյ նմա
գնալ ի ժողովն Եփեսոսի. Ինքնակալ կայսերքս Թէոդոս եւ Վաղենտինիանոս, յաղթօղք ամենամեծք եւ
մշտապատուելի օգոստոսք Կիւրեղ վերտեսչիդ. ԼԲ. –
[Մ]եր թագաւորութեան բարեկացութիւնն եւ ամրութիւնն... վասն հրամայելոյ նոցա ժողովիլ ի յԵփեսիոս:
30. 100ա Թուղթ Ա. Կիւրղի գրեալ ի Հռօտոսէ
նախ քան զժողովն. Կիւրեղս իրիցանցդ, սարկաւագացդ եւ ժողովրդեանդ Աղէքսանդրիայ, սիրելեացդ
եւ յոյժ ցանկացելոյցդ, ի Տէր խնդալ. ԼԳ. – [Շ]նորհօք
եւ մարդասիրութեամբն Քրիստոսի փրկչին մեր ամենեցուն... ողջ լինել զձեզ ի Տէր ցանկամ, սիրելի՛ք եւ
յոյժ ցանկալի՛ք:
31. 100ա Թուղթ Բ. նոյնոյ Կիւրղի, գրեալ ի յԵփեսոս քաղաքէ. Կիւրեղս իրիցանցդ, սարկաւագացդ եւ
ժողովրդեանդ Աղէքսանդրիայ, սիրելեացդ եւ յոյժ
ցանկացելոյցդ, ի Տէր խնդալ. ԼԴ. – [Ծ]արաւելոյս եւ
փափաքողիս ընդ ձեզ կրկին անգամ... եղբա՛րք, ցանկամ զձեզ ողջս լինել ի Տէր, սիրելի՛ք եւ յոյժ ըղձալիք
եղբա՛րք:
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32. 100բ-1ա Հրովարտակ փոքր Թէոդոս կայսերն,
զոր Կանդիդիանոս պարոնն ետ ի գլուխ յայտարարութեան իւրոյ: Ինքնակալք կայսերք Թէոդոս եւ
Վաղենտինիանոս, յաղթօղք ամենամեծք եւ մշտափառ օգոստոսի սուրբ ժողովոյդ. ԼԵ. – [Թ]էպէտ շատ
խնամ տանիմք թագաւորական բանից մերոց... եւ ոչ ի
բանս մեր յուղարկած ամենափառ Կանդիտիանոս
պարոնին:
32. 101աբ Յայտարարութիւն Կանդիդիանոս պարոնին առ ժողովն Եփեսոսի. [Ա]մենասուրբ Կիւրեղ
եպիսկոպոսիդ Աղէքսանդրիայ մայրաքաղաքին եւ
այլ ընդ քեզ ժողովեալ ամենապատուելի եպիսկոպոսացդ Փլաւիոս Կանդիդիանոս գերապայծառ
պարոնս բարեպաշտ ընտանեաց – Ձեր բարեպաշտութիւնն լաւ գիտէ, զի յորմէ հետէ եկի ես... գրեցաւ
Յունիսի ամսոյն ԻԲ. (22), յԵփեսոս քաղաքի:
33. 101բ Թուղթ Յօհաննու Անտիոքայ առ Կիւրեղն. Տեառն իմում գերիվերոյ աստուածասէր եւ
ամենասուրբ գործակցի Կիւրղիդ Յօհաննէսս, ի Տէր
խնդալ. ԼԶ. – [Ո]չ սակաւ ինչ վշտանամ, զի յետ հասանելոյ քոյոյ սրբութեանդ... ողջ լե՛ր եւ աղօթեա՛ վասն
մեր, Տէ՛ր գերիվերոյ աստուածասէր եւ ամենասուրբ.
վերջ առաջին մասին:
Բ2. 108ա-212բ Սկսանի մասն երկրորդ. Մասն
երկրորդ, որով պարունակին գործք գործեցեալք ի մէջ
ժողովոյն
1. 108ա-53բ Սկիզբն սուրբ ժողովոյն Եփեսոսի.
Գործք առաջին – Յետ բդեշխութեան Թէոդոսի երեքտասան անգամ եւ Վաղենտինիանոսի երեք անգամ...
մի՛ անտէս արասցէ զառ ի հռօմայեցւոց իշխանութեան
եղեալ, ալէկոծեալ եկեղեցիսն Աստուծոյ. վերջ (ունի
28 ենթամիաւոր):
2. 154ա-6բ Երկրորդ գործ սուրբ ժողովոյն Եփեսոսի – [Յ]ետ բդեշխութեան տէրանց մերոց Թէոդոսին... գրեցաւ Մայիսի Է., ի ներքոյ բդեշխութեան
Բասոսի եւ Անտիոքոսի (ունի 2 ենթամիաւոր):
3. 157ա-8ա Գործ երրորդ. Թուղթ պատմութեան
սուրբ ժողովոյն յուղարկեալ առ յոյժ բարեպաշտ
թագաւորս, ձեռամբ Եւտիքէս սարկաւագ սպասաւորին, վասն ի Հռօմայու եկեալ եպիսկոպոսաց եւ
նուիրակացն – [Գ]երիվերոյ բարեպաշտ եւ յոյժ
աստուածասէր Թէոդոսիդ եւ Վաղէնտինիանոսիդ...
իսկ մեք զայսքան ստորագրութիւնս բաւական համարեցաք գրել յաստ (ունի 1 ենթամիաւոր):
4. 158ա-61բ Չորրորդ գործ սուրբ ժողովոյն Եփեսոսի. Գիրք մատուցեալք սուրբ ժողովոյն ի յամենասուրբ եպիսկոպոսաց Կիւրղէ Աղէքսանդրիայ եւ Մեմնոնէ Եփեսոսի եւ այլ ամենասուրբ եպիսկոպոսաց,
յորում զՅօհաննէս Անտիոքացին զ[ը]նկերս նոցին
կոչեն ի ժողովն – [Յ]ետ բդեշխութեան Թէոդոսին
երեքտասան անգամ եւ Վաղենտինիանոսին երեք անգամ տէրանց մերոց եւ մշտնջենաւոր օգոստոսիցն Յու-
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լիոսի ԺԶ. (16) գումարեցաւ ժողովն Եփեսոս... եւ
Քրիստոսասէր թագաւորաց լսելիսն հասուցանելոց եմք:
5. 166ա-73բ Հինգերորդ գործ Եփեսոսի ժողովոյն
– Յետ բդեշխութեան Թէոդոսին երեքտասան անգամ
եւ Վաղէնտիանոսին երեք անգամ... զի նմա վայել է
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ եւ երկրպագութիւն,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (ունի 3
ենթամիաւոր):
6. 174ա-208բ Վեցերորդ գործ սուրբ ժողովոյն
Եփեսոսի – Յետ բդեշխութեանն տէրանց մերոց
մշտնջենաւոր օգոստոսիցն... Աստուած շնորհեսցէ մեզ
զքեզ, ողջ, ուրախ, պատուեալ ի Տէր եւ վասն ճշմարտութեան պատերազմօղդ (ունի 39 ենթամիաւոր):
7. 208բ-12բ Եօթներորդ գործ սրբոյն ժողովոյն
Եփեսոսի. Գիրք մատուցեալք եպիսկոպոսացն Կիպրոսի, առ սուրբ ժողովն Եփեսոսի – [Յ]ետ բդեշխութեան Թէոդոսին երեքտասան անգամ եւ Վաղէնտինիանոսին երեք անգամ... այս եւս հաճոյ լինելոց է
սուրբ ժողովոյս (ունի 4 ենթամիաւոր):
Բ3. 214ա-308ա Սկսանի մասն երրորդ, որով բովանդակին ոմանք, որք առ սիւնհոդոսն պատկանին,
եւ այլք ոմանք յետ ժողովոյն, որք գործեցան
1. 214ա-8ա Մեկնութիւն երկոտասան գլխադրութեանցն, ասացեալ ի յԵփեսոս ի Կիւրեղ դիտապետին Աղէքսանդրիայու, երբ սուրբ ժողովն խնդրեաց
ի նմանէ առաւել յայտնապէս մեկնել զնոսա –
[Ա]մենայն ինչ ուղիղ է իմաստնոց եւ յարմարելի է
այնոցիկ, որք գտանին զգիտութիւն... յայտնի արասցէ
ամենեցուն:
2. 218ա-35ա Պատասխանի Կիւրեղ դիտապետին
Աղէքսանդրիայու ի վերայ երկոտասան գլխադրութեանցն առ վերատեսուչս արեւելից – [Ո]րք զմիտս
իւրեանց ամենասուրբ Աստուծոյ նուիրեալ են... որով
եւ ընդ որում Աստուծոյ եւ Հօր հանդերձ Հոգւով Սրբով
փառք յաւիտեանս. ամէն:
3. 235աբ Թուղթ սուրբ Կիւրեղ վերատեսչին Աղէքսանդրիայու առ Եւոպտիոսն. Ընդդէմ հակառակախօսութեանն Թէոդորիտոսին ի վերայ երկոտասան
գլխադրութեանցն. Կիւրեղս ամենապատուելի եւ կարի յոյժ ցանկալի եղբայր եւ պաշտօնակից Եւտիոսիդ
ի Տէր խնդալ – [Ը]նթերցայ զքոյ աստուածպաշտութեան յուղարկած թուղթն... բայց թողեալ այժմ զայսոսիկ, եկեսցո՛ւք ի յառաջադրեալ բանն մեր:
4. 235բ-6ա Թուղթ Թէոդորիտոս վերադիտողին
Կիւրոսին առ Յօհաննէս վերատեսուչն Անտիոքայ –
[Ո]ղբալով ընթերցայ զողբալի նզովսն... եւ տեսանել
զյայտնի յանդիմանութիւնն նոցա:
5. 236ա-50ա Կիւրեղ դիտապետին Աղէքսանդրիայու ընդդէմ Նեստորի ջատագովացն երկոտասան
գլխադրութիւնք նզովոց – [Ն]զով Ա. Եթէ ոք ոչ դաւանի... ծանո՛ արդարոյն, եւ յաւելցի ընդունիլ:
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6. 250աբ Բան երանելի Կիւրեղ դիտապետին
Աղէքսանդրիայու՝ Վասն մարդեղութեան Բանին Աստուծոյ – [Ա]ստուածային գրոց ուղիղ իմացուածն...
զայնպիսիսն որոշէ սուրբ ժողովն Եփեսոսի:
7. 250բ-1բ Հակաճառութիւն վասն նոյն Բանին
Աստուծոյ մարդեղութեան – Հարցումն. Վասն է՞ր անբաւելի Աստուածն... եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
8. 251բ Սահման հաւատոյ Նիկիայու ժողովոյն –
Թվին Աղէքսանդրին ՈԼԶ. (636) եւ ի բդեշխութեան Պօղոսի եւ Յուլիանոսի... զայնպիսի ասացօղսն նզովէ
կաթուղիկէ եւ առաքելական սուրբ եկեղեցին:
9. 251բ-2ա Սահման եպիսկոպոսացն Նիկիայու
ժողովոյն վասն մարդեղութեան Բանին Աստուծոյ,
ընդդէմ Պօղոսի Սամոստացւոյն – [Դ]աւանիմք, զի
Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ծնեալ է... եւ զանբաժանելի
միաւորութիւն քարոզեմք. վերջ:
10. 252ա-3ա Ճառ յոյժ գեղեցիկ Կիւրեղ վերատեսուչին Աղէքսանդրիայու, ասացեալ ի յԵփեսոս –
Որք աստուածային գրոց մտադիր լինին... նմա փառք
ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
11. 253ա-4ա Ճառ Ակակ վերատեսուչին Մելիտենեայ ասացեալ յԵփեսոս – [Ե]ղբա՛րք սիրելիք, երբ
զայս խնդալից եւ հոգեւոր... արժանի լիցուք փառս
վերառաքել ամենասուրբ Աստուծոյն, որում փառք
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
12. 254ա-9բ Թէոդօրիտոս վերտեսուչին Անկիւրայու. Ճառ ասացեալ յաւուր ծննդեանն փրկչին մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի եւ ընթերցեալ յԵփեսոս –
[Պ]այծառափայլ եւ սքանչելի է... որում փառք եւ
իշխանութիւն ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
13. 259բ-63բ Այլ ճառ յոյժ գեղեցիկ նոյն Թէոդոտոսի Անկիւրացոյն վասն ծննդեան փրկչին մերոյ,
ընթերցեալ յԵփեսոս, առաջի Կիւրեղ վերատեսչին –
[Պ]այծառափայլ է նիւթն այս յառաջիկայ տօնիս...
որում արժանաւոր լինիցուք ամենեքեանս շնորհօքն
Քրիստոսի, նմա փառք եւ իշխանութիւն ի յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
14. 263բ Ճառ երանելի Կիւրեղ Աղէքսանդրացւոյն՝
ասացեալ յԵփեսոս, յաւուր սրբոյն Յօհաննու աւետարանչին – [Փ]ոքր եւ չնչին են ամենայն ճառք վասն
փառաց... մարդ եղեւ, ասէ. եւ այլն:
15. 263բ Ճառ Թէոդորոս վերտեսուչին Անկիւրայու՝ ասացեալ յԵփեսոս, ընդդէմ Նեստորին, յաւուր
սրբոյն Յոհաննու աւետարանչին՝ եպիսկոպոսին
Եփեսոսի – [Ո]ր ինչ է բժիշկն մարմնոց մերոց...
առակցեաց նմա զչարչարանս. եւ այլն:
16. 264ա Պատգամ թագաւորի, որ աքսորէ հրատարակապէս զՆեստորն – [Ի] գալն ի Կոստանդնուպօլսոյ եօթն եւ եօթն եպիսկոպոսաց... եւ ընկալաւ
զնա քաղաքն բազում խնդութեամբ եւ փառօք:

198

17. 264ա Պատգամ թագաւորին՝ գրեցեալ առ Իսիդօրոս իշխանին կայսերական, վասն զօրաց աքսորմանն Նեստորի – [Թ]էպէտ յայտնի է վաստակն հոգաբարձութեան մերոց... գրեցաւ թուին փրկչին ՆԼԶ. (436):
18. 264բ Նամակ գրեցեալ ի Կոստանդնուպօլսոյ
– [Գ]եր ի վերոյ աստուածասէր եւ յոյժ բարեպաշտ
եղբարցդ... տե՛ս ի վերոյ:
19. 264բ-7ա Բան պատասխանատրութեան Կիւրեղին՝ առ գեր ի վերոյ բարեպաշտ Թէոդոս թագաւորն, վասն ցուցանելոյ զանմեղութիւն իւր – [Գ]եր ի
վերոյ բարեպաշտ եւ յոյժ աստուածասէր եւ քրիստոսասէր... եւ Հօր փառք ընդ Սրբոյ Հոգւոյն յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
20. 267աբ Օրինակ թղթոյն, զոր գրեաց Կոստանդնուպօլսոյ եպիսկոպոս եղեալ Մաքսիմոսն առ
Կիւրեղ դիտապետն Աղէքսանդրիայ – [Գ]եր ի վերոյ
աստուածասէր եւ ամենապատուելի գործակցի Կիւրղիդ, Մաքսիմիանոս եպիսկոպոս, ի Տէր խնդալ... ո՛վ գեր
ի վերոյ աստուածասէր եւ ամենասուրբ եղբա՛յր եւ
գործակի՛ց:
21. 267բ Թուղթ Կիւրեղ վերատեսչին առ Մաքսիմիանոսն՝ երբ սա Կոստանդնուպօլսոյ վերատեսուչ
ձեռնադրեցաւ. [Ա]մենապատուելի եւ յոյժ աստուածասէր պաշտօնակից Մաքսիմիանոսիդ Կիւրեղս, ի
Տէր խնդալ – Կարծեմ թէ, որովհետեւ քոյ սրբութեանդ
ընկալաւ... որք յառաջ, քան զմեզ եկին սուրբ հարքն.
եւ այլն:
22. 267բ-8ա Այլ թուղթ նոյն Կիւրեղ վերատեսչին
առ Յոբնաղ վերատեսուչն եւ առ այլ նուիրակս, զոր
սուրբ ժողովն Եփեսոսի առաքեալ էր ի Կոստանդնուպօլիս, երբ սոքա ձեռնադրեցին զՄաքսիմիանոսն
վերատեսուչ Կոստանդնուպօլսոյ՝ ի տեղի Նեստոր
հերձուածողին – [Ա]մենացանկալի եւ յոյժ աստուածապաշտ տերանց եւ պաշտօնակցաց իմոց... վասն
ձեռնադրութեանն Մաքսիմիանոս վերատեսուչին Կոստանդնուպօլսոյ՝ ի տեղի Նեստորին:
23. 268աբ Թուղթ լուսաւոր հոգի սրբոյն Կեղեստինոսի պապին՝ գրեալ առ սուրբ ժողովն Եփեսոսի,
յետ դատապարտութեանն Նեստորին – [Կ]եղեստինոս վերատեսուչս սուրբ ժողովոյդ Եփեսոսի... գրեցաւ
Մարտի ԺԵ. (15), ի բդեշխութեան Աէտիոս եւ Վաղէրիոս իշխանացն:
24. 268բ-9բ Թուղթ սրբոյն Կեղեստինոսի պապին
առ Փոքր Թէոդոս Օգոստոսն՝ յետ ժողովոյն. [Կ]եղեստիանոս եպիսկոպոս Փոքր Թէոդոսի օգոստոսիդ
– [Ծ]անեաք, զի աստուածային նախախնամութիւնն
արար զայն... գրեցաւ ԺԵ. (15) Մարտի, ի բդեշխութեան Աէտիոսի եւ Վաղէրիոսի. վերջ:
25. 269բ-70բ Թուղթ նոյնոյ Կեղեստինոս պապին
առ Մաքսիմիանոս վերատեսուչն Կոստանդնուպօլսոյ՝ յետ ժողովոյն. Կեղէստինոս վերատեսուչս
Մաքսիմիանոս Կոստանդնուպօլսոյ վերատեսչիդ –
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Թուղթս քո տեսաք զեղբայրութիւնդ... գրեցաւ ԺԵ. (15)
Մարտի, ի բդեշխութեան Աէտիոսի եւ Վաղէրիոսի:
26. 270բ-4ա Թուղթ նոյնոյ Կեղեստինոսի առ
կղերիկոսունսն եւ ժողովուրդն Կոստանդնուպօլսոյ՝
յետ ժողովոյն. Կեղեստինոս եպիսկոպոս կղերիկոսացդ եւ ժողովրդեանդ Կոստանդնուպօլսոյ –
[Բ]երկրումն մօր ժողովումն է որդւոց... զի հակառակութիւնն ուստի սկսեալ էր, անդ վերջացաւ:
27. 274ա-5ա Օրինակ հրովարտակին, որ յուղարկեցաւ ի ձեռն Արիստոլայոս զօրապետին Յօհաննու՝
Անտիոքայ վերատեսչին, վասն խաղաղութեան եւ մի
բնութեան սրբոց եկեղեցեաց. Ինքնակալք թագաւորք,
յաղթօղք մեծամեծք եւ մշտափառք Թէոդոսիոսս եւ
Վաղէնտինիանոսս, Յօհաննու Անտիոքայ վերատեսչիդ – Դիտաւորութիւն մեր վերահաստատեալ է... զարժանի զպատիժս կրեսցէ. վերջ:
28. 275աբ Հրովարտակ յուղարկեալ առ Ակակիոս Բեռիոյ եպիսկոպոսն. Թերեւս թղթոյս օրինակն
առաքեցաւ առ երկոսեանն. Երանելի Սիմէօն Ստելիոսնն – Զքոյ բարեպաշտութեան բոլոր կեանքն...
շնորհեսցին առատապէս բարիքն ի նորին կարողութենէ, վերջ:
29. 275բ-6ա Օրինակ հրովարտակին գրեցելոյ առ
Ակակիոս Բեռիոյ եպիսկոպոսն եւ առ Սիմէօն
Անտիոքացի անապատականն եւ առ այլ կողմանս՝
իւրաքանչիւր ամենայն ումեք առանձնակի – [Ա]մենայն ինչ ամենեւիմք յանձն առաք... որ զհռօմէական
հաւատոյ զբարի եւ զընդունելի քահանայս յայտնեցեր:
30. 276աբ Թուղթ Յօհաննու Անտիոքայ եպիսկոպոսին եւ այլոցն, որք ընդ նմա առ Քսիւստոս Հռօմայ եպիսկոպոսն, առ Կիւրեղ Աղէքսանդրիայ եպիսկոպոսն, եւ առ Մաքսիմիանոս եպիսկոպոսն Կոստանդնուպօլսոյ. Ամենասուրբ եւ գերիվերոյ աստուածասէր եղբարցդ եւ գործակցացդ՝ Քսիւստոսիդ,
Կիւրղիդ եւ Մաքսիմիանոսիդ՝ Յօհաննէս եւ այլ ամենեքեան, որք ընդ իս, ի Տէր խնդալ – [Բ]անք
դիտաւորութեան ամենայն քահանայից... որք զուղղափառ եւ զմաքուր ունին եւ պահեն զհաւատն. վերջ:
31. 276բ-7ա Գիրք մատուցեալք Կիւրղի Աղէքսանդրիայ վերատեսչին ի Պօղոսէ Էմեսիոյ եպիսկոպոսէն, զոր առաքեաց առ նա Յօհաննէս Անտիոքայ
եպիսկոպոսն. Տեառն իմում ամենասուրբ եւ գեր ի
վերոյ աստուածապաշտ արհեպիսկոպոսի Կիւրղիդ
Պօղօս եպիսկոպոսս, ի Տէր խնդալ – [Գ]եր ի վերոյ
բարեպաշտ եւ ամենայաղթ թագաւորքն մեր... եւ շնորհօքն Աստուծոյ ի յառաջ իմն հանդարտութեանն եկեղեցեացն Աստուծոյ անդրադառնամք. վերջ:
32. 277ա Ճառ Կիւրղի եպիսկոպոսին, ասացեալ
ցժողովրդեանն, յաւուրն Իըրի Ա., ի ամսոյն Ֆարմութ, որ է ըստ հռօմայեցւոց Ապրիլի ԻԳ. (23) –
[Ո]րք լիք են բարեպաշտութեամբ... յետոյ իմասջիք
օգնականութեամբն Աստուծոյ. վերջ:
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33. 277բ-8ա Թուղթ Յօհաննու Անտիոքայ վերատեսչին առ Կիւրեղն Աղէքսանդրիայ դիտապետին.
Տեառն իմում գեր ի վերոյ աստուածապաշտ եւ գեր ի
վերոյ գործակցի Կիւրղիդ, Յօհաննէս, ի Տէր խնդալ –
[Ը]ստ հրամանին գերի վերոյ բարեպաշտ թագաւորացն... եւ ամենասուրբ տէրդ եւ ընդ ամենայնի ինձ
ամենաստոյգ եղբայր. վերջ:
34. 278ա-9ա Ճառ Պօղոսի Էմէսիոյ եպիսկոպոսի,
ասացեալ ի մէջ մեծի եկեղեցւոյ Աղէքսանդրիայ,
յաւուրն ԻԹ.դի (29) ամսոյն Քէաք, առաջի երանելոյն
Կիւրղի, ի վերայ ծննդեան Տեառն եւ փրկչին մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի, եւ թէ Աստուածածին է սուրբ
կոյս Մարիամն, եւ ոչ զերկուս որդիս ասեմք, այլ մի
Որդի եւ Տէր Քրիստոս, եւ ի վերայ գովասանութեան
Կիւրղի արհեպիսկոպոսին – [Ա]յսօր բարի եւ յարմար
ժամանակ է... որում փառք եւ իշխանութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
35. 279ա-80բ Ճառ նոյնոյ Պօղոսի՝ ասացեալ ի
մէջ մեծի եկեղեցւոյն Աղէքսանդրիայ, ԻԶ.դի (26)
աւուրն ամսոյն Տիբի, յաղագս մարդեղութեան
Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի եւ ի գովասանութիւն Կիւրղի արհեպիսկոպոսին – [Ն]ախ
քան զաւուրս ինչ առաջի սիրելութեան ձերոյ... գոհասցուք ուրեմն վասն մեր մարդացեալ Բանէն այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
36. 281ա-2բ Թուղթ ամենասուրբ Կիւրեղ վերատեսչին Աղէքսանդրիայու առ յոյժ աստուածասէր Յօհաննէս վերատեսուչն Անտիոքայ՝ վասն խաղաղութեան – [Ու]րախ եղիցին երկինք, եւ ցնծասցէ երկիր...
եւ յուղարկեմ զնոսա քոյին սրբութեանդ:
37. 283ա-7բ Թուղթ նոյնոյ Կիւրղի առ Ակակիոս
Մելիտինոյ եպիսկոպոսն, յորժամ գանկատ արար
զնմանէ թղթով, թէ զիարդ կամ իբր թէ հաւանեալ էր
արեւելցւոց. Մեծութիւն եղբարց բանք են քաղցունք.
եւ այլն, ի Պարապմանց գիրն է ասացեալ. Օրինակ
թղթոյն, զոր գրեաց Կիւրեղն առ Ակակիոս եպիսկոպոսն՝ վասն նոխազի արձակելոյ – [Ը]նթերցեալ զքո
սրբութեանդ... նովաւ եւ ընդ նմա Աստուծոյ եւ Հօր եւ
Հոգւոյն Սրբոյ փառք եւ իշխանութիւն յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
38. 287բ-8բ Յուշարարութիւն ի Կիւրեղ վերատեսչէն առ Եւլեկիոս քահանային, որ ի Կոստանդնուպօլիս. Կիւրեղ եպիսկոպոս Աղէքսանդրիայ՝ Եւլոկիոսիդ ողջոյն – [Զ]բացատրութիւնն, զոր արարին
արեւելցիքն... զի զայսոսիկ խնդրեաց նա ի մէնջ:
39. 288բ-9բ Թուղթ նոյնոյ Կիւրղի առ Դոնատոս
եպիսկոպոսն Նիկոպօլսոյ հին Եպիրոսի. Տեառն
իմում, սիրելւոյ եղբօր եւ գործակցի Դոնատոսիդ՝
Կիւրեղս ի Տէր խնդալ – [Ա]րժան է, որպէս վարկանիմ
քում աստուածպաշտութեանդ ծանուցանել... զքեզ ի
Տէր ողջունեն:
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40. 289բ-90ա Թուղթ Կիւրղի Աղէքսանդրիայ
եպիսկոպոսի առ Մաքսիմիանոս եպիսկոպոսն Կոստանդնուպօլսոյ. Գեր ի վերոյ բարեպաշտ եւ ամենասուրբ տեառն իմում Մաքսիմիանոս արհեպիսկոպոսիդ եւ հօրդ Կիւրեղս, ի Տէր խնդալ – [Ո]չ էր
երկբայութիւն ինչ, զի աղօթքն սրբութեանդ... եւ
ճշմարտութեամբ երկրպագեն եւ ծառայեն նմա:
41. 290ա-5ա Նոյն Կիւրղի առ Վաղէրիանոս եպիսկոպոսն ընդդէմ համախոհիցն Նեստորի – [Բ]աւական է որպէս վարկանիմ... ողջ լինել զքեզ ի Տէր
փափաքիմ:
42. 295բ-6բ Թուղթ սրբոյն Քսիւստոսի պապին
առ Կիւրեղն Աղէքսանդրացին, յետ խաղաղութեան
եղելոյ ի մէջ Կիւրղի եւ Յօհաննու. Քսիւստոս եպիսկոպոսս՝ Կիւրղի Աղէքսանդրիայ եպիսկոպոսիդ –
[Մ]եծաւ խնդութեամբ լցաք... գրեցաւ ԺԵ. (15) Սեպտեմբերի, ի ներքոյ բդեշխութեան Թէոդոսի ԺԵ. (15)
անգամ եւ Մաքսիմոսի:
43. 296բ-7բ Թուղթ նոյնոյ Քսիւստոսի պապին
առ Յօհան Անտիոքացին. Քսիւստոս եպիսկոպոսս՝
Յօհաննու Անտիոքայ եպիսկոպոսիդ – [Ե]թէ եկեղեցական մարմնոյն զփառս... գրեցաւ Սեպտեմբերի ԺԵ.
(15), ի ներքոյ բդեշխութեան Թէոդոսի երեքտասան
անգամ եւ Մաքսիմոսի:
44. 297բ-304ա Կիւրղի Աղէքսանդրիայ եպիսկոպոսի առ վանին բան ի վերայ հաւատամքին սրբոյ.
Սիրելեաց եւ յոյժ փափաքելեաց Անաստասիդ, Աղէքսանդրիդ, Մարտինիոսիդ, Յօհաննէսիդ, Պարիկորիոսի քահանայիդ եւ Մաքսիմոս սարկաւագիդ եւ
այլոց ուղղադաւան վանահարցդ եւ ընդ ձեզ եղեալ
միայնակեցից եւ ի հաւատն Աստուծոյ հաստատելոցդ Կիւրեղս, ի Տէր խնդալ – [Ձ]երոյ սիրելութեան
ուսումնասիրութիւնն եւ աշխատասիրութիւնն յոյժ գովելի է... որով եւ ընդ որում Աստուծոյ եւ Հօր պատիւ,
փառք, իշխանութիւն ընդ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ
եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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45. 304բ-5բ Նոյնոյ Կիւրղի Աղէքսանդրիայ եպիսկոպոսին առ Յօհաննէս Անտիոքայ եպիսկոպոսին եւ
անդ գումարելոյ ժողովոյն – [Ո]չ հանդարտեցաւ
ուրացօղ վիշապն այն եւ ամենադժուար, ճշմարիտ եւ
աստուածամարտ գազանն... որ ընդ մեզ է, ի Տէր ողջունէ զձեզ. վերջ:
46. 305բ-6ա Օրինակ հրովարտակի ընդդէմ Նեստորի – [Պ]աշտումն, զոր պարտիմք հատուցանել յոյժ
բարեպաշտ կրօնին... առ ի պարզ եւ յայտնի ճանաչումն ամենեցուն. վերջ:
47. 306ա-7ա Պատուէր իշխանացն առ ի չ[ը]նթեռնելոյ զգրեանն Նեստորի, Փլաբիոս, Ա[ր]տեմիոս,
Իսիդորոս, Փլեսբոսս (՞) եւ Փլաբիոս, Սիմպլիթէոս,
Հռեգինոս իշխանքն ասեն – Զի՞նչ է թագաւորաց
մերոց հաճոյագոյն... եւ բարեպէս պաշտեցեալ Աստուածն սովոր է տալ ձեզ. վերջ:
48. 307աբ Օրինակ սրբոյ հրովարտակին. Գեր ի
վերոյ բարեպաշտ թագաւորին Թէոդոսի ընդդէմ
Պորփիւրոսի եւ նեստորականաց եւ ընդդէմ Միւրոսի
եպիսկոպոսի Իրենէոսին – [Վ]արկանիմք, թէ վայելուչ իսկ է... եւ ջանասցէ պահպանել եւ ի կատար հասուցանել, վերջ:
49. 307բ-8ա Պատուէր եդեալ ի ձեռն իշխանացն
ընդ սրբոյն հրովարտակի ընդդէմ Պօրփիւրոսի,
Նեստորի եւ Իրէնայոսի – [Ե]ւ օրինաց եւ թագաւորութեան հաստատութիւնն գոլ... վերջ գործոցն առաջին
սուրբ ժողովոյն Եփեսոսի:
Գ. Պհպ. Դբ [Յաղագս երկոտասան նզովից
Կիւրղի] – Երկոտասան նզովից զկիզբն սուրբն Կիւրեղ... առ ի հերքել զհայհոյութիւնն պղծոյն Նեստորի ի
վերամարմնացեալ բանին Աստուծոյ:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1014/3040», «ԺԸ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «ԺԳ. երից ժողովոց»:

3041
ՄԱՏԹԷՈՍԻ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ՝ ՈՒՂԵՑՈՅՑ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ
ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԹԵՐԹ՝ 167 (գրչի էջակալում՝ 1-325, որ է՝ 5ա-167բ). չգրուած՝
4բ, 150բ: ՊՐԱԿ՝ 1-14x12 (14՝ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. ճնշադրոշմով՝
ութանկիւն «ФАБРИКИ N 4 РЕИНЕРА» (թ. 1, 15-7, 25, 37-9,
49-51, 61-3, 74-5, 85-7, 97-101, 109-13, 121-3, 131-3, 143-4,
158-60): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով
թոյլ սահմանագծուած (17,5x12,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 6ա):
ՏՈՂ՝ 22-23: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն թուղթ, արտաքին եզրերը կանաչ,
ներքին եզրերը բաց վարդագոյն, մէջք՝ մուգ կապոյտ թուղթ, միջուկը ստուարաթուղթ, աստառը սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, սպիտակ չգրուած
թուղթ, մասն կազմաստառի:

ՌՅԺ. – 1861

Նմուշ 6ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը վնասուած, քերծուած, մէջքի ստորին մասը երկայնակի պատռուած, եզրերը մաշուած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափուած, կեղտոտուած. թերթերը տեղտեղ աղտոտուած, խոնաւութեան հետքերով, զանազան բծերով,
առկայ են մեծ ու փոքր պատռուածքներ. թ. 1-5, 110-2, 116՝ կարից թուլացած, թ. 113-5՝ պոկուած:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-167բ [Տիտղ.] Ուղեցոյց քրիստոնէական ուղղափառ վարդապետութեան, 1861 (2ա, կրկն՝ 1ա)
– 1բ [Ընթերցուածք ի Սուրբ Գրոց] – Մտէ՛ք ընդ
նեղ դուռն... սակաւք են, որ գտանեն զնա (Մատթ. Է.
13-4): Ունիմք այսուհետեւ, եղբա՛րք, համարձակութիւն... այսինքն է՝ մարմնոյն իւրոյ (Եբր. Ժ. 19-20):
– 2բ [Գրաքննութեան թոյլտուութիւն] – Ընթերցեալ զայս գրքոյկ եւ չգտեալ ի սմին բանս ինչ հակառակ հաւատոյ Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, սինօդս Սրբոյ Էջմիածնի թոյլատրէ ի տիպ մուծանել, որոյ
վասն ստորագրութիւն անդամոյ եւ դրոշմամբ արքունի
կնքոյ վաւերացուցանէ ի 1.ն Սեպտեմբերի 1861 ամի,
ի Սուրբ Էջմիածին. անդամ սինօդի՝ Ղուկաս արքեպիսկոպոս՝ (ստորագրութիւն, ի հաստատումն կնքադրոշմ՝
սեւ թանաքով բոլորակ՝ կենտրոնում երկգլխանի արծիւ՝
«ԿՆԻՔ ՍԻՆՈԴԻ ԷՋՄԻԱԾՆԻ, ПЕЧ. ЭЧМ. СИНОДА»):
– 3ա-4ա Յառաջաբան – Քրիստոնէական ուղղափառ ճշմարտաքարոզ վարդապետութիւնն ուղեցոյց
պարգեւեցաւ մեզ... վասն բարեմասնութեան սիրելի
ազգիս Հայոց, Մատթէոս կաթողիկոս ամենայն Հայոց:
ա. 5ա-6բ Դաս Ա. – Հարցումն. Քրիստոնէական
վարդապետութիւն ասելով՝ զի՞նչ պարտիմք իմանալ:
Պատասխանի. Քրիստոնէական վարդապետութեամբ
ուսանիմք... ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց
փրկեա՛ զիս (Ներ. Շնորհ, ի Հաւատովն):
բ. 7ա-8բ Դաս Բ. – Հարցումն. Զայս շնորհ աստուածային իմաստութեան... Պատասխանի. Նախ կարեւորագոյն է միշտ ողջամիտ հաւատով... եւ որդիս
ծնանի զամենայն առաքինութիւնս (Սարգ. Շնորհ., ի
Մեկն Յակոբայ, ճառ Թ.):
գ. 8բ-10բ Դաս Գ. – Հարցումն. Համոզեցաք, եթէ
առանց ընդունելոյ մեր... Պատասխանի. Անունս քրիստոնեայ սեպհականեալ... փարատեսցի խաւարն, մեկնեսցի մառախուղն (Նար., ի բան ՂԴ.):
դ. 10բ-2ա Դաս Դ. – Հարցումն. Տէրն մեր Յիսուս
Քրիստոս հրամայէ աստուածային անժխտելի աւետարանական բանիւ... Պատասխանի. Արժան է իմաստասիրել ըստ սրբոյն Դիոնէսիոսի Աստուածաբանութեան... զի կացուսցուք զամենայն մարդ կատարեալ ի
Քրիստոս Յիսուս (Կող. Ա. 28):
ե. 12ա-5ա Դաս Ե. – Հարցումն. Քանի՞ են հարկաւորագոյն առաքինութիւնք... Պատասխան. Երեք են
գլխաւոր եւ աստուածահաճոյ առաքինութիւնք... եթէ
ոչ նախ զհաւատոցն գրաւ ընկալաւ (անդ, ԺԱ.):
զ. 15բ-7ա Դաս Զ. – Հարցումն. Զի՞նչ է առ Աստուած ուղղեալ աներկբայելի հաստատուն յոյսն քրիստոնէից... Պատասխանի. Հաստատուն յոյս քրիստոնէից է ապաւինութիւն առ անփոփոխ... եթէ անցաւոր է
ընդ ինքեանս եւ իւրեանցն բարութիւն (Նար., ԾԱ.):
է. 17բ-9բ Դաս Է. – Հարցումն. Զի՞նչ է սէրն եւ
զի՞նչ գերազանցութիւնս ունի... Պատասխանի. Նախ
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սէրն ընդհանրապէս է ներքին յօժարութեան ձգումն
առ բարի... դժնդակ վարուց խափանիչ եւ ընդդիմամարտ մեղաց (Յաճախ., ճառ ԺԱ):
ը. 20ա-2բ Դաս Ը. – Հարցումն. Ի քանի՞ ճիւղս
բաժանի սուրբ սիրոյն կատարելութիւն: Պատասխանի.
Այս բարետունկ ծառոյն սիրոյ երկու են ճիւղք արգասալիրք... եւ խոնարհութեամբ առաւել համարել զընկերս, քան զանձինս (Յաճ., ճառ Ի.):
թ. 22բ-9բ Դաս Թ. – Հարցումն. Քանի՞ են մասունք
հանգանակի ուղղափառ հաւատոյ: Պատասխանի. Հանգանակն հաւատոյ ունի երկոտասան խորհրդաւոր մասունս... եւ յամենայն եղելոցս փութայ փառաւորել զարարիչն (Գրիգոր Սկեւռացի, ի հրահանգս, երես. 498):
ժ. 29բ-31ա Դաս Ժ. – Հարցումն. Սուրբ գիրք ի
պատմելն զաստուածային արարչագործութենէն...
Պատասխանի. Ի միւս նոյն ամենակարող զօրութիւնն
արարչապետին... զորս ի դրախտին ետ վայելել, բայց
ի պտղոյն մահու արգել (Ներս. Շնոր., յԱրարչական):
ժա. 31ա-9ա Դաս ԺԱ. – Մասն երկրորդ. Հարցումն. Զի՞նչ ուսուցանէ մեզ երկրորդ մասն հանգանակին... Պատասխանի. Զայս մասն յերիս հատուածս
բաժանեսցուք... որ եկիր ի խնդիր մոլորեալ ոչխարի
բնութեանս (Ներ. Շնորհ., ի Շար.):
ժբ. 39բ-41ա Դաս ԺԲ. – Մասն երրորդ. Հարցումն.
Զի՞նչ իմաստ հաւատոյ տայ մեզ այս պարբերութիւն
հանգանակին... Պատասխանի. Որովն յայտ առնէ զՅիսուս Քրիստոս փրկիչն աշխարհի... իբրու կարծեն
կոյրքն մըտօք, / հաւանականքըն Մահմետին (նոյն, ի
Յիսուս Որդի, եր. 193):
ժգ. 41բ-5բ Դաս ԺԳ. – Մասն չորրորդ. Հարցումն. Այս
չորրորդ մասն հանգանակի հաւատոյ... Պատասխանի.
Ըստ Սուրբ Գրոց կրկին է շարժառիթ հրաշալի... որպէս
կեցցէ հացիւ մարմին (Ներսէս Շնորհ., ի Յիսուս Որդին):
ժդ. 45բ-8ա Դաս ԺԴ. – Հարցումն. Քանի՞ տեսակ
սքանչելի շնորհք... Պատասխանի. Նախ բանին Աստուծոյ անճառելի խորհուրդն... ծնանելով զտիեզերս յորդեգրութեան շնորհս (ի Շարակնոցին):
ժե. 48ա-53բ Դաս ԺԵ. – Մասն հինգերորդ. Հարցումն. Այս մասն հանգանակին... Պատասխանի. Պարտիմք զայս բան հաւատոյ ի հինգ հատուածս բաժանել... եւ պսակ եդին արհամարհութեան (Նար., ՀԷ.):
ժզ. 53բ-6ա Դաս ԺԶ. – Հատուած Բ. Ի փրկարար
խաչին իւրում Յիսուս Քրիստոս Տէր մեր... եւ հաւանողական հաճութեամբ կատարեալ մարմնոյդ միութեամբ
ի քեզ ընկալար (Նար., Հէ.):
ժէ. 56ա-8ա Դաս ԺԷ. – Հատուած Գ. Թէ որչափ
հրաշալի եղեւ փրկչին մերոյ... եթէ իմացար, թէ զով
ունիս, արդէն իսկ ես մեծատուն:
ժը. 58ա-64ա Դաս ԺԸ. – Հատուած Դ. Հարցումն.
Յայսմ հատուածի ողջամիտ խոստովանութիւն մեր
յայտնեսցի... որ զմեղօք մեռեալ բնութիւնս բարձրացուցեր յերկինս (ի Շարակնոցի):
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ժթ. 64ա-6բ Դաս ԺԹ. – Մաս Զ. Հարցումն. Այս
մասն հանգանակին զի՞նչ ուսուցանէ մեզ... Պատասխանի. Այսու խոստովանիմք զերկրորդ գալուստն
փրկչին մերոյ... սա ինքն է թագաւոր փառաց, փրկիչ
աշխարհի եւ ազատիչ ազգի մարդկան (ի Շարակնոցի):
ի. 66բ-9ա Դաս Ի. – Մաս եօթներորդ. Հարցումն. Արդե՞օք այս մասն հաւատոյ հանգանակին զինչ տայ մեզ...
Պատասխանի. Առ ի բարւոք ի միտ առնուլ զբացատրութիւնս խորհրդաւորս... եւ Բանն ահաւոր նորին ինքնութեան, նոյն ինքն եւ Հոգին բարձրուցեալ (Նար., ԼԴ.):
իա. 69ա-72ա Դաս ԻԱ. – Հատուած Բ. Հարցումն.
Զի՞նչ ուսուցանէ մեզ այս հատուածս հաւատոյ բանիս...
Պատասխանի. Յայտնի եւ ճշմարիտ դաւանութիւնս այս
չունի... մատուցանել զհոգեւորն պատարագս հաճոյս
Աստուծոյ ի ձեռն Յիսուսի Քրիստոսի (Ա. Պետ., Բ. 5):
իբ. 72ա-3բ Դաս ԻԲ. – Մաս Ը. Հարցումն. Զի՞նչ
ներածութիւն տայ մեզ մասն հանգանակի հաւատոյ...
Պատասխանի. Նախ զնշանակութիւնն եկեղեցի բառիս
կարեւոր է մեզ գիտել... եւ որք դողան ի բանից իմոց
(Սարգ. Շնորհ., ի Մեկ. Ա. Պետ., ճառ Դ.):
իգ. 73բ-5բ Դաս ԻԳ. – Հարցումն. Զի՞նչ եւ քանի՞
պանծալի եւ վսեմ անունս ունի... Պատասխանի. Նախ
եկեղեցին է խորհրդական մարմին Քրիստոսի... լցեր
ըզթիւ անկեալ դասին, / յուրախութիւն հրեշտակային
(ի Յիսուս Որդի):
իդ. 75բ-81բ Դաս ԻԴ. – Հարցումն. Եկեղեցին Աստուծոյ ի քանի՞ս բաժանի: Պատասխանի. Յերիս, առաջինն է Անդրանկաց յերկինս... երթայք, տո՛ւք զկայսերն՝ կայսեր եւ զԱստուծոյն՝ Աստուծոյ (ի Մեկն. ժամ.,
եր. 135):
իե. 81բ-6բ Դաս ԻԵ. – Հատուած Բ. Հարցումն.
Զի՞նչ ուսումն եւ ազդեցութիւն տայ մեզ... Պատասխանի. Այսու ուղղափառ դաւանութեամբ խոստովանիմք... մարմնով Յիսուսի՝ Հօրն արարչակցի, ձեօք քարոզեցաւ ծագաց աշխարհի (Նար., ի ճառ Առաքել):
իզ. 86բ-9ա Դաս ԻԶ. – Մասն Թ. Հարցումն. Այս
մասն հաւատոյ հանգանակին... Պատասխանի. Ի մի
մկրտութիւն ասելով՝ խոստովանիմք... եւ ոչ կանգնիս,
այլ ի նոյն հեղգանաս՝ ննջելով (Ճոն Բարսեղ, ի Մեկն
Մարկ., ԺԴ.):
իէ. 89ա-90ա Դաս ԻԷ. – Մասն տասներորդ. Հարցումն. Զի՞նչ կարեմք իմաստասիրել յայսմ մասին...
Պատասխանի. Սոյն մասն հաւատոյ հանգանակին իսպառ մերժէ... այլ արդ, Քրիստոս յարուցեալ է ի մեռելոց, առաջին պտուղ ննջեցելոց (Ա. Կորն., ԺԵ. 16-20):
իը. 90ա-1ա Դաս ԻԸ. – Մասն մետասաներորդ.
Հարցումն. Զի՞նչ տայ մեզ յիշել սոյն մասն հանգանակի
հաւատոյս... Պատասխանի. Այս հատուած բանից հաւատոյ հանգանակին զարթուցանէ զխիղճս մտաց մերոց...
չարեացն ի հուր անշէջ մատնին (Շնորհ., յերգս Շար.):
իթ. 91բ-4ա Դաս ԻԹ. – Մասն երկոտասաներորդ.
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Հարցումն. Այս վերջին մասն հանգանակին հաւատոյ,
զի՞նչ պայծառ եւ փառաւոր գաղափար տայ... Պատասխանի. Այսու բանիւ հաստատէ զյոյս մեր... եւ պատուեալքն յարարչէն երանութեամբքն, որ անճառելին է
(Գ. Լուս., ի Յաճախ., ճառ Բ.):
լ. 94ա-5բ Դաս Լ. – Հարցումն. Յայս հանգանակի
հաւատոյ յայտ յանդիման ցուցանի... Պատասխանի.
Զայս աներեւոյթ եկեղեցի անվաւեր անունս բողոքականք հնարեցին... իսկ ի սիրտս մեր ի լուսաւորութիւն
գիտութեան փառացն Աստուծոյ ի դէմս Յիսուսի
Քրիստոսի (Բ. Կորն., Դ. 2-6):
լա. 95բ-8բ Դաս ԼԱ. – Հարցումն. Սուրբ եկեղեցին
Քրիստոսի քանի՞ փրկարար եւ սրբագործ խորհուրդս
ունի... Պատասխանի. Եօթն են փրկարար եւ շնորհատու
խորհուրդքն... աղաւնակերպ հոգին իջեալ, / զանձն էակցին մատամբ ցուցեալ (Ներ. Շնորհ., ի Յիսուս Որդի):
լբ. 99ա-102ա Դաս ԼԲ. – Հարցումն. Խորհրդական
արարողութիւնք մկրտութեան զի՞նչ ինչ օրինակս եւ
նշանակս ցուցանեն... Պատասխանի. Նախ յարարողութիւնս խորհրդոյ մկրտութեան ցուցանի... եւ ապա
մատուսցէ զպատարագն սուրբ, յորմէ եւ մկրտեալն
հաղորդեցուսցէ (ի Բանն առ դասս քահ.):
լգ. 102ա-4ա Դաս ԼԳ. – Հատուած Բ. Հարցումն.
Զի՞նչ է խորհուրդն դրոշմին... Պատասխանի. Դրոշմ է
Սուրբ Հոգւոյն Աստուծոյ արիացուցիչ շնորհացն պարգեւ... որպէս ասէ առաքեալն (Յաճախ., ճառ Ի.):
լդ. 104ա-7բ Դաս ԼԴ. – Հատուած Գ. Հարցումն.
Զի՞նչ է խորհուրդն սուրբ անմահ պատարագին...
Պատասխանի. Անհասանելի մտաց մարդկային խորհուրդ է խորին... ի գովեստ բարեբանութեան Հոգւոյդ
քո Սրբոյ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (Նար., ԾԲ.):
լե. 107բ-9բ Դաս ԼԵ. – Հատուած Դ. Հարցումն.
Զի՞նչ է ապաշխարութիւնն... Պատասխանի. Ապաշխարութիւնն է խորհուրդ արդարացուցիչ... դարձեալ
նախնումն կարօտացայց՝ երանելով սաղմոսիւն զշնորհօք փրկեալսն մկրտութեամբն (Նար., ԽԹ.):
լզ. 109բ-11բ Դաս ԼԶ. – Հատուած Ե. Հարցումն.
Յումմէ՞ սահմանեցաւ այս խորհուրդ վերջին օծման...
Պատասխանի. Այս խորհուրդ առողջարար ըստ հոգւոյ... զոր ինչ խնդրիցէք ի Հօրէ իմմէ յանուն իմ, տացէ՛
ձեզ (Յովհ. ԺԶ. 23):
լէ. 111բ-5բ Դաս ԼԷ. – Հատուած Զ. Հարցումն.
Զի՞նչ է խորհուրդն քահանայական ձեռնադրութեան...:
Պատասխանի. Խորհուրդ ձեռնադրութեան է հոգեւոր
հովուութիւն... Ընդհանրական թուղթն սուրբ երանելի
հայրապետին մերոյ Ներսիսի Շնորհալւոյ՝ զգրեալն առ
եպիսկոպոսունս:
լը. 115բ-8ա Դաս ԼԸ. – Հատուած Է. Հարցումն.
Պսակն ամուսնացելոց վա՞սն էր ասի խորհուրդ եկեղեցւոյ... Պատասխանի. Վասն այնորիկ, զի աստուածային հրամանաւ եւ օրհնութեամբ... յիւրաքանչիւր ոք
զիւր շնորհս ունի յԱստուծոյ, ոմն այսպէս, ոմն այնպէս
(Ա. Կորն., Է. 7):
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լթ. 118ա-21ա Դաս ԼԹ. – Հատուած Է. Հարցումն.
Զի՞նչ զանազանութիւն եւ գերազանցութիւն ունի նոր
եւ շնորհական օրէնքն... Պատասխանի. Բազմատեսակ
զանազանութիւն եւ գերազանցութիւն ունի... զթերին
լցեր ի գիրս օրինաց եւ մարգարէից (Շարակ.):
խ. 121ա-3ա Դաս Խ. – Հարցումն. Զի՞նչ պակասութիւն ունէին Հին օրէնք... Պատասխանի. Զթերութիւնսն
Հին օրինաց լցոյց փրկիչն մեր... ամենայն գործք առաքինութեան եւ մանաւանդ հեզութեան եւ քաղցրութեան
(Սարգ. Շնորհ., ի Մեկ. Յակոբայ, Ա. 20, ճառ Դ.):
խա. 123ա-5բ Դաս ԽԱ. – Հատուած Բ. Հարցումն.
Առած է՝ Ի բառնիլ պատճառին բառնի եւ պատճառեալն... եւ մշտնջենաւոր հանգուցանէ (Սարգ. Շնորհ.,
ի Մեկն. Ա. Յովհ. յորդոր.):
խբ. 125բ-7ա Դաս ԽԲ. – Հատուած Գ. Ատելութեան չար կիրքն գռգռիչ է հակառակութեան... եւ ոչ
բաժանին, ընդ պոռնիկս համարեալ լիցին (Ն. Շնորհ.,
յԸնդհ. Առ դասս քահանայից):
խգ. 127ա-9բ Դաս ԽԳ. – Հատուած Դ. Ճշմարտութիւն խոստմանց չէ կարօտ չարաչար երդմանց... եւ
ապա խաբել կարէ, զորս կամի (Սարգ. Շնորհ., ի Մեկն.
Յակ., ճառ ԺԱ.):
խդ. 129բ-30բ Դաս ԽԴ. – Հատուած Ե. Մարդասիրական բարերարութիւնն եւ ներողամիտ քաղցրութիւնն... յաղթեա՛ բարեաւն չարին՝ երախտիս ինչ նմա
առնելով (Սարգ. Շնորհ., ի Մեկն Ա. Պետ, ճառ Է.):
խե. 131ա-5բ Դաս ԽԵ. – Հատուած Ե. Իրաւամբ
հաստատեմք եւ յայտնի կացուցանեմք... ծանիջի՛ք
զնոսա (Սարգ. Շնորհ., ի Մեկն Ա. Յովհ., ճառ Զ.):
խզ. 135բ-6բ Դաս ԽԶ. – Հարցումն. Քրիստոնէական ուղղափառ սուրբ կրօնին վախճանական դիտումն... Պատասխանի. Ուղղափառ սուրբ կրօնք մեր
շնորհական նոր օրինացս... զի ճշմարտեալ ըստ կարգացն Քրիստոսի ժառանգեսցո՛ւք զերանութիւնն
(Սուրբ Լուս., Յաճախ. ճառ Ժ.):
խէ. 136բ-50ա Դաս ԽԷ. – Հարցումն. Ի ժամանել
յայս երանութիւն... Պատասխանի. Զինն աստիճան
երանութեան եցոյց եւ աւետարանեաց... նա մեծ կոչեսցի յարքայութեան երկնից (Մատ. Ե. 19):
խը. 151ա-3բ Դաս ԽԸ. – Հարցումն. Առ հասարակ
մանկունք ուղղափառ սուրբ եկեղեցւոյն Քրիստոսի...
Պատասխանի. Երկու են կարեւորագոյն սերտելիք... եւ
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սնուցանէ բարերարութեամբն իւրով զերեւելիս եւ
զաներեւոյթս (Սուրբ Լուս. Յաճախ. ճառ Բ.):
խթ. 153բ-5ա Դաս ԽԹ. – Հատուած Բ. Սուրբ եկեղեցի անուն քոյ կարդալով... եւ նովին չափով զնոցայն
պահանջէ սրբութիւն (Սարգ. Շնորհ., ի Մեկն. Ա. Պետ.,
ճառ Գ.):
ծ. 155ա-6բ Դաս Ծ. – Հատուած Գ. Եկեսցէ արքայութիւն քո. Նախ այս խորհրդաւոր հայցուած մեր...
եւ փոխեաց զմեզ յարքայութիւն որդւոյն իւրոյ սիրելւոյ
(Կող. Ա. 12-13):
ծա. 156բ-60ա Դաս ԾԱ. – Հատուած Դ. Եղիցին
կամք քո... Նախ այնու հայցուածով մերով խոստանամք... զի նա է յոյս եւ կեանք մեր եւ աղբիւր բարութեանց (Յաճախ. ճառ. Ի.):
ծբ. 160բ-1բ Դաս ԾԲ. – Հատուած Ե. Հաց մեր հանապազորդ... Այսու պաղատանօք նախ խնդրեմք... իբրեւ
ստնտու որդիեցուցանել ունի զմանկունս եկեղեցւոյ:
ծգ. 161բ-3ա Դաս ԾԳ. – Հատուած Զ. Եւ թող մեզ
զպարտիս մեր... Նախ տե՛ս զորպիսի՛ վստահութիւն...
ոչ ի հարկէ, այլ ի սիրոյ եւ ի կամաց եւ ի խղճէ մտացն
դատելոյ (Սարգիս Շնորհ., ի Մեկն Ա. Յովհ., ճառ Բ.):
ծդ. 163բ-6բ Դաս ԾԴ. – Հատուած Է. Յամենակարօղ գերագոյն եւ հզօր զօրութիւն... զի արգելեալ է
գութ մարդասիրութեանն, որք յառագաստէն արտա[քս]
անկան (Յաճախ., ճառ ԺԲ.):
ծե. 166բ-7բ Դաս ԾԵ. – Խորհրդաւոր է հետեւեալ
խոստովանութիւնն... եւ անդր քան զպայման սահմանի իմանալեացն յաւիտենից. ամէն (Նար. Բ). վերջ:
Տե՛ս Մատթէոս կաթուղիկոս, Ուղեցոյց քրիստոնէական
ուղղափառ վարդապետութեան, Մոսքուա, 1861, էջ 1-192 (ձեռագիրս այս տպագրի հիմքն է. ունի բազմաթիւ սրբագրումներ, որոնք նոյնութեամբ արտայայտուած են տպագրի մէջ,
տպագրի հմմտ. ձեռագիրն աւելի ունի՝ 165բ-7բ՝ Տեսիդ զզանազանութիւն բարի մահուանն արդարոց եւ չար մահուանն
մեղաւորաց...):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա (նման՝ 1ա):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (1902 թ., շղագիր) Նուէր արժանապատիւ Սահակ վարդապետի Ամատունուն իւր բարեկամ Գէդէօն
Ահարոնեանցից, 20 Նոյեմբերի 1902 թիւ, Երեւան:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «Հմր 1108/3041», «1861, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3042
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ
ԴԱՒՐԷԺ (ԳԱՆՁԱԿ)
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մկրտիչ Բաբամեանց (Անդրէասեան)
Երեւանցի:
ԹԵՐԹ՝ 168 (գրչի էջակալում՝ 1-293, որ է 1ա-168բ). չգրուած՝
168բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx12: ՆԻՒԹ՝ կապոյտ թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած թագապսակ ձուածիր, ներքեւում՝ խաչ:

ՌՄՁԸ. – 1839
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,5x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (18x14): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 7ա): ՏՈՂ՝ 24-8:
ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ եզրերը՝ դարչնագոյն կաշի, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ-Ե. սպիտակ չգրուած
թուղթ (Պհպ. Աբ, Բա, Գ., Դ., Եբ), մասն կազմաստառի (Պհպ. Գ.):
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Նմուշ 7ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ռազմական (մակագրութեամբ՝
«Դարձ անօրէն դու ի փախուստ», «Հայկ///», «Ռ.աժողով 1000»,
«Ռ. ժողով»)՝ Պհպ. Բբ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, դեղին, վարդագոյն, մոխրագոյն, դարչնագոյն, շագանակագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը կիսամաշ, մասամբ վնասուած,
քերծուած, կեղտոտուած, եզրերը մաշուած. թերթերը տեղ-տեղ
աղտոտուած, զանազան բծերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Պհպ. Աա-171ա [Տիտղ.] Պատմութիւն Յովհաննու
կաթուղիկոսի Դրասխանակերտցւոյ՝ օրինակեալ ի
ձեռն Մկրտիչ արքեպիսկոպոսի Բաբամեանց Երեւանցւոյ, միաբանի Ս. Աթոռ Էջմիածնի յաւուրս սարկաւագութեան իւրոյ՝ յամի Տեառն 1839, ի Դավրէժ.
1ա [Տիտղ.] Գիրք Պատմութեան, արարեալ տեառն
Յովհաննիսի գերիմաստ եւ երջանիկ կաթուղիկոսի
ամենայն Հայոց, աշակերտի եւ ազգականի երանելոյն Մաշտոցի, սրբոյ հայրապետի հայոցս ազգի, որ
եւ ըստ իւրում իսկ յօրինողի անուանն կոչի Յօհաննէս Պատմագիր – Սկիզբն առնէ սա ի ծննդոցն Յաբեթի եւ ի Հայկայ նախնւոցն մերմէ... զթագաւորութենէ
ցեղին Բագրատունեաց եւ զայլոց այսպիսեաց:
– 1բ-4բ [Առաջաբան Պատմութեան] – Զդադարումն դարուց, ժամուց եւ ժամանակաց... վասն զի եւ
ոչ իսկ պիտոյ է այժմու ճառիս, այլում տեղւոյ եւ ժամանակի թողլի է:
5ա-165ա [Պատմութիւն Հայոց] – Յետ երկնասահանացն հեղեղաց եւ անդնդապտոյտն ջրահեղձն լինելոյ բոլոր շնչականաց... եւ ի գլուխ մեր կուտեցան քարինք ձորոյն Նաքովրայ, օրհնեալ է Երրորդութիւն սուրբ:
– 165բ-7ա Բանք ինքնուրոյն սակս յիշատակի անուան իւրոյ – Թագաւո՛րք աստուածասէրք եւ բարեպաշտօնք, իշխա՛նք եւ պե՛տք եւ հրամանատա՛րք հայոց... որ
է օրհնեալ միշտ եւ փառաւորեալ յամենայն արարածոց
յաւիտեանս. ամէն (հմմտ. ձեռ. 1893, 2ա-127բ):
Տե՛ս Յովհաննէս Դրասխանակերտցի, Պատմութիւն Հայոց,
Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԱ. (Ժ. դար), Անթիլիաս-Լիբանան,
2010, էջ 315-584 (ձեռագրիս մասին՝ էջ 340):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ Պհպ. Աա:

167բ Վախճանական ազդարարութիւն ընդօրինակողիս – Արարչապետն բնաւից, ծոցածին Բան Հօր,
անսահման Որդին, որ իմաստութիւն Աստուծոյ եղելով
եւ զխորս աստուածային անքննին հրաշիցն գիտելով,
իջեալ ի պէտս փրկութեան մարդկան յերկնից ի յերկիրս՝ ի զմարդիկ զպատկերսն իւրոյ աստուածութեան
յիւրատիպ իմաստութիւն վարգել երբեմն հրամայեալ,
վասն աստուածային Գրոց՝ ի քննութիւն զբաղիլ, իբրու
թէ նոքօք զկորուսեալ կեանս ի դրախտին, որ առ
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Ադամաւն գտանել եւ երբեմն զաշակերտեալն դպրութեան առն տանուտեառն նմանեցուցեալ, որ ի ներքին
գրոց հանեալ ունել զգանձն հնութեան աստուածային
զօրութեանցն ճոխութեան եւ յարտաքնոցն զնորագոյն
եղելութեանցն զգիտութիւն, զցուցիչն վիճակի բարենախանձ կատարելութեանց: Առ այս զի եւ մեր ըստ
որում ծայրիւ մատին հաղորդելով իմաստիցն քաղցրութեան ի յորդորանացն հոգեւոր տեառն իմոյ եւ բազմերախտ վարժապետ վարդապետի, գերիմաստ դաստիարակի՝ տեառն Ղազարու, որ ուսեալ զհեղինակ
գրոյս տեառն Յովհաննու գերիմաստ եւ երջանիկ Հայոց կաթողիկոսի ի գաղղացի մօսի Բօրէ անուանեալ
յումեմնէ եւ ետ ի ձեռնասուն աշակերտքս իւրոյ, որպէս
եւ յիս՝ ի յԵրեւանցի պարոն Անդրէասեան Մկրտիչ
աւագ սարկաւագս, ի միաբանս Սուրբ Մայր Աթոռոյն
Էջմիածնի՝ առ ի ընդօրինակել զսոյն, ի վայելումն անձին իմոյ, ուստի եւ մեր ըստ նորոյն տեառն բարեացակամ յառաջադրութեան սկսեալ ի Մայիսի երեքին 1839
|168ա| յամի մարդեղութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի, եւ
աւարտեցաք ի նոյն թիւն, ի յօգոստոսի քսան եւ վեցին,
վասն որոյ խնդրեմ, զի ըստ որում ինչք աշխարհի
նախընթացքն յետնորդացն վաստակին, ի վայելելն
կամ յանդիպելն այլոյ ումեք սմին գրութեանս ներելով
պակասութեանցս, մաղթեմ յիշել զմեզ ի միտս բարիս
առաջի գաղտնատեսին բնաւից, որով եւ դուք յիշեալ
լիջիք ի բարին յայնմ ատենի, յոր հաւասարին
վաստակք աշխատանաց համայնից: Գրեալ եղեւ այս
ամենայն ի Դաւրէժ քաղաք, ի Գանձակ շահաստանի, ի
վարժարանն Հայոց լուսաւորչականաց, ընդ հովանեաւ
հրաշալի Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցւոյն, ի վարժապետութեան նորուն տեառն Տէր-Մարտիրոսեան
գերիմաստ եւ երջանիկ Ղազարու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Եա (1845 թ., շղագիր) Ի 23 Ապրիլ ամսոյ
1845 ամի վերափոխեցաւ յաստեացս առ Քրիստոս
Բարսեղ սրբազան արքեպիսկոպոսն:
2. Բ. կազմաստառ (ԺԹ. դ., շղագիր) Կաթուղիկոսս
այս Յովհանէս, / ետ մեզ զբոսանք զայս տետրակս
գրչէս, / ժամանակաւ սա յոյս եւ ապաւեն լին մեզ, / որ
ընդդէմ այլազանց կանգնեմք դեզ:
3. 1ա (1903 թ., շղագիր) Նուէր գերապատիւ Սահակ վարդապետի Ամատունուն Գէդէօն Ահարոնեանցից, 1 Յունվարի 1903 թիւ, Երեւան:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ», Պհպ. Աա՝ «Հմր 1109/
3042», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «ունի զյիշատակարան յեր. 291»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Կեանք է ունիլն զՔրիստոս,
եւ մահ՝ չունիլն, գրէ հեղինակն», Պհպ. Բա՝ «Մի՛ հաւատար ամենայն հոգւոյ, այլ ընտրեա՛ քեզ զմինն ի հազարաց, գրի ի գիրս»: 174բ՝ «այբուբեն՝ Ա-Ը»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Բ. կազմաստառ՝ դիմանկար:
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3043
ՄՈՎՍԻՍԻ ԿԱՂԱՆԿԱՏՈՒԱՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՂՈՒԱՆԻՑ
ԴԱՒՐԷԺ
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մկրտիչ Բաբամեանց (Անդրէասեան)
Երեւանցի:
ԹԵՐԹ՝ 190 (գրչի էջակալում՝ 5-370, որ է 4ա-188բ). չգրուած՝
1բ-2բ, 3բ, 189ա-90բ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԺԶx12 (Ա 10, Ժ 14, ԺԴ 10, ԺԶ
11): ՆԻՒԹ՝ կապոյտ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած թագապսակ ձուածիր, ներքեւում՝ խաչ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
22x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19x14): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝
147ա): ՏՈՂ՝ 24-31: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ շագանակագոյն
կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ կապոյտ թուղթ:

ՌՄՁԸ. – 1839
ժը/173ա-4ա: ժթ/174ա-7ա: ի/177ա-9ա: իա/179ա-82ա: իբ/182բ4բ: իգ/184բ-7ա:
Տե՛ս Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Երեւան, 1983, էջ 1-347 (ձեռագրիս մասին՝ էջ ԼԷ), Ա.
Յակոբեան, Մովսէս Կաղանկատուացու «Աղուանից պատմութեան» ձեռագրերը.- Բանբեր Մատենադարանի, հտ. 15,
Երեւան, 1986, էջ 110-44 (ձեռագրիս մասին՝ էջ 119), Մովսէս
Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ. (Ժ. դար), Երեւան, 2011, էջ 25-426
(ձեռագիրն օգտագործած է համեմատական բնագրում՝ d2):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 147ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մասամբ վնասուած, քերծուած, ցեցի
անցքերով. թերթերը տեղ-տեղ աղտոտուած, զանազան բծերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-187բ [Տիտղ.] Պատմութիւն Աղուանից, բաժանեալ յերիս հատորս, արարեալ ի Մովսիսէ Կաղանկատուացւոյ, որ առնէ զսկիզբն յառաջաստեղծ
մարդոյ անտի յԱդամայ եւ այնպէս շարունակելով
զվերաբերեալսն ազգին Աղուանից եւ մասնաւորապէս զայլոց ազգաց եւ հասուցանէ ցաւարտ յիններրորդ դարուն, օրինակեալ բաղտատութեամբ ընդ
գաղափարին, որ ի գրանոցի աթոռոյն Էջմիածնի,
յամի Տեառն 1839, ի Մայիսի 1ին, իսկ այժմ
վերստին ընդօրինակեալ ի միաբանէ Սրբոյ Էջմիածնի Երեւանցի պարոն Անդրէասեան Մկրտիչ աւագ
սարկաւագէս, հրամանաւ դաստիարակին իմոյ ՏէրՄարտիրոսեան՝ հանճարիմաստ Ղազարու վարժապետ վարդապետի, ի վարժարանն Դաւրիժու, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցւոյն, ի
վայելս անձին իմոյ
Տե՛ս ձեռ. 1531, 231ա-377ա: 1. Ցանկ/չիք: ա/4ա: բ/4ա5ա: գ/5ա-6ա: դ/6ա: ե/6աբ: զ/6բ-7բ: է/7բ: ը/8աբ: թ/8բ-9ա:
ժ/9ա-10ա: ժա/10ա-5բ: ժբ/15բ-6ա: ժգ/16աբ: ժդ/16բ-21բ:
ժե/21բ-2ա: ժզ/22ա-4ա: ժէ/24ա-6բ: ժը/26բ-9ա: ժթ/29ա-32բ:
ի/32բ-3ա: իա/33ա-7ա: իբ/37ա-8ա: իգ/38ա-41բ: իդ/41բ-2բ:
իե/42բ: իզ/43ա-5ա: իէ/45ա-6բ: իը/46բ-7ա: իթ/47ա-9ա:
լ/49ա-50բ: 2. Ցանկ/չիք: ա/51ա-4ա: բ/54ա-7ա: գ/57աբ:
դ/57ա-8ա: ե/58ա: զ/58ա-9բ: է/59բ-61բ: ը/62ա: թ/62ա-3ա:
ժ/63ա-5բ: ժա/65բ-9ա: ժբ/69ա-72ա: ժգ/72ա-4ա: ժդ/74ա-83ա:
ժե/83ա-4բ: ժզ/84բ-6բ: ժէ/87ա-8ա: ժը/88ա-90ա: ժթ/90ա-2ա:
ի/92բ: իա/93աբ: իբ/93բ-5ա: իգ/95ա: իդ/95աբ: իե/95բ-6բ:
իզ/97ա-8ա: իէ/98ա-100ա: իը/100բ-3ա: իթ/103ա-6ա: լ/106բ-8ա:
լա/108ա-9ա: լբ/109աբ: լգ/109բ-14ա: լդ/114բ-6բ: լե/117ա-9բ:
լզ/120ա-1ա: լէ/121բ-2բ: լը/122բ-3բ: լթ/123բ-5բ: խ/125բ-30ա:
խա/130ա-6ա: խբ/136բ-8ա: խգ/138աբ: խդ/138բ-9ա: խե/139ա40բ: խզ/140բ-2ա: խէ/142ա-3ա: խը/143ա-5բ: խթ/145բ-8ա:
ծ/148ա-9բ: ծա/150ա-1ա: ծբ/151աբ: 3. Ցանկ/չիք: ա/152ա-4ա:
բ/154աբ: գ/155ա-6ա: դ/156ա: ե/156աբ: զ/156բ: է/156բ-7բ:
ը/157բ-60ա: թ/160աբ: ժ/161աբ: ժա/161բ-5բ: ժբ/165բ-7ա:
ժգ/167աբ: ժդ/167բ-9ա: ժե/169աբ: ժզ/169բ-71բ: ժէ/171բ-2բ:

Գրչի. 1ա Պատմութիւն Մովսիսի Կաղանկատուացւոյ՝ օրինակեալ ի ձեռն Մկրտիչ արքեպիսկոպոսի Բաբամեանց Երեւանցւոյ՝ միաբանի Ս. Էջմիածնի, յաւուրս սարկաւագութեան իւրոյ, յամի Տեառն 1839, ի
Դավրէժ:
Տե՛ս Տիտղ.՝ 3ա:

187բ Վախճան ազդարարութեան ընդօրինակողիս – Բարեմտութիւն է արդարեւ եւ բարեպաշտութիւն
մեծ տալ փառք համագոյ սուրբ Երրորդութեան՝
եռանձնեայ աստուածութեան՝ Բանին Հօր էակցի եւ
փառակցի Սուրբ Հոգւոյն եւ անսկիզբն սկզբան նոցին,
ամենայնիւ յամենայնի, որ իւրային բազմապարգեւ
շնորհօքն տայ բազմաց քննել զխորս աստուածային
գիտութեանց եւ զիմաստս նոցին, գիտել ըստ առաջադրութեան զանազան եղելութեանց, որով առեալ
զճաշակ քաղցրութեան ի քիմս յստեանց մօրն արդարութեան, ճշմարտութեանց յօժարութեամբ սրտի մտօք
առ ի արագափայլ աճապարմամբ իմանալի ոտիցն
երագութեամբ, ըստ ախորժիցն իմաստից ելանել ի
խնդիր ճշմարիտ եւ արդար իրաւանցն Աստուծոյ, եւ
գիտել զամենայն յամենայնի, որպէս եւ իրաւունքն
պահանջեն գիտութեան զտիրականին երեւեալ նկարակերտութիւն: Քանզի արդարեւ կարի իսկ չար է յարարս
ծածկելն զճշմարտութիւն Աստուծոյ ի խորս ախտից
մեղաց դատապարտութեան, եւ ոչ գիտելն՝ կուրութիւն
մեծ, զի ակնառութիւն ընդ փոյթ կորնչի եւ տգիտութիւն երբէք չերեւի, եւ նա միայն մնայ յամենայնի,
որպէս եւ ասեն՝ Ես եմ առաջին եւ վերջին, զոր բարւոք
քննութեամբ քննեալ յառաջատեսութեանցն տեսութիւն, որում ի գիտելն ստեղծաք, տեսաք արդարացեալ
ամենայնիւ յամենայնի: Նորին աղագաւ փոյթ կալաք
անձինս զհետ մտանել բանին ճշմարտութեան եւ զնոյն
առնել, զոր նայն պահանջէ: Վասն որոյ որպէս նախ եւ
գերագոյն, քան զմեզ իմաստավարժ եղելոցն, նոյնպէս
եւ մեք հոգ յանձինս կալաք՝ ըստ տկար բերելոց կարեացս լինել ներհուն կանուխ պատմագրելոցն վերծանութեանց՝ |188ա| առ ի կատարունակել զնոսա ըստ
ներքնոյն ամենայնիւ յամենայնի լրապէս, եւ առաւել
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եւս ունել զամենայն ըստ առակին՝ առ ի նմանեցեալ
առն տանուտեառն, որ հանէ ի գանձէ յաշակերտութեան զնոր եւ զհին, եւ զայս ի մտի դնելով գիտացաք, ըստ որում ոչ իմիք վճարել, եթէ ոչ ամենայն
գրոցն տեսութեամբ, որպէս եւ հոգեւոր հօրն մերոյ՝
գերապատիւ տեառն Ղազարու վարժապետ վարդապետի միտք յայս տենչայր լրանալ, որով եւ ջանք յանձին կալեալ՝ ի պէտս լուսաւորման յուսումն ճշմարտութեան ամենայն իւրոցն աշակերտելոցս մանկանց,
եւ մանաւանդ Դաւրէժ քաղաքի առ ինքն նարդենի
գտելոցն, զի ամենայնիւ լիցին լրացեալ, եւ մի՛ իւիք
պակասեալ, զի մի՛ յետոյ ըստ նաւորդացն տարակուսելոցն ընդդէմ ալեկոծեալ հողմակոծ ասիցն բախմանց
տարակուսանաց ծովու հողմոցն ծփմանց, տրտմութեամբ նստեալ, ողբալով յիմաստիցն խնդիր, ձեռն ի
ծնօտի եդեալ՝ մնասցէն անճար յամենայնի, առ որ ի
յելս հոգացաւ զամենայն, որով տարեալ եհան զմեզ ի
նաւահանգիստն մխիթարանաց եւ կատարեաց զամենայն, որ ինչ մեզ պիտոյանային հարկաւորութիւնք
ամենայնիւ, որ գրեթէ որպէս զլուսատու Արեգակն
յերկնից անխափան ամենածաւալ ջերմութեամբ եւ
լուսաւորութեամբ շրջանս առեալ ի բուսուցանել յիմանալի անդաստանս մեր, զհաճելին Աստուծոյ եւ մարդկան զփառաւորութիւնս ասէմ զերկնի եւ զերկրի զարդուցն պայծառութիւն զգիտութեանց զիմաստն, ոյր
յաղագս բաց յամենայնէ դասացական կրթութենէ ի
սէր անաղօտ լուսաւորութեան մանկանցն ազգիս հայոց, հարց եւ փորձ լեալ ի պէս-պէս տեղիս եւ յազգս
օտարս, վասն զանազան պատմութեանց |188բ| հին
ձեռագրաց ազգիս, առ ի ընդօրինակել մեր զնոսա,
ուստի եւ գնացեալ առ գաղիղեացի ոմն, որոյ անուն
միւսիւ Պօրէ կոչեցեալ եւ խնդրեալ ի նմանէ թախանձանօք զերկուս հռչակելի պատմագրութիւնս՝ զՅով-
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հաննէսի Հայոց գերիմաստ կաթուղիկոսի եւ զԱղուանից պատմութիւն Մովսիսի Կաղանկատուացւոյ,
զորս եւ վաղ ուրեմն ջերմեռանդն սիրով խնդրէաք
ձեռնասուն աշակերտքս նորին ի ձեռս բերել, զորս ի
բերելն ընդ իւր, ետ մեզ՝ աշակերտացս իւրոց, ի յընդօրինակել զնոսա վասն տեղեկութեան հնագոյն եղելութեանց եւ յիշատակ բարեհամբաւ անուան իւրոյ, որոց
եւ իմ սիրով յորդորեալ ի հազար ութն հարիւր երեսուն
եւ ինն (1839) ամի, ի մինն Սեպտեմբերի սկսեալ
օրինակեցի ես՝ աւագ սարկաւագ Սրբոյն Էջմիածնայ
տիրացու Մկրտիչս պարոն Անդրէասեան Երեւանցւոյ,
ի վայելս անձին իմոյ եւ իմայնոցն, եւ աւարտեալ ի
նոյնոյ ամի Նոյեմբերի տասին, եւ յանձնեալ զամենեսին մարդասիրութեան բարեմիտ ընթերցողացդ, զի
զպակասանսն եւ զաւելին վրիպանաց քաղցրութեամբ
ի ներումն մատուցանել եւ ի բանս բարի ի ժամ աղօթից բարգաւաճութեան շնորհ արարեալ զմեզ յուշս
բերել, որով եւ դուք ի հանդէս արդարութեան յիշեալ
լինիցիք ի շնորհս բարերարութեան ամենամարդասիրին Աստուծոյ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3ա (1903 թ., շղագիր) Նուէր գերապատիւ Սահակ
վարդապետ Ամատունուն իւր բարեկամ Գէդէօն Ահարոնեանցից, 1903 թիւ, 1 Յունվարի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Պատմութիւն Աղուանից Մովսիսի Կաղանկատացւոյ», 1ա՝ «1839, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «1111/3043», «ունի զյիշատակարան յեր.
367», 3ա՝ «Հմր 1111»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Յարհեստ աստուածասիրութեան – Եթէ քո կեանք նորոգընթաց, / Ունին շաղխիլ ի
կարկ մեղաց, / Յօժարէ ի խլել դահճին, / Զքեզ յիմոց
գգուող գրկաց»:

3044
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
(Հայատառ պարսկերէն)
ԳԱՆՃԱՅ
ԳՐԻՉ՝ Միքայէլ Աստապատեցի:
ԹԵՐԹ՝ 143+1 (կրկն.՝ 100): ՊՐԱԿ՝ 10+Ա-ԺԱx12 (Գ, Է 16, Դ
8, ԺԱ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ անընկալելի: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,5x11):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 71ա): ՏՈՂ՝ 34-7: ԿԱԶՄ՝ դարչնագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 71ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, Բ. փեղկը ցեցի
անցքերով. լուսանցակողերը կեղտոտուած. թերթերին զանազան
բծեր եւ հետքեր, թ. 1-4՝ ստ. աջ անկիւնը մաշուած-թափուած, թ.
140-3՝ ստ. եզրերն այրուած, եզրահատման հետեւանքով Թ-ԺԱ.
պրականիշերը չիք:

ՌՄԻԸ. – 1779

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-10բ [Նախաբան Աւետարանի]:
1. 11ա-54ա Աւետարան Մատթէոսի: 141բ-2ա
Ցանկ գլխոց:
2. 54ա-80բ Աւետարան Մարկոսի: 142աբ Ցանկ
գլխոց:
3. 80բ-114ա Աւետարան Ղուկասու: 142բ-3ա
Ցանկ գլխոց:
4. 114բ-41ա Աւետարան Յովհաննու: 143աբ
Ցանկ գլխոց:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

9բ (առաջին նախագաղափարի նախաբան) «Ֆասլ
մօվջուպ նվիշթան ինճիլ բըզըբան փարսի ուն պուտ քի
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չուն ին բանդայի զայիֆ գունաքար աջիզ թարին Իեահիեայ բըն Էվազ Թապրիզի դիտամ քի համայ խալղ
բարդատ սթադա դունիայ զբան փարսի ինշան րայ
դար քար պուտ ջահաթ ալամ սութֆանի խօտ քի ֆարզանդան խօտ րայ բըթալիմ միդանանտ քըթապհայի
նայ փայղիր քի համայ դրուղ վէ թարիքի զըլալաթ
մաշղուլ մաղրուր շօտանտ վէ ինջիլ քի բըզընդայգանի
միբարատ իշանրայ մըհալ դաշտանտ անդար իեաֆտանտ քի թաղրիր |10ա| քարդայ գօնայի ազիմ գօֆտ
բը հար քէսի քի դար մըզաղաթ խալղ թալիմ ինշան
մաշղուլ շօվատ վի դար Եղիոյ փեղամբար գօֆտ վա յէ
բար քէսան քի դար քըթապհայ միզաղաթ խալղ մաշղուլ գարդանատ ազ թալիմ ինշան բըշնօվանտ. թամամ
թայիֆայ իսայիեան ինջիլ մազիմ դարանդ քի բը
զըբան ինշան բար ինշան խունդայ միշօվատ ամայ սապապ ըշղալ մաշիթ ինշան բըզըբան փարսի ջարիտանդ
ազ զըբան խօտ քի ասլի աստ ղաբըլ ինշան միշնօվանտ նայմիադանտ բայուն մըղդար սաֆ թաղաթ քի
դաշտամ դար ուն րուզգար թանկ բայ մաֆըղ քի ազ
ղուաթ չաշմ մարհում շօտայ զըլալ դըրընջ խասէ
զահըրայ իեաֆտ խասէ նուր բըսար քի չրաղ թանաստ
համչուն խիալ րուզրայ ազ շապ թար ֆարղ քարտայ
զաթրայ ազ չաշմանըմ սիայ քարտ քի բար մուի զիբաթ
բարիդայ շապ սիայ րայ չուն ֆասլ բահար խազան
օմբրն զմարհիր վար բարֆ փիրի բար սար զիբաթ բարիտ շապ սիայ բար րուզի սըֆիտ մուբատալ գարդանիդ չրաղ օմբրն բար դարիջայ աբադ մուն զարբի
զաջադայ սուզան մունդայ թայ ին զաման դար դարիայ
ղըրուր ջայիլվար սաֆայ մի քարտիմ թայ րախմաթ
Եզդանի զըոմ նըդայի թօբաթ ֆարմուտ օմիտ բար
լօթֆ քարամ ուն քարդըգար աստ քի ջըմլի խալիղրայ
գունահէգան բօբայա ազու դըհատ ազ բարաքաթ ջըմլայ փաքան վի փեղամբարան ին բանդայ նիզ րուզի
քունատ ամին»:
Թարգմանութիւն. «Գլուխ - Աւետարանը պարսկերէն գրելու պատճառն այն էր, որ մեղսագործ, նուաստ,
խոնարհագոյն ծառաս՝ Յահեա Իբն Էյվազ Թաբրիզիս,
տեսայ, որ աշխարհի արդար [բռց.՝ դատը պահանջող]
մարդիկ պարսկերէն են գործածում [բռց.՝ մարդկանց
պարսկերէնն է գործածւում], կրթութեան համար
իրենց որդիներին ուսման են տալիս անհետեւողական՝
սուտ ու խաւար, անարդարութիւն (քարոզող) գրքերով,* եւ (նրանց որդիներն էլ) մեծամտանում են: Աւետարանի (միջոցով), որը դէպի կեանք է տանում,
նրանք հնարաւորութիւն ունեցան հասկանալու հաստատուած մեծագոյն մեղքը, որն ասել է, որ իւրաքանչիւրը (պէտք է) մարդկանց նեղութիւն պատճառելով
սովորեցնելու գործով զբաղուի: Իսկ Եղիա մարգարէն
ասել է. «Եւ եթէ մէկ անգամ նրանք, ովքեր գրքերով
մարդկանց նեղութիւն պատճառելով զբաղուեն, նրանց
սովորեցնելու մասին կլսեն»: Քրիստոնեայ ողջ հա-
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մայնքը սուրբ Աւետարանն ունի, որ իր լեզուով իր
համար ընթերցւում է, սակայն նրանց Աստուծոյ խօսքը
պարսկերէնով (տալու) պատճառն այն է, որ (պարսկերէնը) աւելի սահուն գիտեն իրենց իսկական լեզուից,
որը նրանք առաջներում լսում էին, սակայն չգիտէին
այդչափ հարթ: Իմ մեջ ուժ գտայ այն նեղ օրերին (այն
ժամանակ երբ), տեսողութիւնից [բռց.՝ աչքի լոյսի
ուժից] զրկուելու հետ մէկտեղ յատուկ անկեալ դադար
էր ի յայտ եկել: Մի առանձնայատուկ առատ լոյս, որ
մարմնի ճրագն է, ինչպէս ցերեկուայ միտքը, որ տարբերւում է մութ գիշերուանից, (որը) էութիւնն աչքերիցս փակել էր [բռց.՝ սեւացրել էր], ինչպէս գեղեցիկ
մազերիդ կիջնի սեւ գիշերը, ինչպէս գարնանը կեանքիդ աշունը դաժանօրէն ծերութեան ձիւնը գեղեցիկ
գլխիդ կիջեցնի, սեւ գիշերը պայծառ [բռց.՝ սպիտակ]
օրով փոխարինեց, կեանքի ճրագը մեր յաւէրժութեան
դռնակի վրայ ասեղի ծակող հարուածի նմանուեց:*
Այդ ժամանակ մեծամտութեան ծովում անգիտաբար
ուրախանում էի՝ մինչեւ աստուածային ողորմածութիւնը վատ վերջաբանի յորդորը տուեց*: Յոյսը միայն բարի արարիչն է, որ բոլոր մարդկանց մեղքերը (ներում
է)* եւ բոլոր սրբերի ու մարգարէների բարօրութիւնից
այս նուաստիս էլ բաժին կհանի. ամեն»:
*Ծնթ. Աստղանշուած նախադասութիւնների որոշ բառիմաստներ բնորշուած են կասկածով:

10բ (երկրորդ նախագաղափարի) «Վի չուն դիտամ
քէ ազ եք ինճիլ մարուֆաթ քարդար Մասե հասըլ դօշվար միշօվատ բայ ին մանի հարչի դար ջըհար ինջիլ
հաստ ազ ավալ թայ ախըր էլայ ալթուանի բընաղ[լ]
ավարդամ եք թարիր հար սօխան քի ազ եք ինջիլ գազիտամ ունրայ նըշան քարդամ '' ամայ չուն ին բանդայ
ազիզթարին Եաղուպ բըն Իսայղուլի ինճիլ թարջումայ
քարդայի Իեահէայ բըն Էվազ րայ դիտամ բըսիար
դար դըլ ին բանդայ նաղշ բաստ բար բանդայի գունայքար լազում ամատ քի ին բանդայ նիզ թարջումայ քունամ ինջիլ մազիմ րայ ազ ավալ Մաթ զայիտան Եսոյ
ազ նաթջայ դաւութ վէ ֆասլ ֆասլ վէ այիեայ թամաման ջահար ինջիլան նիզ բըդին մազմուն նայ բըուն
խիալ քի Իեահեայ նիքու նայ քարտ աստ քի հար ջահար
դախըլ համ քարդաս[տ] խուպ նիստ. նայ բըդի[ն]
խիալ իլայ քի հար քուդամին բար ջայի խօտ պաշատ
ջըհաթ ունան քի մի խունանտ դիկար ասանթար պաշատ բար ին սապապ չնին քարտամ նայ բար հասուտի:
Սըլաըսայ Ապ օ Իպն օ Ռօըլղուտուս: Բայ ըլթըմասի
փաք Մարիամ դուշիզայ քի մուդամ ըլթըմաս մի քունատ բրայ իման օվարդայգան բար փըսար արջամանդ
խօտ: Ազ մաշրըղ թայ մաղրիպ սըթուդայ պաշատ նամ
խուդայվան. ամէն:
Թարգմանութիւն. 10բ «Եւ երբ տեսայ, որ մէկ Աւետարանից Քրիստոսի գործերի մասին գիտելիքներ
ստանալը դժուար է, այդ նպատակով այն ինչ չորս Աւե-
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տարաններում կար՝ սկզբից մինչեւ վերջ, այսինքն՝ ամբողջութեամբ գրեցի,* եւ իւրաքանչիւր խօսք գրելիս,
որ Աւետարանից ընտրեցի, նշան դրեցի'': Իսկ երբ
նուաստ ծառաս՝ Յաղուբ Իբն Իսաղուլիս, տեսայ Յահեա
Իբն Էյվազի թարգմանած Աւետարանը, այն իմ վրայ մեծ
ազդեցութիւն գործեց: Մեղսագործ ծառայիս համար
անհրաժեշտութիւն դարձաւ, որ այս ծառան էլ թարգմանի սուրբ Աւետարանը՝ Մատթէոսի սկզբից՝ Դաւթի
որդու Յիսուս Քրիստոսի ծննդաբանութիւնից եւ գլուխ
առ գլուխ, բոլոր չորս Աւետարանները: Այս կառուցուածքով (գրեցի) ոչ այն մտքով, որ Յահեան լաւ չի արել,
որ չորս Աւետարաններն էլ միմեանց է խառնել, եւ դա
լաւ չի, այլ այն մտքով, որ ամէն մէկը իր տեղը լինի, եւ
երբ կարդում են՝ աւելի հեշտ լինի, եւ այդ պատճառով
արեցի (թարգմանեցի), եւ՝ ոչ նախանձութեան:
Սուրբ Երրորդութի՛ւն՝ Հա՛յր, Որդի՛ եւ Սուրբ Հոգի՛,
աղերսներով անեղծ Կոյս Մարիամին, որը մշտապէս
խնդրում է իր թանկագին Որդուն հաւատացողների
համար: Արեւելքից արեւմուտք թո՛ղ երկրպագուի Աստուծոյ անունը. ամէն»։
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 10բ Վերջին գրող սուրբ Աւետարանիս՝ տէր
Միքայէլ Աստապատեցի, որ եմ Գանճայ բնակեալ,
տեսի ջան լուսայհոգի Օվանիսին եւ Յակոբին, որ նորանք եւս էին գրեալ, եւ ես ի նոցուն օրինակի գրեսցի:
Հո՛գի Սուրբ, օգնեա՛յ բազմայմեղ գրչիս, ՌՄԻԸ. (1779)
Յունվար ի ԻԷ. (27):
141ա (1780 թ., պարսկերէն) «Մամնունամ ազ թօ է
է՜ ռօալղուտուս: Թամամ շօտ. ինճիլ մազիմ, բըզըբան է
ֆարսի. Թամաման չար քաթիպ քի ավալ Մաթի. դուում
Մարղուս. սէում, Լուղաս, չարում Ուհաննայ: դանըստայ
պաշիտ է բըրայդէրան ազիզ. քի սապապ ինճիլ մազիմ
նվիշտան. բըզըբան ֆարսի ինպուտ քի աքսար մալիման մըսըլմանան դըղաթ միգըրեֆտանտ բայ ջամիյիեաթ իսայիեան դար բալայի աքսար չիզայ. քի
ունչընան իեայ ին չընան, աստ. դար բալայի ին մուղայդամայ լազում շօտ բար ին բանդայ գունայքար հաղիր վէ մօխլէսի թամաման խաչփաստան ռաստի
Քանօնան Միքայիլ. վալատի Մարգարայ. շարի Նախշի ջհան. շարադէի Եզդըվար. քի սաքին դարամ շարի
Գանճայ. սանայի Եսոյ Մասե. հըզար հաֆտ սատ. հաշ-
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տատ. դիկարի սանայի հըզար դըվիստ բիստ հաշտ:
մայե մուհէրլիմ»:
Թարգմանութիւն. «Երախտագիտութիւն քեզ, ո՛վ
Սուրբ Հոգի: Աւարտուեց բոլոր չորս աւետարանիչների
[բռց.՝ գրիչների] սուրբ Աւետարանները պարսկերէնով.
առաջինը՝ Մատթէոսի, երկրոդը՝ Մարկոսի, երրորդը՝
Ղուկասի, չորրորդը՝ Յովհաննէսի: Իմացէ՛ք, ով սիրելի
եղբայրնե՛ր, որ սուրբ Աւետարանը պարսկերէնով գրելու պատճառն այն էր, որ մուսուլման ուսեալներից շատերը շատ հարցերի շուրջ վիճաբանում էին քրիստոնեայ համայնքի հետ, որ՝ այսպէս չէ եւ այնպէս է: Սրան
նաեւ նախաբան (գրելու) անհրաժեշտութիւն եղաւ: Ես՝
մեղսագործ, ազնիւ, իսկական խաչապաշտ նուաստս՝
Քանօնան Միքայէլս, Մարգարի որդիս, Նախշէ Ջհան
քաղաքից, Եզդըվար գիւղաքաղաքից, ապրում եմ Գանջայում: Քրիստոնէական թուականութեան 1780 թ.,
միւսը թվականը՝ 1228: Մուհարրամ ամիս»:
141ա Որ ի ՌՄԻԸ. (1779) ես՝ տէր Միքայէլս, գրեցի
օրինակի լուսայհոգի հաքիմ Ակոբին, որ գրեալ էլ
[=էր] ի քաղաք Շօշ, ի վաղուց ժամանակի յառաջ Ծ.
(50) ամօվ: Եւ մեք գրեցաք սուրբ Աւետարանս ի քաղաքն Գանճայ, ի հայրապետութեանն Հայոց տեառն
Սիմէօնի եւ ի տունս Աղուան[ից] տեառն Իսրայելի,
որոյ յիշատակն օրհնու[թեամբ] եղիցի. ամէն:
143բ Վերջին գրող սուրբ Ավետարանիս՝ տէր Միքայէլ Աստապատեցի Մարգարիեան՝ բնակեալ ի
Գանճայ քաղաքն:
Ծնթ. Պարսկերէն յիշատակարանների վերարատադրութիւնը եւ թարգմանութիւնը՝ Յասմիկ Կիրակոսեանի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

125բ (1853 թ., շղագիր, լս.) 1853 ամի մահիսի
19ին քեզ՝ բարին անի Աղայջան Ղազարեան, փող
դվի պարոն պապայ Մուսէս:
136բ (1853 թ., շղագիր, լս.) Ի քսանեւվեց Ապրիլի
1853 ամի:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկ՝ «426,
Աւետարան. պարսկերէն ձեռագիր հայերէն տառերով,
209», 1ա՝ «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «Հմր 1112/
3044»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բ. կազմաստառին սոսնձած թերթիկ՝
պարսկերէն վաւերագրի անկապակից հատուածներ:

3045
ԳԱԼՍՏԻ ՇԻՐՄԱԶԱՆԵԱՆՑ՝ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ ԻՆՉ ԻՆՉ ԳՈՐԾՈՑ
ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ
ՌՅԱ. – 1852
ԳՐԻՉ՝ Մկրտիչ վրդ. Եկենեան:
ԹԵՐԹ՝ 70. չգրուած՝ 54բ-70ա: ՊՐԱԿ՝ 1-3x22 (2՝ 26): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. ոճաւորուած քառանկիւն ճնշադրոշմով՝ կազմաստառ Ա.,
թ. 1-11, 24-35, 48-59՝ «ФАБРИКИ N 6 АРИСТАРХОВА»:

ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x13,5): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 28: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը, Ա, Բ
փեղկերի հիմնամասերը եւ անկիւնները կանաչ կաշի, միջուկը
ստուարաթուղթ, աստառը սպիտակ թուղթ:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 2ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – (գծանկարային, գրչութեան թանաքով). ձուածիր շրջանակ-սկզբնազարդ՝ 2ա: Բա ժ ա ն ա զա րդ ՝
12բ, 25ա, 37ա, 46ա:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մասամբ վնասուած, մէջքի կաշին
մաշուած. լուսանցակողերը կեղտոտուած. թերթերը տեղ-տեղ
աղտոտուած, ձէթի հետքերով. պրականիշեր չունի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-54ա Նկարագրութիւնք ինչ ինչ գործոց Կարապետ եպիսկոպոսի՝ վիճակաւոր առաջնորդի հայոց՝
գաղթելոց ի Տայս
– 1ա [Տիտղ.] Նկարագրութիւնք ինչ ինչ գործոց
Կարապետ եպիսկոպոսի՝ վիճակաւոր առաջնորդի
հայոց գաղթելոց ի Տայս, շարագրեալ յազգասիրէ
յումեմէ ի Տփղիս, 1841. Շիրմազանի (մանր, տարբեր
գրով)՝ եւ այժմ գաղափարեցաւ ի Մկրտիչ վարդապետ Եկենեան, ի 1852, Սեպտեմբեր:
– 1բ Խօսակից անձինք – Կ. Ե. – Կարապետ եպիսկոպոս վիճակաւոր առաջնորդն հայոց գաղթելոց ի
Տայս... Ե. Ա. – Երեմիա Արծրունի (որ երբեմն Ա.
գրեմք): Ս. Ա. – Սոլոմոն Աբեսալոմով:
ա. 2ա-12բ Նկարագրութիւն Ա. – Կ. Ե. (ուրախ դիմօք
եւ զուարթ կերպարանօք հարցանէ) Հա՛, Գէորգ վարդապետ տեսա՞ր մի փօստայի Ղազախն... փառք Աստուծոյ սկսեցինք, այսուհետեւ համարեա, թէ հասած ենք մեր
նպատակին, ինչ անպիտան, անպիտան կը զուրուցէք:
բ. 12բ-25ա Նկարագրութիւն Բ. – (Կարապետ
եպիսկոպոսն բազմեալ ի վերայ աթոռոյ, Գէորգ վարդապետն յոտին կանգնեալ, յանկարծ ի ներքս մտանէ
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Շեկոյ ախոռապետն ուրախ դիմօք շնչահատեալ ասէ)
Շեկոյ. Հա՛յր սուրբ, հա՛յր սուրբ... (դնէ զմատն ի վրայ
շրթանց ձայնէ) Լռութի՛ւն, լռութի՛ւն, լռութի՛ւն:
գ. 25ա-37ա Նկարագարութիւն Գ. ի Թիֆլիզ – Կ.
Ե. (բազմեալ միայնակ մտանէ ի ներքս Գէորգ վարդապետ եւ ասէ)... տե՛ս սրբազան եպիսկոպոս, որս
կըբերեմ, հա՛, յոյս ունիմ սրանից լաւերն բերեմ:
դ. 37ա-46ա Նկարագրութիւն Դ. – Կ. Ե. – Եկէ՛,
տէ՛ր Աւետիք, քանի օր է չես եկեր քովս, ի՞նչ կայ նոր
համբաւ մը... բայց պարտ է զգուշանալ յայսմիկ նկարագրութեան, հանել զգեստն նորա, որպէս վայել է
արքեպիսկոպոսի միոյ:
ե. 46ա-54ա Նկարագրութիւն Ե. – Տօնական. Հա՛յր
սրբազան, Աստուա՛ծ օգնական... մինչեւ Աստուծով աս
մեր ասածներն գլուխ գայ, յետոյ ումին տալն ինձ հաշիւ տաք արդարութեամբ, հը, ճշտութեամբ կամէիմ ասել:
Տե՛ս Աս. Մնացականեան, «Նկարագրութիւնք ինչ-ինչ գործոց...» պիեսի մասին.- Գիտական նիւթերի ժողովածու, հտ. 2,
Երեւան, 1949, էջ 99-182 (ձեռագրի մասին՝ էջ 100-4՝ պայմանանիշը՝ B):
Ծնթ. 2ա-5ա էջերի լս-ներում մատիտով քննադատական
բնոյթի նշումներ, որոնց մասին տե՛ս Աս. Մնացականեան, էջ
100-1:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (1901 թ., շղագիր) Սոյն ձեռագիր մատեանս
նուիրում եմ Ս. Էջմիածնի մատենադարանին, 1ն Յունիսի 1901 թուականի, Բագու: Բժիշկ Գաբրիէլ Յոհաննեսեան:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Հմր 1113/3045», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

3046
ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ ԱԹԱՆԱՍԻ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԱՑՒՈՅ
ՍՈՒՐԽԱԹ (ՂՐԻՄ)
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր Սուքիասանց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Տիրացու քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 47. չգրուած՝ 2ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx12 (Դ 11): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,5x11): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 7ա): ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի, երկու
կապիչներով, միջուկը տախտակ, աստառը շագանակագոյն կտաւ.
լուսանցակողերը՝ նարնջի: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ. չգրուած թուղթ:

Նմուշ 7ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Սուրբ Աթանաս հայրապետ՝ 2բ
(մակագրութեամբ՝ «Սրբոյն Աթանասիոս պատրի[արգ]»), Խաչելութիւն՝ 35ա: Ի բնագրի – Հաղորդութիւն՝ 24ա, Մարիամ Աստուածածին մանուկ Յիսուսը գրկում, Ստեփաննոս Նախավկայ
եւ Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 27ա: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 3ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 20բ: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝

ՊԵ. – 1356
հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ,
դեղին, երկնագոյն, վարդագոյն, մանուշակագոյն, մոխրագոյն,
դարչնագոյն, շագանակագոյն, սեւ:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. Մատենագիտութիւն Թ-ԺԹ. դդ., Գահիրէ, 1998, էջ 118 (65դ):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին, եզրերը մաշուած, աստառը
խունացած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափուած, սեւացած.
գրադաշտը տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան, թանաքի, ներկի եւ այրուածքի հետքերով, զանազան բծերով. մանրանկարները
մասամբ խունացած, ներկերը ներծծուած, տեղ-տեղ արտատպուած
դիմացի էջին, գունափոխուած. կազմելիս ստ. լուսանցի կտրուածութեան հետեւանքով պրականիշերը մասամբ են երեւում:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-46բ Պատարագամատոյց Աստուծով, զոր
արարեալ է սուրբ հայրն Աթանաս:
Տե՛ս ձեռ. 2385, 69ա-156բ: 1/3ա-11ա: ա/3ա-5ա: բ/5ա-6ա:
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գ/6ա-9բ: դ/9բ-11ա: 2/11ա-9ա: ա/11ա: բ/11ա-2ա: գ/12ա-4ա:
դ/14ա: ե/14ա-5բ: զ/15բ-9ա: 3/19ա-43բ: ա/19ա-21բ: բ/21բ-36ա:
գ/36ա-7բ: դ/37բ-43բ: 4/43բ-4բ: ա/43բ-4ա: բ/44աբ: գ/44բ:
Ծնթ. Հմր 2385ի համեմատ զգալի տարբերութիւններ ունի:
Յաւելեալ ունի՝

1. ա. 1ա [Խրատ] – Ո՛վ եղբարք, մատուցողք սուրբ
Պատարագիս... այլ զաւգուտն ձեր դուք գիտէք:
բ. 1ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք] – Հարցումն.
Ո՞վ է, որ տանի ի կեանսն յաւիտենականս: Պատասխանի. Հեզութիւն... Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք:
2. ա. 44բ-5ա Աւետարան ըստ Յոհաննու – Ի
սկզբանէ էր Բանն... լի շնորհաւք եւ ճշմարտութեամբ:
բ. 45բ [Շարական] – Քրիստոս պատարագեալ բաշխի...
գ. 45բ-6ա [Շարական] – Մատի՛ք առ Տէր եւ առէ՛ք
զլոյս...
դ. 46ա [Շարական] Բ.շ. – Լոյս ճշմարիտ եւ ճառագայթ...
ե. 46աբ [Շարական] Գ.շ. – Հաց կենաց եւ անմահութեան...
զ. 46բ [Շարական] Դ.շ. – Դուռն երկնից եւ ճանապարհ արքայութեան...
զ. 46բ [Շարական] Ե.շ. – Բան Հաւր եւ քահանայապետ... Աւրհնեցէ՛ք ըզնա ամենայն հրեշ/// (վերջը
թափուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ գրչի ԺԴ. դար
Բ. 1բ [Աղօթք] – Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղաչանսըս մեր
բարեխաւսութեամբ սուրբ Աստուածածնին՝ անարատ
ծնողին, եւ աղաչանաւք ամենայն սրբոց եւ սրբոց՝ որոց
այսաւր յիշատակ, լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր եւ ողորմեա՛յ, ներեա՛յ, քաւեա՛յ, թո՛ղ զմեղս մեր, արժանաւորեա՛յ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ:
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ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԷ. դար
Գ. 47աբ (բոլորգրանման նոտրգիր) [Ճաշու ընթերցուածք] ա. Աւետարան ըստ Յոհաննու – Յայն
ժամանակի ասէ... Տաղ Աստուածածին – Տէր տացէ
զբան իւր: բ. Ընթերցուած յԱռակաց – Ի պտղոյ արդարութեան բուսանի ծառ... գ. Ընթերցուածս ի
Զաքարիայ մարգարէ – Զուարճացի՛ր եւ ուրախ լե՛ր,
դո՛ւստր Սիովնի... դ. Պօղոսի առաքելոյն ի Կորընթացւոց թղթոյն է ընթերցուածս – Ապաքէն դուք տաճար Աստուծոյ... զսրբութիւն անձանց մերոց ահիւն
Աստուծոյ: ե. Սաղմոս. Աստուած մերժեցեր եւ աւերեր:
Աւետարան ըստ Ղուկասու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1ա Տիրացու քահանային ի վայելումն է սա, ի
թվ. ՊԵ. (1356), յՕգոստոս Ի. (20), գրեալ ձեռամբ
Գրիգորի Սուքիասանց: |1բ|(այլ, անփոյթ բոլորգրով)՝
Եւս առաւել՝ զեպիսկոպոսապետն մեր զտէր Գրիգոր եւ
մերոյ սրբասն[ե]ալ արքեպիսկոպոս տէր Աւետիքն
շնորհեսցէ մեզ ընդ երկայն աւուրս ուղիղս, վասն///
(թափուած):
Տե՛ս ԺԴ. դ. յիշ-ք, էջ 423, Հմր 506:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 20ա սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՈՎԱՆԷՍ / ٨٨١١ (1731)»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3046”, 1ա՝ «1114/3046», 2ա՝
«Գէորգ Հալաճեանց»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա, 2ա, 23բ-4ա (լս.), 26ա, 30ա
(աղիւսակ), 30բ-1ա, 39ա, 45բ, 46բ՝ զանազան տառեր
եւ բառեր: 1ա՝ «Մինաս», 29բ (վերին լս.)՝ «եւ սրբասնեալ արհիեպիսկոպոսին մերոյ Տէր», 39բ՝ «Ի շարունակութիւն», 47ա՝ «Բարան ողորմի ասի Աստուած
ողորմի իւրոց (նոյնը կրկնած)», 47բ՝ «Ի պտղոյ միրաոյ
(՞) մարուք (՞) արմի արսամը (՞) տարո (՞)»:

3047
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԶ. դար
ԳՐԻՉ եւ ԾԱՂԿՈՂ՝ Ղազար Ագուլիսցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ուստայ Ղազար:
ԹԵՐԹ՝ 254+2 (կրկն.՝ թ. 1, 86). չգրուած՝ 1ագ, 11բ-5ա, 81բ2բ, 125բ-6բ, 196բ-7բ, 252բ-4բ: ՊՐԱԿ՝ 9+7+Ա-Իx12 (Դ, ԺԶ 14,
Ժ, Ի 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բոլորակ՝
մէջը ծաղկանախշ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(15,5x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 60ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով, միջուկը՝ տախտակ,
աստառը՝ վանդակազարդ կտաւ, դռնակինը՝ սպիտակ կտաւ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. սպիտակ թուղթ (ձեռագրի թղթից):

Նմուշ 60ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աւետումն՝ 1դ, Ծնունդ՝ 2ա, Կոտո-

րումն մանկանց՝ 2բ, Ընծայումն ի տաճար՝ 3ա, Մկրտութիւն՝ 3բ,
Հարսանիք ի Կանայ՝ 4ա, Պայծառակերպութիւն՝ 4բ, Յարութիւն
Ղազարու՝ 5ա, Մուտքն յԵրուսաղէմ՝ 5բ, Ոտնլուայ՝ 6ա, Մատնութիւն՝ 6բ, Խաչելութիւն՝ 7ա, Թաղումն՝ 7բ, Աւերումն դժոխոց՝ 8ա,
Իւղաբեր կանայք՝ 8բ, Համբարձումն՝ 9ա, Հոգեգալուստ՝ 9բ, Երկրորդ գալուստն՝ 10ա, Չորեքկերպեան աթոռ՝ 10բ, Ահեղ դատաստան՝ 11ա, Մատթէոս՝ 15բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 16ա, 83ա, 127ա,
198ա: Զարդագիր՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդադէմ: Գոյներ՝
կարմիր, կանաչ, դեղին, մուգ կապոյտ, շագանակագոյն, սեւ:
Ծնթ. Ծաղկողի համար տե՛ս Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. Մատենագիտութիւն Թ-ԺԹ. դդ., Գահիրէ, 1998,
էջ 345-6 (194բ), հմմտ. նաեւ ձեռ. 2845:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, կապիչներն ու գամերն
ընկած. լուսանցակողերը սեւացած. թերթերին զանազան բծեր,
խոնաւութեան հետքեր, կիսախորանների գոյներն արտատպուած
հանդիպակաց էջերին, բոլոր թերթերը ցեցի անցքերով, 207ա18բ էջերի զարդագրերը միայն ուրուագծած, թ. 245ը պոկուած:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 16ա-81ա Աւետարան Մատթէոսի:
2. 83ա-125ա Աւետարան Մարկոսի (124ա-5ա
Յարուցեալ Յիսուս):
– 107ա՝ լս-ում գրչից բնագրային վրիպած-չգրած
հատուածի լրացում՝ «...վասն Աւետարանիս, եթէ ոչ
առնուցու հարիւրապատիկ այժմ, այսմ ժամանակի
տունս եւ եղբարս եւ քոյրս եւ մայրս եւ որդիս եւ ագարակս» (Ժ. 29-30):
3. 127ա-196ա Աւետարան Ղուկասու:
193ա՝ յետագայում լրացուած՝ «Բաց ի միայն շաբաթ...» (ԻԴ. 1):
4. 198ա-251ա Աւետարան Յովհաննու:
Գրէթէ բոլոր էջերի լս-ներում յետագայի ձեռքով գրուած
են ձայների եւ կողմերի համարներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Ստացողի. 251բ Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, ո՛վ
սուրբ ընթերցողք, զստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զբարի եւ զհաւատարիմ ծառայն Աստուծոյ՝ զուստա Ղազարն, եւ զծնաւղսն իւր՝ զհայրն՝ Ամատինն եւ զՍամատինն, եւ զմայրն՝ զԽաթունն, եւ զորդիքն՝ զԽլղաթն
եւ զԽուտաբաղշն, եւ զդստերքն՝ զՄարթան եւ զՍառան, զջոջ մայրն՝ զԿուլիստանն, զքվերքն՝ զԿուլմսըրն
եւ զԿոհարն եւ զՆսէֆն, եւ զՄկրտիչն, զկենակիցն
իւր՝ զՃանփաշան, եւ զՓաշան, զջոջ պապն՝ զՂուլիճանն, եւ զայլ ամենայն ազգայինսն իւր՝ զկենդանիսն
եւ զհանգուցեալսն, որ ըստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի
հալալ արդեանց իւրոց, յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց՝
լսելով զՏեառն հրամանն, որ ասէ, թէ. «Երանի, որ
ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդանեակք յԵրուսաղէմ»
(Եսայի ԼԱ. 9): Արդ, լսելով զայս պատուէր Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ զամենայն հոգս աշխար-
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հիս յունայն եւ ոչինչ համարելով, եւ եռափափագ
սրտիւ ետ գրել զսուրբ Աւետարանս: Իսկ որք կարդայք
կամ աւրինակէք կամ գաղափար տեսանէք, լի սրտիւ
եւ բոլոր բերանով Աստուած ողորմի ասացէ՛ք նաճար
Ղազարին եւ իւր ծնաւղացն, եւ գծագրողի սորին՝
Ագուլիսցի Ղազար երիցու |252ա| եւ անարժան եւ
մեղաւք շաղախեալ Պաւղոսիս, որ զյիշատակարանս
գրեցէ: Աղաչեմ զձեզ, ո՛վ դասք լոյսերամից, որ միով
Հայր մեղայիւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէ՛ք գրողի
սորին եւ ստացողի. եւ Քրիստոս Աստուած, որ առատն
է ի տուրս բարեաց, ձեզ՝ յիշողացդ, եւ մեզ՝ յիշեցելոցս,
առհասարակ ողորմեսցի իւր միւսանգամ գալստեանն.
ամէն: Հա՛յր մեր, որ յերկինսդ ես:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 252ա (ԺԷ. դ., բոլորգիր) Գրիգորին, իւր կողագիցն՝ Թուրվանդին, որդին իւր՝ Աւդիշին, ողորմի
ասացէ՛ք. եւ Քրիստոս ձեզ ողորմի:
2. Պհպ. Աբ (1728 թ., նոտրգիր) Թվին ՌՃՀԷ.
(1728), Մարդի Ժ., ես՝ տէր Մկըրտիջի որդի Օվսէպըս,
առի էս սուրբ Ավետարանըս իմ հալալ ինչիցըս, առի,
դվի իմ ուրդի Մարդիրոսին, իմ եղպօր որդի Թարիվէրդին, դվամ յիշայդակ, գարդան, ինձի ողորմի
դան: Ոյ որ նե[ն]կութեամբ դուս հանի գամ ծախի,
գամ գողանայ, պատիժ Գայենի արցէ, ԳՃ. (300) յայրայպետայց անէցքն վերանելի, ոյ որ գարթայ, ինձի
ողորմի: Իմ Ավլայդիս, ոյ որ էրէցելի, նայ պահի:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Հմր 1119/3047», «ԺԶ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աբ՝ «Պահպան ամենայն, ՀԱ.
(71) ողջ[ար], ԾԶ. (56) գառ, Ժ. այձ, Ժ. ուլ, գշ.»:

3048
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՁՈՐԱՅ ՎԱՆՔ

ՋԽԷ. – 1498

ԳՐԻՉ՝ Առըստակէս, Թումայ (119ա-26բ): ՍՏԱՑՈՂ՝ Երազիզ:
ԹԵՐԹ՝ 292+2 (կրկն.՝ թ. 1, 104). չգրուած՝ 1աբ, 132բ-3ա,
229ա, 292բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԵx12 (Ա 14, Թ, ԺԷ, ԻԱ 10, Ժ 8, ԺԱ 20,
ԻԵ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14,5x10,5, 14x10՝ 119ա-26բ): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 45ա,
120ա): ՏՈՂ՝ 17-26, 17 (119ա-26բ): ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ ծիրանագոյն
մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 1դ, Մարկոս՝ 78բ, Ղուկաս՝ 133բ, Յովհաննէս՝ 229բ: Կ ի ս ա խ ո րա ն ՝ 2ա, 79ա, 134ա,
230ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, խաչ, տաճար:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, նարնջի, մանուշակագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Յովհաննու: Ժ. դ.:
Ա+Բ. ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի հատումով եւ ընդերկայնակի եզրահատումով (բնագիրը կտրած): Մագաղաթ, 27,5x21.
երկսիւն (27,5x20). բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Աբ). տող՝ 911: Կարդալ՝ Աա, Բա, Աբ, Բբ՝ «[Զ]ի հարցանես զիս... Ասէ ցնա
Պիղատոս. Ապա եթե ա[յդ]պէս իցէ» (ԺԸ. 21-37):

Նմուշ 45ա

Նմուշ 120ա

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը վնասուած, մէջքը մաշուած, մի մասը պոկուած, կապիչներն ու գամերն ընկած. լու-
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113

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

սանցակողերի կարմիրը մասամբ գունաթափ. Պտռկ-Պհպ-ը
խոնաւութիւնից կծկուած, գրադաշտը փոխուած, Պհպ. Բ՝ մէջտեղից պատռած եւ կարած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, խոնաւութիւնից տեղ-տեղ գրադաշտը գունափոխուած, որոշ լուսանցազարդեր վնասուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-76բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 76բ-7ա Նախադրութիւն: 77ա-8ա Գլուխք: 79ա129ա Աւետարան Մարկոսի (128ա-9ա Յարուցեալ
Յիսուս):
3. 129բ-30ա Նախադրութիւն: 130ա, 131ա-2ա
Գլուխք: 134ա-227ա Աւետարան Ղուկասու (կրկն.՝
130բ՝ Ա. 1-8):
4. 227բ Նախադրութիւն: 228աբ Գլուխք: 230ա-89ա
Աւետարան Յովհաննու (288բ-9ա՝ Իրք կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Առըստակէս գրչի. 118բ Զմեղայպարտ գրիչս
Առըստակէս յիշեցէ՛ք ի Տէր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
Աստուած ողորմի իմ վարպետին:
289բ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ
Որդո եւ Հոգւոյն Սըրբոյ, որ է անբաժանելի երէք անձնաւորութիւն եւ մի աստուածութիւն՝ Հայր անսկիզբն
եւ Որդի, ծնունդ ի Հաւրէ յառաջ քան զյաւիտեանս, եւ
Սուրբ Հոգին՝ բղխումն ի Հաւրէ: Եւ ի ժամանակս յետին
վասն կորուսեալ ազգի մարդկան, ի ձեռն բանսարկուին նախանձու ի յերից անձնաւորութենէն մին՝ միածինն եւ ծոցածին Բանն եւ հաւասարն եւ փառակիցն եւ
էակիցն եւ արարչակիցն Հաւր եւ Հոգւոյ, Աստուածն մեր
Յիսուս Քրիստոս խոնարհեցաւ յերկնից՝ կամս Հաւր եւ
հաճութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ եւ զամենայն կիրս մարդկա[յ]ին յանձն էառ, բայց ի մեղաց, կատարեաց զամենայն գրեալս ի մարգարէիցն, մահու եւ խաչի համբերելով եւ զկանխասաց քարոզութիւն մարգարէին Մովսէսի՝ յայտնեալ երեւեցոյց զչորեցունց գետոցն բխումն
յանդինա առոգանել զամենայն զերեսս երկրի: |290ա|
Զչորս գլխաւորեալ աստուածունակ եւ աստուածաբան,
զքառավտակ, քառանկիւն եւ զքառագիր սուրբ զԱւետարանս, բխեալ ի Սիոնէ, ըստ գրեցելոցումն, եթէ՝
Աւրէնք ի Սիոնէ ելցէ եւ բան Տեառն յԵրուսաղեմէ, եւ
աղբիւր ի տանէ Տեառն ելցէ, զոր եւ բխեալ զԲանն աստուածա[յ]ին աւետաւոր հրամանաց իւրոց, յեկեղեցի
սուրբ եւ ի մանգունս նորա եւ լուսաւորեալ պայծառ[աց]ոյց զտիեզ[եր]ս ի ձեռն սուրբ աւետարանչացն,
սուրբ եւ յորովայնէ ընդրեալ առաքելոցն՝ Մաթէոսի,
Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու: Արդ, գրեցաւ նամակս աստուածա[յ]ին եւ արարչին խաւսեցեալ կտակ
եւ Բանին կենաց հրամա[յ]եալ բանս՝ սուրբ Աւետարանս աստուածաբան եւ աստուածախաւս ի թուաբերութեանս հայոց ՋԽԷ. (1498), ի վանքս Ձորայ, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Ակովբէս,
Սուրբ Ամենափրկչէս: Ի թագաւորութիւնն Առըստամ
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փատշային, Էմատ խանին, թագաւորութեամբ յԱյլպանդ միրզին, |290բ| պարոնութեամբ յԻպայ սուլթանին, հայրայպետութեամբ տէր Շմաւոնի, իպիսկոպոսութեամբ տէր Սարգիսին, ըստ խնդրոյ եւ փափաքանաց հաւատարիմ եւ ուղղափառ, պատուական Երազիզ, ամուսին իւր՝ Մանիշակ, դեռայբուսիկ որդին իւր՝
Ստեբաննոս քահանա (2 տող ջնջած, յետագայում այլ
ձեռքով գրած՝ «Ակոբ քահանայ»), որ ետ գրել զհոգիաբուխ եւ զաստուածաշնորհ զսուրբ զԱւետարանս՝
առաջնորդ հոգւոյ իւրոյ եւ պարծանս հաւատոց, պահապան կենաց եւ հալածիչ դիւաց, ապաւէն յուսոյ յաւիտենից ի կենացն, աջողին արդիւնաց եւ վաստակոց,
եւ թողութիւն մեղաց, առաջնորդ կենաց եւ երկնից
արքայութեան ի Քրիստոս Յիսուս եւ լուսաւորիչ հոգոց
ննջելոց: Եւ ի վայելումն Երազին, քանզի սա յոյժ փափաքեաց եւ բաղձացաւ Աւետար[ան]իս տեսջութեանն, եւ առաջնորդ ամենեցուն Յիսուս արժանաւորեաց, որոյ Տէր Աստուած վայելել տացէ ընդ <եր>երկայն աւուր. ամէն, եղիցի: |291ա| Արդ, ո՛վ մանգունք
սուրբ եկեղեցո, որք հանդիպիք այսմ հոգիունակ տառի՝ կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեսջի՛ք ի սուրբ եւ
յերկնաթռիչ յաղաւթս ձեր զԵրազիզն եւ զծնաւղն իւր՝
զհայր նորա*: Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ երկրամերձ դիմաւք առ ոտս սուրբ եւ պատուական քահանայիցդ Աստուծոյ, որք կարդալով կամ գաղափարելով
աւքտիք ի սմանէ եւ ուրախանայք ի սեղանս ամենալից
աստուածա[յ]ին բարութեամբն, յիշեսջի՛ք զխաւարեալս հոգով եւ զաղքատս ի բարեաց գործոց՝ զփծուն
եւ զտխմար եւ զյետին գրիչ՝ զԱռըստակէս սուտանուն, զպարտականս բիւր քանքարոյ եւ զկապեալս ի
մետաղս, եւ զբանդայգուշեալս ի խորս խաւարին բազ[մ]ութեամբ գործոց մեղաց մերոց: |291բ| Եւ զձեռս ի
վեր համ[բ]արձեալ՝ ասացէ՛ք. «Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛», եւ եթէ քաղցրանայք եւ
Քրիստոս Որդի ասէ՛ք, եւ՝ Երանի՝ որում թողութիւն
եղեւ մեղաց, թերեւս ողորմեսցի ողորմածն Աստուած
եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց իմոց եւ
ծնաւղաց իմոց եւ վարդապետին իմոյ՝ տէր Թումին, եւ
արժանի արասցէ երկնից արքայութեան. ամէն: Ընդ
նմին յիշեսջի՛ք զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս [զԵրազի]զն եւ զազգականս իւր եւ զկենակիցն եւ զորդեակս
եւ զամենայն երախտաւորսն (բաց թողնուած մասում
յետագայում աւելացուած՝ «Ակոբն քահանայ, ամուս[ին] իւր՝ Կոզալին»), մինչեւ ի մին հաց, յիշեսջի՛ք ի
մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, եւ որ առատն է ի տուրս եւ
բաշխաւղն է շնորհաց եւ տուաւղն ողորմութեան, շնորհեսցէ մասն եւ բաժին յարքայութիւն իւր ի միւսանգամ
գալստեանն իւրոյ եւ մաքրեսցէ ի մեղաց, եւ անճառ
տեսոյն իւրոյ արժանաւորեսցէ զկատարողքն աղաչանաց մերոց եւ յիշողացդ եւ յիշեցելոցդ, |292ա| եւ որ
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զմեղաւորքս յիշեն եւ յիշեալ լից[ին] յարքայութեան
ընդ աւազակին: Եւ ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ մի
աստուածութեան վայել է փառք, յիշխանութիւն եւ
պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն: Աւրհնեալ
է Աստուած: Խոշորութեան եւ սղալանաց գրիս անմեղադիր լերո՛ւք, զի այս է կար մեր, ժամանակս խիստ
դժար է ի ձեռն անաւրինաց:

արեան մերձաւորաց. ամէն: Կազմող սորա անարժան
Թումայ երէցս. աղաչեմք զձեզ՝ որք հանդիպէք սմա
կարդալոյ կամ աւրինակելոյ, յիշեցէ՛ք եւ լի սիրտիւ
Աստուած ողորմի ասացէ՛ք, եւ Աստուած ողորմեսցի
միւսանգամ գալըստեանն. ամէն: Թվականիս հայոց
ՌԾԷ. (1608):

* Այստեղ չգրած 14 տողի տեղ, նոյն տեղում յետագայում
գրուած է այլ յիշատակարան, որ տե՛ս ստորեւ՝ 291ա:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 260-1, Հմր 350:

4. 129ա (ԺԶ. դ., նոտրգիր) Աստուածայտուր քահանային, իւր եարան մեր[ձ]աւորաց:
5. 227ա (ԺԶ. դ., նոտրգիր) Ակոբն քահանային, իւր
եարան մերձաւորեացն. ամէն:
6. 291ա (ԺԶ. դ., նոտրգիր) Ակոբ քահանիս, Խոճիկի թոռն՝ Վարդանանի տղայ Գիրակոս Բ. մչի (մարչիլի՞) իրետ, սուրբ կենսայբեր Աւետարանս գիրաւ էր,
տարայնք, ազատեցինք: Աստուած ինքն մեղացէ ազատինք, բարի յիշատակի լի: Աստուած ողորմի իւր
հաւրն, իւր մաւր, իւր աղբաւր, իւր քրորն, իւր յարեան
ննջեցելացն հոգոյն. ամէն: Աւրհնեա՛յ Տէր: Հայր Աստուած ողորմի Խոճիկի, իւր կողակիցին, Աստուած
ողորմի Վարդանանին, Սիսայմարքին, Աստուած
ողորմի Գիրակոսին, իւր կողակից՝ Փարին. ամէն: Աստուած ողորմի իւր արեան ննջեցելաց հոգոյն. ամէն:
Աւրհնեա՛յ Տէր: Հայր մեր, որ երկ[ինս]:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Աւետարան», 1ա-ին սոսնձած
թերթիկ՝ «Հմր 7, Աւետարան գրեալ թ. հայոց ՋԽԷ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «Հմր 1122/3048»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 227ա՝ «Աւրհնեալ է Աստուած»: 289բ՝
«Ի թուաբերութեանս հայոց ՋԽԷ.», 292ա՝ «Փա՜ռք Աստուծոյ»:

2. Թումա գրչի. 129ա Զմեղապարտ գրիչս՝ զԹումա,
յիշեցէ՛ք ի Տէր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 66ա (ԺԶ. դ., բոլորգիր, ստ. լս.) Ես՝ տէր Դաւիթ
աբեղայ՝ ծառայ սուրբ Աւետարանիս Ջրվիշտիկու:
2. 114բ (ԺԶ. դ., բոլորգիր, ստ. լս., կարմրով) Սուտանուն աբեղէս՝ Ստեբանոս, իշէ՛ք ի Քրիստոս, եւ
Աստուած զձեզ իշէ. ամէ[ն]:
3. 1գ (1608 թ., բոլորգիր, կազմողի) Փա՜ռք անբաժանելի, միասնական սուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ
Որդոյ եւ Հո[գւոյն]: Արդ, զվերջին նորոգող սուրբ Աւետարանիս, որ նորոգել ետ Թուրապին՝ յիշատակ ինձ
եւ իմ ծնաւղացն՝ պապ իմ՝ Խոնդամիրին, եւ հաւրն իմ՝
Փիրվէլին, մաւրն իմ՝ Ջանսուլթանին, եւ կողակցին իմ՝
Մահպուպին, Շահումին, եւ որդիք իմ՝ Մանկայսարին, Պաղտասարին, եղբայրն իմ՝ Պարեգին, Գուլապին եւ կող[ակ]ցին՝ Չէշմին, որդին՝ Ղոչաղին,
Մկրտչին, Միրաղին, հաւյրեղբայր իմ՝ Ատին, եւ
կողակցին՝ Գուզալին, եւ որդին՝ Էվազին, եւ միւս
հաւրեղբարն՝ Գուլամիրն, եւ որդին՝ Աղայմիրին եւ

Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 295, Հմր 359:

3049
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՈՒՆՁՔ գիւղ (Քաջբերունիք)
ԳՐԻՉ՝ Միքայէլ երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Մսրմէլիք (կին):
ԹԵՐԹ՝ 284+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1ագ, 6բ, 136բ, 217բ,
283բ-4բ: ՊՐԱԿ՝ 7+Ա-ԻԴx12 (Ա, Է, ԺԲ, ԺԹ 11, ԺԸ 10, ԻԴ 8):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15x
10,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 44ա): ՏՈՂ՝ 20-1: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը տախտակ,
աստառը դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԵԶ. չգրուած թուղթ:

Նմուշ 44ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լս-ային՝ Յովսէփ Արիմաթացի՝
134ա, 213բ, 272բ, Գաբրիէլ հրեշտակ՝ 139ա, Թովմաս առաքեալ՝
274բ: Խ ո րա ն ՝ 1դ-6ա: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 7ա, 85ա, 137ա, 218ա:
Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար, յուշկապարիկ:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդադէմ, կենդանի:

ՋԺԱ. – 1462
Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, մանուշակագոյն
նարնջի:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճաշոց: Ժ. դ: ԳԴ (վերջում), ստացուած 1 թերթի ընդերկայնակի ծալումով եւ ընդերկայնակի,
ընդլայնակի եզրահատումով (բնագիրը կտրուած): Մագաղաթ,
29,5x20,5. երկսիւն (19x11). ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Գա).
տող՝ 24: Կարդալ. Գա՝ «[Եւ դուք ի]բրեւ [զվէմս] կենդանիս...
այժմ ողորմութիւն գտէք» (Ա. Պետրոս, Բ. 5-10), Գաբ՝ «Ի
Կորնթացիոց թղթուն Պաւղոսի» (= Առ Տիմոթէոս Երկրորդ
թուղթ) «Վասն որոյ յիշեցուցանեմ քեզ... ի ձեռն [Հոգ]ւոյն Սրբոյ,
[ի մեզ բ]նակելոյ: Ասացեն. Ալելուիա», «Աւետարան [ըստ Ղուկասու.] Դարձան...» (Ա. 6-14), (տե՛ս Ճաշոց գիրք, Վաղարշապատ, 1872, էջ 321, 573, հմմտ. ձեռ. 979, 236բ, 307աբ), Դա,
Դբ՝ «///... Սողոյն կերակրէր զԵգիպտոս եւ զամենայն...///»:

Նմուշ Գա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Ի. դարում վերակազմուած հին ու նոր
կաշուով, հին կազմաստառով. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ, սեւացած. Պտռկ-Պհպ-ի եզրերը խոնաւութեան հետեւանքով փտած-թափուած, Պհպ. Դ-ն խիստ մաշուած, դժուարընթեռնելի. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր,
խոնաւութիւնից որոշ լուսանցազարդեր, Յովհաննու Աւետարանի կիսախորանը վնասուած, արտատպուած հանդիպակաց
էջին, գրադաշտը վնասուած, բնագրային որոշ հատուածներ թափուած, 4 աւետարանիչների մանրանկարները կտրած-հանած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1դ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 2բ-6ա Համաբարբառ (նաեւ՝ ստ. լս.):
3. 7ա-84բ Աւետարան Մատթէոսի:
4. 85ա-136ա Աւետարան Մարկոսի (135ա-6ա
Յարուցեալ Յիսուս):
5. 137ա-217ա Աւետարան Ղուկասու:
– 208բ լս-ում գրչից բնագրային վրիպած-չգրած
հատուածի լրացում՝ «Եւ երեւեցաւ նմա հրեշտակք
Տեառն... հեղեալ ի յերկիր» (ԻԲ. 43-4) վերջում նշուած՝
«յաւրինակն պակաս էր»:
6. 218ա-277ա Աւետարան Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 217ա Աղաչեմք զձեզ, ո՛վ սուրբ քահանայք,
ընթերցող սուրբ Աւետարանիս, զՄիքայէլ անարժան
գծողս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ լի բերանով Աստուած
ողորմի ասացէ՛ք, եւ Աստուած ձեզ ողորմի յիւր
միւսանգամ գալուստն. ամէն:
277ա Փա՜ռք անսկզբանն եւ սկզբանն ամենայնի,
անեղ Էին եւ գոյացուցչին բնաւից, անվաղխճան եւ
անսահման էացուցչին, սահմանիչ եւ կատարումն 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 յէութեանն, անեզր եւ անվայրափակ
լրումն եւ բովանդակիչ ամենայնի, եւ յամենայնս է եւ
յամենայնէ անհաս է, որպէս ի |277բ| մասունս եւ ի
բոլորս եւ ինքն ոչ մասն եւ ոչ բոլոր, որպէս թէ զմասն
եւ զբոլոր՝ զամենայն ինքն ունելով: Եւ կրէ զամենայն
բանիւ զաւրութեան իւրոյ, գերալիր գոլով՝ լնու
զամենայն եւ անհաս մնա յամենայնէ, որում բան եւ
իմաստութիւն եւ լեզու տըւեալ բոլոր էիցս, ի բոլոր
էիցս հանցուք աւրհնութիւն եւ փառս Հաւր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սըրբոյ, այժմ եւ միշտ: Իսկ չորից աւետարանչացն խորհուրդ բազմաւրինակ իմն ցուցմամբ տեսանի, զի ոմանք ասեն, թէ ի չորից աւետարանչացն
խորհուրդ են չորք անկիւնք արարածոց՝ արեւելք եւ
արեւմուտք, հիւսիս [եւ հա]րաւ, պարտ էր [համասփ]իւռ քարոզել զ[Աւետա]րանն: Իսկ ոմանց հաճոյ
թուեցաւ ըստ չորից մըշտահոս գետոցն յադենական
աղբերէն յառաջ խաղացեալ՝ առ ի տիեզերաց առոգումն՝ Փիսոն եւ Գեհոն, Տիգրիս եւ Եփրատէս, եւ սոցա

230

գոլով նմանապէս թուով ուռճատեալք ի կենդանական
աղբերէն՝ առոգանել զպասքեալ միտս մարդկա[յ]ին:
Նոյնաւրինակ ըստ տեսութեանն Եզեկիելի քառակերպեան աթոռոյ՝ մարդ, առիւծ, եզն, արծիւ, զանմարմնոցն տէր տեսանելով, բազմեալ ի փառացն աթոռ
իմանալի |278ա| ցուցմամբ զխնամս բոլոր բնութեանս
զակնարկումն, որ աստուածապէս եւ տիրաբար բերմամբ նշանա[կէ] զլինելն առ ի հողած[ինս հոգե]ղինացն ա[նմահից զմա]հկանաց[ուս առնել հաղորդս,
եւս եւ] ի գերակատար հանել ի փառսն, վասն զի փառաց թագաւ[ո]րն Քրիստոս, փառակիցն Հաւր եւ
Հոգւոյն Սրբոյ, զմերս առեալ բնութիւն, ինքեան միացոյց աստուածութեանն՝ [ուս]ուցանելով մի Որդի
[դ]աւանել, որ յԱստուծոյ Հաւրէ եւ որ ի Մարիամայ
սուրբ կուսէն անճառ միութեամբ, զոր աւետարանականն ուսուցանեն բանք՝ առ ի հաւատալ, թէ Յիսուս
Քրիստոս է Որդի Աստուծոյ, ըստ վեհին Յոհաննու, հաւատալ եւ զկեանսն յաւիտենականս ընդունել յանուն
նորա: Քանզի որք աստուածային սիրոյն փափագեալ
հետեւին, միշտ յարազուարճ բերկրանաւք խորհին
յաւրէնս Տեառն ի տուէ եւ ի գիշերի, ըստ նմին աւրինակի եւ հեզահոգի կինս այս՝ Մսրմէլիք, որ միշտ եւ
հանապազ բորբոքէր ի սէր սուրբ եւ տիեզերաքարոզ,
քառավտակ սուրբ Աւետարանացս եւ ըստ բնաւոր
բարուց բարւոյն ախորժական կամաւք, մեծաւ տենչմամբ ստացաւ զսա՝ անջընջելի ար|278բ|ձան եւ յոյս
փրկութեան: Եւ արդ, ես՝ յետինս եւ անարժանս ի մանկունս եկեղեցւոյ Միքայէլ սուտանուն երէց, հրաման
առեալ ի պատւիրանադիր առաքելական բանէն, որ
ասէ. Յոր կոչումն կոչեցար, ի նմին կացջի՛ր, եւ արդ, իմ
ոչ բերելով զայսպիսի վստահութիւն յանձին, այլ
ունայն յամենայն բարէվայելչութենէ, որ առաքինեացն
է համարձակութիւն, այլ ի բարեխաւսութիւն մաղթելով
զամենայն սուրբս, եւ ի մարդասիրութիւնն Աստուծոյ
յուսադրել, եւ գիտողին ըզգաղտնիսն նմա առաջի արկեալ, հեղից զանձն իմ մաղթանաւք, որ կարողն է
կեցուցանել եւ վերըստին հրաշագործել յիս աղաւթիւք
ամենայն սրբոց: Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Միքայէլի՝ անարժանի եւ անմիտ գրչի, եւ իմ անընդունակ եւ անհմուտ գոլով յարուեստ գրչութեան եւ
բազում մեղաց ցնորիւք պաշարեալ, այլ ըստ կարի
իմում, զոր պարգեւեաց ինձ մարդասէր Հոգի, բազում
աշխատասիրեալ իմ ի սմա, գրեցի անարժան ձեռաւք
իմովք յընդիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ, կենաւք, տառապանաւք եւ բա|279ա|[զում պ]անդխտութեամբ:
[Արդ], գրեցաւ սա ի թուականութեանս հայոց ի Ջ. ու
ԺԱ. (1462) ամի, ի յերկիրս Քաջբերունի, ի գեաւղս, որ
կոչի Ունձք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Սարգսի զաւրավարի
եւ Ստեփանոսի Նախավկայի, ի հայրապետութեանն
Զաքարիայի, ի յառաջնորդութիւն սուրբ ուխտիս Մեծոփայ Ստեփանոս վարդապետի, յուսամք յԱստուած,
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որ պահէ զնա անփորձ կենաւք մինչեւ ի խորին ծերութիւն. ամէն: Եւ յետ ազդեացս ելանելոյ ընդ սուրբ վարդապետացն դասակից առնէ. ամէն: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Քրիստոսի՝ զընթերցողսդ եւ
զլսողսդ յիշման արժանի առնել զվերոյյիշեցեալ ստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զՄսըրմէլիքն եւ զծնաւղսն
իւր՝ զՅակովբն եւ զմայրն իւր՝ զՄինախաթունն, եւ
զառն իւր՝ զՍտեփանոս, եւ զաւակսն իւրեանց՝ զԱսըլմէլիքն եւ զՍաւլթանշէն, զՄխիթարն, զԿարապետն,
զՅոհանէսն եւ զՇախպուտախն, եւ զթոռն իւր՝ զՅովհանէս, եւ զՅոհանէսն՝ զփոխեցեալքն ի Քրիստոս, եւ
լի<նի> բերանով Աստուած ողորմի ասացէ՛ք նոցա,
եւս առաւել ի ժամ սուրբ պատարագին, զի արժանի լիցին ողորմութեան ի Քրիստոսէ |279բ| Աստուծոյ մերոյ:
Յիշել աղաչեմ եւ զիս՝ զանարժանս, զամենամեղս եւ
զփծունս ի գրչաց զՄիքայէլ, եւ զծնաւղսն իմ՝ զհայրն
իմ՝ զՅովհանէս քահանայ, եւ զմայրն իմ՝ զԱզիզմէլիքն,
եւ զքուերսն իմ՝ զՅուստիանէն, եւ զՔիչիխաթունն, եւ
զՍաւլթանխաթունն, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն
իմ եւ զհոգեւոր հայրն իմ եւ զուսուցիչն՝ զՍտեփանոս
վարդապետն, եւ զեղբարսն իւր՝ զԱլէքսան կրաւն[աւոր], եւ զծնաւղսն իւրեանց, եւ զամենայն ազգականսն, եւ զայնոսիկ, որք յանձնեցին զինքեանս ի մեզ՝
յիշել ի Տէր, եւ լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէ՛ք,
ընդ որս ողորմածն Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս
ողորմեսցի կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Եւ արդ, ես՝ յետինս ի
յազգականանց, ստացայ զսուրբ Աւետարանս ի հալալ
վաստակոց իմոց՝ յիշատակ ինձ եւ ծնաւղացն իմոց՝
Յակոբին եւ Մինախաթունին, եւ զաւակացն իմոց՝
Ասըլմէլէքին եւ Մխիթարին, Կարապետին եւ Յովհանիսին եւ ամենայն արեան մերձաւորաց, եւ լի բերանով Աստուած ողորմի ա[ս]ացէ՛ք, եւս առաւել յիշեցէ՛ք
ի Քրիստոս զուսթայ Ալեքսան եւ զկողակիցն |280ա|
իւր՝ զԼտիւխաթուն, եւ զաւակսն իւրեանց՝ զԽաւշամատն, զՅակոբն, զՄսըրմէլիքն, զԻմիրմէլիքն, զԽաթունմէլիքն, զՇախփաշէն: Եւս առաւել յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս Աստուած զՍտեփանոսն եւ զծնաւղսն իւր՝
զԱմիրսարգիսն եւ զԽաթունմէլիքն, եւ լի բերանով
Աստուած ողորմի ասացէ՛ք: Եւ ինձ՝ մեղապարտ գրչիս,
Տէրն ողորմի, եւ սխալութեան գրիս անմեղադիր լերո՛ւք, զի կար մեր այս էր, եւ որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ աւրինակ դնելով, կամ տեսնելով, մին Աստուած ողորմայիւ արժանի արարէ՛ք զստացող սորա:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Բ., էջ 178-9 (223):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 136ա (ԺԶ. դ., նոտրգիր) Սուրբ Աւետարանս յիշայտակ է Հոգոյն Սրբոյ՝ Կիրակոսին, իւր կողայկից
Ճանխաթունին, Ազնին, Եղսաբեթին, ամէն: Ով որ
զմեզ յիշէ, Քրիստոս Աստուած ինք[ն] յիշէ:
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2. 280ա (ԺԶ. դ., նոտրգիր) Ես՝ մեղուցեալ եւ մոլորեալ ի գործս չարին, ամենեցուն հող եւ մոխիր սուտանուն Սարգիս էրէցս, որ անուն ունիմ եւ գործք ոչ,
գնեցի զսուրբ Աւետարանս, որ էր անգեալ ի ձեռս
այլասգաց՝ յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց՝ հօրն իմոյ
Նէրսէսին եւ մաւրն |280բ| իմոյ՝ Շնայհաւորին, եւ եղբաւրն իմոյ՝ Արղուլուն, եւ քվերացն իմոց՝ Փաշայբէկու
եւ Աղայբէկուն, Ղատամխութլուին, եւ որդոցն իմոց՝
Նէրսէսին, Յակոբին, եւ փոխեցեալ առ Քրիստոս
զՊէտրոսն, զԽաչայտուրն, զՊողոսն, եւ դստերն իմ՝
Բահրայզիզն, զՄարիամն, զԳարիանէն, եւ կողայկիցն ի[մ]՝ Թանկայզիզն, եւ հաւրեղբարք[ն]՝ Եսային,
Մովսէսին, տէր Մկրտչին, եւ որդոցն նոցա՝ Սաւարղուլին, Դովլաթղուլին, Ալայղուլին, Էլաղէն, եւ նոցին
քվերցն՝ Ղզլարբէկին, Խասխաթունն, եւ այլ մեծի եւ
փոքու: Ո՛վ սուրբ դաս քահանայիցտ, ի ձեր ոտս անկեալ աղաչեմ, յորժամ ընթեռնուք, զանարժան սուտանուն Սար|281ա|գիս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած
զձեզ յիշէ յաւուրն սոսկալի դատաստանին. ամէն: Եւ
այլ դուստր իմ զՀազրէվարդն եւ հարսն իմ զԳուլտատն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշ[է]
[ի]ւր քաղցր դատաստանին. ամէն<նննն>: Այլ եւ յիշեցէ՛ք զիս՝ զանարժան Մէսրոբս, եւ զհայր իմ՝ Խաչայտուրն, եւ զմայրն իմ՝ Ամասիային, եղբաւրն իմոյ՝
Աստուածայտուրին, եւ որդոյն իմոյ՝ Մխիթարին, եւ
դստերն իմոյ՝ Ազիզին եւ Խիալին, Մարիամին, եւ այլ
եղբաւրորդին իմ՝ Խաչայտուրին, եւ հասրներուն՝ Խաթունփաշային եւ Ղզլարին: Ով որ զմեզ յիշէ, Աստուած
զձեզ յիշէ. ամէն: Եւ զՄարիամն յիշէ: Այլ եւ յիշեցէ՛ք
զիս՝ անարժան Արզուխանս, եւ մայր իմ՝ Խոսրովիթուխթս: Որ զմեզ յիշէ, Աստուած ինքն յ[իշէ]:
3. 281բ (ԺԶ. դ., նոտրգիր) Յիշեցէ՛ք զՔրիստոս եւս
առաւել Խէչայտուր էրէցս, եւ իւր կողայկիցն՝ Դաւարն,
եւ եղբարքն իմ՝ Յովանէսն, Սարգիսն եւ իւր կողայկիցն՝ Սառէն. ամէն, Կարայպետն, Պետրոսն, Քրիստոստուրն, եւ քվերն իմ՝ Թարղոմաշ, եւ որդին իմ՝
ըՍտեփանոսն, եւ եղբա[ւ]րորդին իմ՝ Ակոբն, հաւրեղբաւր որդին իմ՝ Կիրակոսն, եւ հօրեղբաւր կին իմ՝ Մինայխաթունն, եւ իւր դուստրն՝ Գուլփաշէն, եւ ինձ
զմեղայպարտ գրչիս՝ սուտանուն Սարգիս իրիցու որդի
Ակոբ էրէցս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած ձեզ, եւ
<իմ> կողայկիցն իմ՝ Թանկայզիզն, եւ եղբարն իմ՝
Նէրսէսն, եւ իւր կող///: Աստուած ողորմի Սուլթանի
մոր Շարիկին. ամէն:
4. 281բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Աստուած ողորմի Մխիթարի հոգուն, իր քուր Խաթունին: Ով որ կարդայ,
ողորմի ասէ՛: Հաւր անուն Ասլան, հաւրեղբօրն՝ Շալաբար: Յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ իւր
քաղցր [դատ]աստանին. ամէն:
5. 282ա (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Զվերջին նորօգող սուրբ
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Աւետարանիս. կազմել տվինք: Արդ, ես՝ Առաքելս, եւ
եղբարն՝ Կիրակոսն, տեսանք սուրբ Աւետարանս
փթեալ եւ ծերացեալ, եւ սէրն արարչութեան անկեալ ի
սիրտ մեր, նորոգել տուինք Բ. Մաշտոց, մէկ Սաղմոսարան այլ հետն՝ ի ձեռն տէր Խաչատուրին: Յիշեցէ՛ք
զծնաւղսն՝ Հիմաթն, Թամամն: Արդ, յիշեցէ՛ք կողակիցն Առարեցի Ազիզն, եւ որդի նորայ՝ Յուլուխանն,
եւ կողակիցն Կիրակոսի՝ Գուհարն, եւ ամենայն յարեան մերձաւորս սորա: Արդ, աղաչեմք զամենեսեան,
որք հանդիպիք սմա, կարդալով կամ աւրինակելով, մի
լի բերան ողորմի ասացէ՛ք, եւ ձեզ ողորմի միւսանգամ
գալըստեան. ամէն: Հա՛յր:
6. 282ա (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Ես՝ Մէլիքսէթ[ի որդի]
Թորոսս, պ[արոն] Մարգարէս, մահ[տեսի պ]արոն
Սէթս, այլ/// ի ձեռն գէրի էր, առ[անք] սուրբ Աւետարանս, ազատ արինք, տուի[ն]ք տէր Խաչատուր իրիցոյն ի երկիրն Բանկուձորու, ի գոյղս Հաճիղարու.
ամէն: Ես՝ հանգոյցեալ Թորոսս, եւ ծաղկեալ որդիս իմ՝
Մկրտիչս, Ղուբասարս, պապն իմոյ՝ Ղուբա[ս]արս,
դստերս իմոյ՝ Հեղինարին, Ջանխաթին եւ Ղապարին,
Գուլքանին, Դուլաթս: Ես՝ Ալամս, Աւետարին Ա.
գրայչանթայ (՞) վախն տուի: Ով որ կար[դ]այ, մեզի
ողորմի ասէ վասն սիրոյն Քրիստոսի համար, վասն
Աստուծոյոյց առնուք մաս ու բաժին. ամէն:
7. 282բ (ԺԷ. դ., բոլորգիր) Յիշատակ է սուրբ Աւետարանս տէր Խաչատուր քահանային եւ կողակիցն
իւր՝ Գարխանին, եւ ծաղկեալ որդւոց իւրեանց նորաբողբոճ Մարտիրոս սարկաւագին, Զագարին*, Սարգիսին, Առաքելին, եւ հանգուցեալ որդւոցն՝ Պէտրոսին, Ովանիսին եւ Սարգիսին, եւ եղբարցն իմոց՝ Նէրսէսին, եւ կողակիցն իւր՝ Բանաւշին, եւ որդւոցն՝ Ան-
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տոնին, Ատիբէկին, Կիրակոսին, եւ կողակի[ց]ն իւր՝
Անթառանին, եւ որդւոցն՝ Մկրտչին, Աւետիսին, Ակոբին, Ասատուրին, եւ կողակիցն իւր՝ Գուզալին, եւ
որդւոցն իւրեանց՝ Պետրոսին, Ղազարին: Յիշատակ է
զմեզ եւ զմեր որդւոցն համար սուրբ Աւետարանս: Ով
ոք հանդիպիք, կարդալով կամ աւրինակ դնելով, մին
լի բերան ողորմի ասացէ՛ք, մարդասէրն Քրիստոս յիւր
գալըստեանն զձեզ ողորմի. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
* Վերեւում Զագար բառից առաջ աւելացրած «տէր», յետոյ
շարունակած՝ «զկողակիցն իւր Համագուլն, յիշեցէ՛ք եւ որդիքս
տէր Զաքարին, ըզԽանպապն եւ Մաթէոսն, յիշեցէ՛ք եւ զդեռայբուսիկ Սհակն եւ զփոխեցեալն առ Քրիստոս զՄիքայէլն, եւ զԽաչայտուրն: Կարդացօղաց եւ լսօղաց, որք ողորմի ասեն. ամէն»:

8. 218ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր, ստ. լս.) Աստուած
ողուրմի Լսուս///ին հոգուսն, որ եդ յիշա[տակ]/// (եղծած, անընթեռնելի):
9. 282բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Անուամբ Յիսուսի Քրիստոսի ծառայիս Աստուծոյ Շահպարոնին: Ով որ կարդայ, |283ա| մէկ լի բերան ողորմի ասէ Շահպարոնին,
սուրբ Աւետարանին սապապ եւաւ, գնացինք այլազգի
ձեռնէ առանք, բերինք: Աստուած ողորմի Շահպարոնին եւ իր ծնաւղեացն. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3049», 1ա՝ «1126/3049»,
«ՋԺԱ. – 1462, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1գ՝ «Հմր 8,
Աւետարան գրեալ թ. հայոց ՋԺԱ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «Հմր 1126», Պհպ. Եբ՝ «Վերակազմուած է հին
ու նոր կաշուով, հին կազմաստառով: Գլխ. վերականգնիչ՝ Ա. Խաչատրեան. Երեւան, 1971 թ.»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 283բ լս.՝ «եւ զիս մոլորեալուց», Պհպ.
Գա՝ «ՏԿԹՈԵ», Պհպ. Գբ՝ «երբ այսաւր անճ»:

3050
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԹԸՒԱՆՃ գիւղ (Կարին)
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղուկաս սրկ.:
ԹԵՐԹ՝ 283: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԹx12 (Բ 14, ԺԸ 8, ԺԹ 11)+Ա-Եx12 (Ե
10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(16x11,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 109ա): ՏՈՂ՝ 22-6: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի՝ դռնակով, միջուկը՝ տախտակ,
աստառը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Օրհնութիւն ընծայից՝ 2բ: Կ ի ս ա խ ո րա ն ՝ 3ա։ Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, մատուռ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, հրեշտակագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, նարնջի, վարդագոյն, շագանակագոյն, սեւ:

ՌԽԱ. – 1592
միասիւն (14,5x12). նուսխուրի (նմուշ՝ Աբ). տող՝ 18: 2. Աւետարան Մարկոսի: Թ. դ.: Բ (վջ.)՝ ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի եւ
ընդերկայնակի հատումով (եզրահատուած): Մագաղաթ, 21x 14,5.
երկսիւն (16x14,5). բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բբ). տող՝ 11:
Կարդալ՝ Բբ՝ «չէ ինչ ի ծածուկ, որ... [Չա]փեսցի ձեզ» (Դ. 22-4),
Բա՝ «[լի]նի մեծ [քան զամենայ]ն բանջար... եւ առնուն զնա նաւաւն...զարթուցանէին [զնա] եւ ասէին. Վարդա[պե՛տ]» (Դ. 32-38):

Նմուշ Աբ

Նմուշ 109ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Վրացերէն. Շարական՝ Համբարձում:
ԺԶ. դ.: 1. թ. Ա (սկ.)՝ ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի հատումով
(եզրահատուած): Մագաղաթ, 15x13,5. վերին հատուածից թելով
կարուած 14,5x7 չափսի սկզբնապէս չգրուած այլ մագաղաթ.

Նմուշ Բբ
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, վնասուած, քերծուած, եզրերը, աստառը մաշուած, դռնակի ստորին մասը պատռուած ընկած, կապիչներն ու գամերն ընկած, մէջքը այլ կաշիով
փոխարինուած (Ի. դար). Պտռկ-Պհպ-ները եզրահատուած եւ
գունափոխուած, արտաքին եզրը պատռուած, զանազան բծերով.
լուսանցակողերը գունաթափ, պահպանուած մասամբ. թերթերը
տեղ-տեղ աղտոտուած, խոնաւութեան, թանաքի եւ ներկի հետքերով, զանազան բծերով, մանրանկարները մասամբ գունափոխուած, դրոշմուած հանդիպակաց էջերին, մի շարք թերթեր
ցեցի անցքերով, պատռուածքներով, թ. 51, 62, 75, 86, 87, 99,
135, 195, 200, 206, 215՝ կարերը թուլացած, թ. 274-5՝ պոկուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-82բ Թուղխթ ընդհանրական Ներսէս կաթուղիկոսի Հայոց
Տե՛ս ձեռ. 500, 4ա-51բ: ա/3ա-17բ: բ/17բ-34ա: գ/34ա-8բ:
դ/38բ-51բ: ե/51բ-69ա: զ/69ա-77ա: է/77ա-8բ: ը/78բ-9բ:
թ/79բ-81ա: ժ/81ա-2բ:
Տե՛ս Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Երեւան,
1995, էջ 53-162 (ձեռագիրրս այս տպ-ում օգտագործուած չէ):

Բ. 82բ-125բ Նուաստ վարդապետ Յոհ[անիսի]
Եզն[կացոյ] Խրատ հասարակաց քրիստոնէից՝ քահանայից եւ ժողովրդոց, ի կանոնական սահմանաց
առաքեաց (=առաքելոց), սրբոց եւ հայրապետաց եւ
վարդապետաց եւ սուրբ հօրն մերոյ Վարդան վարդապետի, յոր ամենայնէ ժողովեցի եւ գրեցի
Տե՛ս ձեռ. 228, 71ա-108բ: Նխդր./82բ-4բ: ա/84բ-7բ:
բ/87բ-9ա: գ/89ա-91ա: դ/91ա-4բ: ե/94բ-6ա: զ/96ա-7ա:
է/97ա-8բ: ը/99աբ: թ/99բ-101ա: ժ/101ա-3ա: ժա/103ա-4բ:
ժբ/104բ-6ա: ժգ/106ա-7ա: ժդ/107աբ: ժե/107բ-8ա: ժզ/108ա9ա: ժէ/109աբ: ժը/109բ: ժթ/109բ-10բ (կից 3 կանոն՝ 110բ-1ա,
111աբ, 111բ): 2/111բ-2ա: ա/112ա-3ա: բ-դ/չիք: ե/113ա:
զ/113ա: է/113ա-4ա: ը/114ա: թ/114աբ: ժ/115աբ: ժա/115բ7բ: ժբ/117բ-8ա: ժգ/118ա-9բ: ժդ/119բ-20բ: ժե/120բ-1ա:
ժզ/121աբ: ժէ/121բ: ժը/121բ: ժթ/121բ-2ա: ի/122ա:
իա/122աբ: իբ/122բ-3ա: իգ/123ա: իդ/123աբ: իե/չիք:
իզ/123բ-4բ: իէ/124բ: իը/124բ-5բ:
Յաւելեալ ունի՝

114բ-5ա Թէ քահանայն զԸ. ամն պակասէ հասակն – Պարտ է ձեռնադրել թէ ոչ եւ չափ ուսմանն...
պարտ է գիտել, թէ որպէս արժանի քահանայագործել
եւ զինչ հարկօոր է նոցա:
Գ. 125բ-94բ [Խրատք, Կանոնք, Թուղթք, Ճառք.
տե՛ս ձեռ. 228, 127ա-208բ]
ա. 125բ-30ա Խրատք ժամարարաց պատարագի
– Եթէ ոք բան մոռանայ, ի սուրբ խորհուրդն կրկեսցէ Գ.
անգամ... եւ զամանն աւրհնեա՛, սրբէ կամօն Աստուծոյ:
բ. 130ա-1բ [Վասն] հոսման ախտի, որ ընդ քունն
անցանեն – Են, որ խոտելիք են եւ մեղադրելիք... մի՛
եկեսցէ ի ձեռնադրութիւն, եւ քահանայն մի՛ պատարագեսցէ զՔրիստոս Աստուած:
գ. 131բ-3ա Սրբոյն Գրիգորէ Հայոց Լուսօորչի
ասացեալ – Մանուկ, որ առանց մկրտութեան մեռանի... այլ առաջնորդն տեսցէ:
դ. 133ա-5ա Պատճէն, որով զորովայնամոլսն եւ
զարբեցօղն յամաւթ առնէ այսպէս – Որք ծառայեն

236

որովայնի... եւ խնդրեսցեն թողութիւն մեղաց քոց. եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ե. 135բ-8ա [Խրատ վասն պահոց] – Պարտ է որք
սրբութեամբ... եւ զանայլայլելին զերկնից արքայութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք:
զ. 138ա-43բ [Յովհաննու Մանդակունւոյ] Վասն
սիրոյ եւ մախանաց եւ նախանձու – Ոչինչ պիտոյ են
յաղագս սիրոյ... շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում Հօր եւ Հոգւոյդ
վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ:
է. 144բ-6բ Վասն խորհրդոյն սուրբ պատարագին,
զոր ջերմն սիրեսցուք – Նշխար կազմի Հին կտակօք
Սաղմոսին... եւ ի փառս, որ է աւրհնեալ յաւիտեան:
ը. 146բ-52ա [Յովհաննու Ոսկեբերանի ճառ ի
Մեկնութենէ Աւետարանին] – Արթուն կացէ՛ք, զի ոչ
գիտէք... առօօտ, որ է տղայութիւն, եւ Քրիստոսի
փա՜ռք. յաւիտեան:
թ. 152ա-65ա Կիրակոս վարդապետի ասացեալ –
ՅԱստուծոյ ամենակալէն աւրհնութիւն եւ պահպանութիւն... աւրհնեալ եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն
յաւիտեանս. ամէն:
ժ. 165բ-9ա Բան վասն հօատոյ եւ աւրինաց,
պարզ եւ համառաւտ, ի Յովհաննէս վարդապետէ –
Բարի է Աստուած եւ ամենայն բարեաց արարիչ... այլ
փոքր ի շատէ գրեցաք, զի ուսիք զպատուիրանս Աստուծոյ:
ժա. 169ա-71ա Սրբոյն Ներսէսի՝ Պատասխանի
թղթոյ Յակոբայ վարդապետի Ասորոց Մելիտինոյ
մայրաքաղաքի Հայոց – Հարցումն. Գոլ քո առ իս, եթէ
ասիցէք ընդ մեզ լուծումն... եւ մի կամք ասեմք փրկչին
մերոյ, որ է աւրհնեալ ընդ Հօր եւ Հոգւոյն Սրբոյ. յօիտեան:
ժբ. 171ա-6ա Վասն անխմոր նշխարին եւ ջուր
բաժակին – Սուրբն Եփրեմ ասէ. Խմորն սկսաւ յԵւայէ...
եւ զայլայլական գոյացութիւնն խառնեալ ընդ ինքեան,
յայտ է՝ զմարդկայինն միացոյց:
Ծնթ. 171ա էջի բովանդակութիւնը կրկնուած 1ա էջին՝
«Չիք խօար, նոյնպէս... Եւ ապականեաց զբնութիւնս»:

ժգ. 176ա-83բ Տեառն Ներսէսի արքեպիսկոպոսի
Տարսոնի Կիլիկեցւոց՝ յորժամ չոգօ դէսպանութիւն ի
թագաւորէն Հայոց Լեւոնէ ի Կոստանդինուպաւլիս:
Հարցումն պատրիարգին եւ պատասխանի սրբոյն
Ներսէսի – Իբրեւ յառաջեաց սուրբն Ներսէս առաջի
թագաւորին... եւ գտեալ սուրբն յաղթօղ ամենայն յունաց. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեան։
ժդ. 183բ-94բ Թուղթ տեառն Գրիգորիս կաթողիկոսի Հայոց՝ գրեալ եղբաւր նորին եպիսկոպոսի,
հրամանաւ նորին, ի Միջագետս Ասորոց յԱմայք
կոչեցեալ նահանգին, յաղագս որ անդ մերոյ ազգիս
քահանայից հակառակաբանելոյ անմտաբար ընդ
միմեանս, ոմանց ասել զաստուածութեան բնութիւն՝
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չարչարեալ եւ մեռեալ ընդ մարմնոյն եւ ոմանց
զմարմին միայն, ի խնդր[ոյ] ումեմն աստուածասիրի
Առեւծ կոչեցելոյ իշխանի Թլկուրանն օանի – Թէպէտ
եւ տէրունական հրամանն յորդորէ... փառք ամենայսուրբ Երրոդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ
յաւիտեանս. ամէն:
Դ. 194բ-215ա [Բանք զանազանք]
ա. 194բ-8բ Յաղագս խոստովանութեան [Յոհանիսի վարդապետի Եզնկացւոյ] – Արար Աստուած
զմարդն հոգի եւ մարմին եւ զարդարեց յիւր պատկերին նմանութիւն... սուրբ մարդկաց աղօթքն ու ողորմութիւնն յաշխարհիս սիւն է, այս է բանիս օարտն. եւ
Քրիստոսին փառք յօիտեանս. ամէն:
բ. 199ա-207ա Կանոնք հօատոյ ամենայն մեղաց.
Զինչ որ գործէ աշխարհիս վասն փորձանաց սատանայի, պարտ է հօատով կատարել զհրամանս կանոնիս, ապա կարէ արժանանալ տեսոյն Աստուծոյ եւ
սրբիլ ի մեղաց – Եղբայրասպանն Խ. (40) քառասնից
տայ, Ե. տարի զգլուխն չածիլէ... եւ զերծուսցէ զմեզ
յարքայութիւն իւր, որ յերկինս է, որում փառք ընդ
Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յօիտեանն:
գ. 207ա-8բ Նախադրութիւնք խրատականք յաղագս աղօթիցն, զոր արարեալ է տեառն Ներսիսի
եղբօր Գրիգորիսի Հայոց վերադիտողի – Աղօթք
հասարակաց քրիստոնէից մեծամեծաց եւ փոքունց...
զի մի՛ այլեւայլ, այլ հաւասար լիցին ամենայնքն, ուր եւ
գրեսցին, եւ ախմարքն ի գիրս ուղիղ գիտողացն
տացեն գրել:
դ. 209ա-10բ [Պատմութիւն Բարաղամու]. Առակ
Ե.երրորդ – Բարաղամ ասաց. Նման են այնոքիկ, որք
յուսացեալ են ի մեծութիւն աշխարհիս... եւ հօատամ ի
ճշմարիտ Աստուածն քո, զոր դու պաշտես եւ քարոզես:
ե. 210բ-1ա Յորդորակն է. տղա վաղճանելոյ
ասա՛յ, Գ. կրկնի («Ա-Ք») – Արթունք զըւարթունք, /
Բանին բանաւոր ծիծ[ռ]ունք... փթթեալ վարդենիք, /
Քրիստոսի ջոկեալ եղունք:
զ. 211բ-3բ Սրբոց վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ընդ երկաբնակ չարափառսն – Որդիք լուսոյ եւ վերինն Սիոնի տեսանեմ
զձեզ... մարդ Ժ. զգացութիւն ունի՝ Ե. հոգւոյն եւ Ե.
մարմնոյն. հոգւոյն՝ բարկութիւնն, հպարտութիւնն,
փառասիրութիւնն, ոխապահութիւնն, նախանձն, եւ
մարմնոյն՝ աչքն, ականջն, բերանն, ձեռ, ոտն:
է. 214ա-5ա Երգ գիշերայպաշտման ննջեցելոց.
ամէն («Ա-Ք») – Աշխարհ ամենայն առ իս նայեցեալ...
քեզ միշտ մերձ ծանի՛ր բո՛ւն մահու հասեալ, քննո՛ղ
դատաւոր, Քրիստո՛ս թագաւոր, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ե. 215բ-58բ [Տոմարական]
ա. 215բ [Պարզատօմար տաղաչափեալ] Թիվ
ՌԲ. (1553) – Բանալի առաջին գիրն Լիւն է, / Եւ տանուտէրն ի վերեւն Խոյն է...
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բ. 216բ-25բ [Տոմարական աղիւսակք]
գ. 226ա-58բ Պարզատումարս ընտիր եւ ստոյգ
աւրինակ է անանց եւ յաւիտենական. ամէն – [Ա.]
Եւթներեակ Դ., [յ]ունվար ԼԱ. աւր է, Ե.շաբթի մտանէ
Յայտնութիւնն... աւելի եւ պակաս չի գալ մինչեւ ի կատարած աշխարհի, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեան. ամէն:
Զ. 258բ-267բ [Խոստովանութեան մեղաց]
ա. 258բ-60բ Յաղագս խոստովանութեան մեղաց
սուրբ վարդապետացն արարեալ. Դաւանումն մեղուցելոց – Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր
եւ Որդւոյն եւ Հոգւոյն Սրբոյ մեղուցեալ եմ Աստուծոյ...
զոր ինչ գործեսցես, եղիցի քեզ ի բարէգործութիւն եւ ի
փառս հանդերձեալ կենացն. ամէն:
բ. 260բ-4ա Մեղա լաւ եւ միտանի (՞) սուրբ
Ադանասի ասացեալ վասն խոստովանութեան –
Մեղա՜յ Աստուծոյ, մեղա՜յ Աստուծոյ, մեղա՜յ Աստուծոյ
յամենայն ժամ, աւրհնեալ է Աստուած, հաւատամ Հայր
անսկիզբն... Աստուած ձեզ թողութիւն անի. ամէն, քահանայն ասէ. Հայր սուրբ զքեզ ունի, ողորմեսցի քե[զ]:
գ. 264ա-7բ Յաղագս խորհրդոց կիրակի, զոր
հրամայեալ է Կիպրիանոս Յաղագս խոստովանութեան – Որք խոստովանեցաւ, յեկեղեցւոյ նմանեցան,
որք խոստովանեցաւ, շրջապատ եկեղեցւոյ ընծայեցան... անդ եղիցի լ<ե>ալ եւ կրճել ատամաց. ամէն:
Է. 267բ-283բ [Տաղք]
ա. 267բ-9ա Նաղաշի ասացեալ Վասն ղարիպացն – Ղարիպին կեանքն է լալոյ ողբեր[գ]ական, /
Դառն ու լեղի ի տրտմութեամբ ի նեղ զընտան...
զղարիպութիւնն, յորժամ յիշեմ, քան զուռ դողամ:
բ. 269աբ Տաղ Ֆրկանէ ասացեալ – Է՞ր չէս երթար
ի միտ ի վայր, / Է գերէվար մարդու տըխմար... զինչ որ
է առ աղքատ Ղազար:
գ. 269բ-71բ Նորին Յովանիսի ասացեալ է վասն
սուրբ Յովաննու գլխատմանն – Յորժամ կամէր
Հայրն գըթած, / Զազատութիւն ազգի մարդկան... Տէրն
տայ ձեզ խաղաղութիւն, / պահէ անփորձ եւ անսասան:
դ. 271բ-2ա Տաղ Նաղաշի ասացեալ վասն ողբալի – Երազ է ու սուտ, եղբա՛յրք, / Աշխարհիս բաներն ի լըման... ի հոգ աշխարհիս դատիս, շահ չունիս ուզեն օելի:
ե. 272բ-3բ – Սուրբն Յուղիտայ դուստըր մեծաց, /
Զարմ եւ զաւակ թագաւորաց... որ պատուեցայք զքոյս
յիշատակ:
Ը. 274ա-83բ Տեսիլ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին եւ հարցումն ընդ հրեշտակին – Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչն Հայոց զքառասուն տիւ եւ զքառասուն
գիշեր հաց ոչ եկեր... գոհութիւն եւ փառաբանութիւն
մատուցանեն յամենայսուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, յաւիտեանս. ամէն:
Թ. [Զանազանք]
ա. 98բ Հարցունք Պիսոսի – Զի՞նչ է զամէն ուտելի
կենդանի ու զենին եւ ապա ուտեն... թէ արեան հե-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ղումն չլինին, այնով, որ մերն նօակատիսն ի կռապաշտից նօակատացն բաժանի:
բ. 144ա [Դարագլուխք] – ՅԱդամայ մինչեւ ցջրհեղեղն գումարին ամք ՍՄԽԲ. (2242)... եւ անտի ի հայ
թուականն ամք ՄԽԱ. (241):
գ. 144աբ [Կաթողիկոսք Հայոց եւ ամք նոցին] –
Առաջին կաթողիկոս ի Հայք սուրբն Գրիգոր ամս Լ.
(30)... սուրբն Սահակ որդի մեծին Ներսէսիսի յաջորդէ յաթոռ հայրապետութեան Հայաստանեաց:
դ. 208բ Այս է անուն ձեներուն – Շեշտ, զարկ, դիր,
լերկ... փաթութ, հայուհայ, թաշտ, ծնկի, գլոր, բարձր,
հարեր, վերքաշ, միմնաւոփուշ, Ա, Ե, Է, Ը, Ի, Ո, Ւ:
ե. 213բ [Է. աւուր արարչութեան] – Տէր Աստուած
մեր կիրակին հրեշտակն ստեղծեց... Ադամ եւ Եւայ
արար, Է.շաբաթն հանգաւ Տէրն:
ե. 213բ-4ա [Դարագլուխք] – Ադամայ մինչեւ ի
ջրհեղեղն ՍՄԽԲ. (2242) տարի է... ամք Յովսեփայ ՃԺ.
(110), ամք Մովսէսի ՃԻ. (120), ամք Յեսու որդւոյ
Նաւեա ՃԵ. (105):
զ. 215ա [Վարդապետաց կարգ] – Մովսէս կաթուղիկոս ի յերկրէն Սիւնեաց, ի գեղջէն Խոտանանու...
այս է վարդապետաց կարգն:
Ժ. ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, նոտրգիր
ա. 1բ-2ա [Խոստովանութեան մեղաց] – Մեղա՜յ
հպարտութեամբ, մեղուցեալ եմ սնափառութեամբ,
կեղծաւորութեամբ, մարդահաճութեամբ... ապաշխարութեամբ չեմ կատարել, մեղա՜յ:
բ. 215բ-6ա [Տաղ] («Ա-Ք») – Աստուածածի՛ն մայր
Քրիստոսի, / Իմ յոյսն դու օուր մեծի, բարեխաւս ընդունելի... փառս տամ ես Քրիստոսի, երկիրպագեմ
սուրբ խաչին, քո ար[ե]ամ[բ]դ ինձ գնէր եւ քո ծնունդ
աւազանին, Տէր/// (2 բառ անընթեռնելի):
գ. 272ա [Բժշկական] – Ասացեալ է Բագրատ բժիշկ,
թէ ոք կամի մաճուն շինել, որ ամենայն ցօոյ դեղ լինի...
եւ ամենայն ցաւոց դեղ ասացել է Բագրատ բժիշկն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 82բ Զստացօղ սորին (ջնջած՝
«զՍիմիթ») Ղուկաս սարկաւակն յիշեսջի՛ք ի Քրիստոս, եւ եղբայրն իմ՝ Ամիրասլանին, որ եռափափակ
սիրով ետ զսա գրել՝ յիշատակ իւր եւ ծնօղացն, եւ
ամենայն արեան մերձօորացն. ամէն:
98բ Զսուտանուն Ղուկաս յիշեա՛ եւ մի բերան
ողորմի ասա՛յ, զինչ ինձ ասես, քեզ եղիցի:
169ա Զեռափափագ ստացաւղ սուրբ գրոցս՝ Ղուկաս սարկաւագ, զմեղաւոր եւ զմեղայպարտ եւ զանարժանս յիշեսջի՛ք ի Քրիստոս, մեղաց թողութիւն
խնդրելով տկար անձինս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ իւր
միւսանգամ գալուստն. ամէն:
211ա Փա՜ռք համագոյ եւ միասնական սուրբ Եր-
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րորդութեան՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ:
Արդ, գրեցաւ սուրբ գիրս, որ է կանոն վասն հաւատոցն
Քրիստոսի, գրեցաւ ի թվին ՌԽԱ. (1592), ի յերկիրս
Կարնոյ, որ կոչի Առզրում, ի գէաւղս Թըւանճ, ի դուռս
Գանձկայ Սուրբ Գէորգայ եւ այլ սրբոց, որ աստ կան
հաւագեալ, ի կաթուղիկոսութիւնն Սուրբ Էջմիածնա
Դաւիթ կաթուղիկոսին, եւ առաջնորդ տեղոյս Սահակ
եպիսկոպոսին, եւ այլ միաբանիցն. ամէն: Ես՝ Ղուկաս
սարկաւագս, գրեցի սուրբ գիրքս յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց՝ հայրն իմ՝ Չէսարն եւ մայրն իմ՝ Ֆահրազիզն, եւ եղբայրքն իմ՝ Ամիրասլանն, Բարդողիմէոսն,
Կիրակոսն եւ քեւերքն իմ՝ Եղսաբեթն, Յուղուրսաւլթանն, Եթարկուլն, Թէզակուլն. ամէն: Դարձեալ
յիշեցէ՛ք հաւրեղբայրն իմ՝ Ճանպապն եւ որդիքն իւր.
ամէն: Դարձեալ ի սուրբ յաղաւթս ձեր՝ Ամիրասլանն
եւ կենակիցն իւր՝ Ազիզն եւ որդիքն իւր. ամէն:
Դարձեալ յիշեցէ՛ք Բարդողիմէոսն եւ կինն իւր՝ Հռիփսիմէն. ամէն: Աստուած ողորմի ամենայն արեան մերձօորաց՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց առհասարակ. ամէն:
211բ (ստ. լս.) Ո՛վ եղբայր, կապած էր, որ գրեցի:
283բ Ո՛վ եղբայրք, յորժամ կարդայք սուրբ տեսիլք
եւ տաք խրատ ժողովրդեան, վասն/// (վերջը թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 112ա (1615 թ., բոլորգիր) Զվերջին ստացողի
սուրբ գրոցս, որ կոչի կանունք. յիշատակ է սուրբ
գիրքս բարե<հ>միտ եւ աստուածասէր եւ աստուածապաշտ տիկինն՝ Նանայփաշէն, որ գնեաց զսայ հալալ յարդեանց եւ արդար վաստակոց՝ յիշատակ ինձ եւ
իմ ծնօղ|112բ|ացն <իմոց>՝ հաւրն իմոյ Զագարայ եւ
մօրն իմոյ՝ Բահալոյ, եւ հանգուցեալ որդի իմոյ՝ Մխիթար, եւ դուստր իմոյ (անուան տեղը բաց՝ չգրած) հանգուցեալ առ Քրիստոս: Եւ դարձեալ գնեցի եւ տվի ի
ձեռն իմ հոգոյորդի Յակովբ իպիսկոպոսին, էլ ոչ ում
բան չկայ: Եւ դարձեալ յիշատակեցէ՛ք տնտես Մարիան, որ բազում անգամ աշխատանք ունի ի վերայ
գիրգիս, Աստուած ի դատաստան քաղցր առնէ իւր
միւսանգամ գալստեամբ: Եւ դարձալ աղաչեմ զձեզ
ամենեսան. ով ոք հանդիպիք սուրբ կանունքիս, յիշեցէ՛ք անարժան Նանայփաշես, յոր յանունս ունիմ, եւ
գործովս՝ դադարկ եւ յունան, աշխատանք մէր է,
գիրքս իմ հոգէորդին տէր Յակովբին, աղաչեմ զձեզ
կողկողագին ողորմութեամբ՝ ով ոգ կարդաք կամ
աւրինակէք, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք ի խորոց սրտէ,
Աստուած զձեզ ողորմեսցի իւր միւսանգամ գալըստան.
ամէն: Հայր մեր որ ե՛՛: Թվ. ՌԿԴ. (1615), թագաւորութիւն շահ Ապազին, որ եկօ Վրաստուն, փաթ արաւ
Լաւասափ խան բռնեց, տարաւ Խորասան:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Ա. էջ 547-8, Հմր 710:

2. 225բ (1699 թ., նոտրգիր) Գրեցաւ ՌՃԽԸ. (1699)
թվին, յորում ամի տեսաք Գ. արգակնլ:
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3. 224բ (ԺԷ. դ., բոլորգիր, ստ. լս.) Ո՛վ սուրբ
ընթերցողք, յորժամ հանդիպիք սուրբ գրոյս, թէ
|225ա| վարելով եւ յաւրինակելով եւ կամ կարդալով,
սխալանաց |224բ| մի՛ մեղադրիք, եւ որ շատ ջանացի
այսպէս կարացի, ի մեր կայրս այս է, |225ա| յորժամ
պակաս գտանէք ի համբարքս, կալէ՛ք առջի թվեն մինչ
ի Ռ.այս, եւ շիտակ է Աստուծով:
273բ (ԺԷ. դ., բոլորգիր) Ռ. (1000) ապսոս վանք,
որ խառնիճաղանճ ամբոխից միջի կառուցեալ կա:
4. 101բ (1706 թ., նոտրգիր, լս.) Ես գրեցի՝ մեղաւոր անարժան Գիօրգիս, օվ որ կարդա, մէկ բէրան
օղօրմի ասէ՛: Տէր Խէչատուրն, որ գնաց Էրուսաղէմ
թիվ ՌՃԾ. ու Ե. (1706) էր:
5. 2բ (1797 թ., շղագիր) Սանահնու Սուրբ Աստուածածնայ վանիցն է, զոր հանեցաք ի յԱջառանց
այրիցն ի 1797 թուին եւ ի յապրիլի 9, ձեռամբ Առաքել
վարդապետին, Յովսէփ արքեպիսկոպոս Ռուսաց
երկրի հայոց Երկայնաբազուկ Արղութեանց:
119բ (1797 թ., շղագիր, ստ. լս.) Սանահնու Սուրբ
Աստուածածնին այս գիրս վախմ է տվեալ, ով հանել
ջանայ, նզօված է Աստուածածնէս: |120ա| Ով ոք ջանայ եւ կարթայ, բարի բան սուրբ գրոյս Սուրբ Աստուածածինն օրնէ. ամէն:
6. 145ա (ԺԸ. դ., շղագիր, ստ. լս.) Ի յԱստուծոյ
ծառայ տէր Դաւիթ Սահառունի:
7. 215ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Ես Ծէրաքեցի անարժան
Ղազարս գրեցի, օվհ կարդայ, մի բերան ողորմի ասէ՛
Բարսեղ յէպսկոպոսին: Ինչ աճանյեմ, որ էս ասում եմ:
8. 215ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Ներսէս ծառայ, նվաստ
հոգի ազգաւ Սահառու:
9. 70ա (1829 թ., շղագիր, ստ. լս.) Ի 1829 ամի
Տեառն եղեւ սաստիկ իմն տեսիլ ի Տաշիր, ի գեւղն Սանահին:
10. 120բ (ԺԹ. դ., շղագիր) Աւետիս Եղազարեանց
ընծայեաց զսա վերստին Սուրբ Աստուածածնայ |121ա|
վանից, եթէ ոք հանիլ ջանայ, նզովեսցի յԱստուծոյ:
11. 261ա (ԺԹ., նոտրգիր, վր. լս.) Ես գրեցի շարբաբտար Նազարի տղայ՝ Գիօրգիօս, օվ որ կարդա, մի
բերան օղօրմի ասէ՛:
12. 273բ (ԺԹ. դ., նոտրգիր) Կամաւն Աստուծոյ, ես՝
Պօղոսի որդի Արազս, իմ եղբայր Պօղոսս, իմ հօրեղբօր թոռն՝ Խէչատուրս եւ մեր որդիքս, գիր տվինք առաջի Աստուծոյ, որ մեր նախնիքն մէկ աւրայվար հող
իւրեանց հոգուն հմար տվել էին Անդրիասանց Սարգիսին, յետոյ Սարգիսն անյիշատակ ելաւ, մեր տված
հողն անտէր մնաց, մենք էլ պարոնիցն հողն ճարեցինք,
մէկ աւրավար հող էլ մենք վրէն հաստատեցինք, Բ. աւրաւար հող տվինք վախմ Սանահնոյ Սուրբ Աստուածածնին, ով որ՝ մեր ազգ, մեր որդի կամ այլ մարդ վարէ Ե. ծիլ վարողն տանի, մէկ ծիլ ղրկէ Աստուածածնի
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դուռն, որ միաբանքն ուտեն, մեր ննջեցելոցն Քրիստոս
Որդի ասեն, ննջեցեալքն այս են՝ Աստուած ողորմի՝
Պետրոսին, Պօղոսին, Ավաքին, Մկրտիչին, Գասպարին եւ իւրեանց յիշատակին, Ալիխանին, Թումանին,
Մէհրապին: Աստուած զիւրեանց դատաստան քաղցր
անէ: Վկայ է այս բանիս տանուտէր Շահնատարն, Ապովն: Աստուած ողորմի Սարգիսին, Աստուած ողորմի
Դարխանին: Ես՝ Սարգիս եպիսկոպոսս գրեցի, այս
բանիս վկայ եմ, Աստուած վկայ է: Պարոն Մարիամ,
Դէդօփլի, Նացվալն, Ափխազս վկայութեամբ Ավթանդիլի, Նացվալ, Կիպիրիէն վկայ, Աստուած վկայ:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «թ. 4», Պհպ. Աա.ին սոսնձած
թերթիկին՝ «ՌԽԱ. – 1592 եւ ՌԿԴ. – 1615, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», «Հմր 15 ընդհանրական չիք թիւ, սակայն գրէ՝ Հանեցաք ի յԱճառանց այրիցն», «1787 թ.,
Հմր 1135/3050», 3ա՝ «147, թիւ փրկչական», Բ. կազմաստառին փակցուած թերթիկին. «Կազմը վերանորոգուած է 1944 թուի Հոկտեմբերին, Մատենադարանի
կազմատանը, Լ. Խաչիկեան»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա, Աբ, Բա, Բբ, 30բ, 61բ, 62ա,
113բ, 117բ՝ զանազան տառեր եւ բառեր, Պհպ. Աբ՝
«Ես/// լթանս իմ հալալ հնչիցն իմ էրէսի ջուրն տվի
տէր Ասատուրին Աստուածաշունչ ի վայելու: Ես տէր
Դաւիթս գրեցի: Մաշտոցս գնեցի ըսկան պիտի սրէս
բան: Ես տէր Դաւիթս տեղս վրգո/// (անընթեռնելի)»,
Պհպ. Բա՝ «Ես տէր Դաւիթս/// (անընթեռնելի) մի բերան/// (անընթեռնելի)», «Եւ զայս աւաք թիրաքս
Արիստոտելն իմաստասէր եգիտ ի վիշապէն օձէն
յառաջ եբեր այլ բազում նիվթով եւս, որոյ զօրութիւն
շատ է, քան զամենայն դեղոց եւ սորայ տաճիկն թիրաքի չփառուխատէ (՞)», 1ա՝ «/// Սիոնի, եթէ ուախ
էր/// էս///, ես ալայղուխ», 1բ՝ «ձայն ի Մովէս առ Տէր
կարդացի ձայն, մեղայ հպարտութեամբ, մեղայ», 50բ՝
«Ես գրեցի մեղաւոր/// (անընթեռնելի)», 62ա՝ «Ասեմք
եաբգա (՞)», 136ա՝ «Ի Աստուծոյ ծառայ գառը անն///
անան/// եւ երթայ (անընթեռնելի)», 212ա ստ. լս.՝ «Որպէս/// (անընթեռնելի) սիսու (՞) տուեա տախտակ»,
237բ ստ. լս.՝ «Յուլիս ԼԱ. յր է ուրբաթ, մտանէ Վարդավառն, Յուլիս Ժ. միջոց ուտիքն Դ.շաբաթ», 273ա՝ «Ես
գրեցի՝ սարգաւաքս/// (անընթեռնելի)/// ոն եկան ի
հարսանիքովն, պարոն Պապոյի հարսանիքովն ինձ
Ղարազ արի/// (անընթեռնելի) տի ասի Աստուած լաւ
գիտե այլ իրանց, ասաց արի Ատոմանց տունին է: Բաւ
է գրեցի/// (անընթեռնելի) գիրս ով կարդայ, մի բերան
ողորմ ասէ», 280ա վր. լս.՝ «օվ որ աան է, կիրակին
բան շաբաթնի, բուն կենդ/// բան, ով որ բանի», 281բ
վր. լս.՝ «Ես գերցի անարժան Սարգիս |282ա| տարէմուտին», 283բ՝ «Ես գրեցի զարորայգահ (՞) անէս»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 135բ, 195ա, 221ա, 221բ, 222ա,
262բ՝ թռչուն, 219բ, 220բ՝ կենդանի, 220բ՝ բոյս:
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3051
ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ
ԻԼՈՎ
ԳՐԻՉ՝ Սրապիոն: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղազար վարդապետ:
ԹԵՐԹ՝ 279+1 (կրկն.՝ թ. 9). չգրուած՝ 279բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԴx12
(Ա՝ 8, ԻԴ՝ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ.
մագաղաթ՝ թ. 1-2, 7-8: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,7x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x11,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 49ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ լաթ, մէջքը՝ կանաչ լաթ, անկիւնները՝ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ, սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

ՌԿԶ. – 1617
ղ/239ա-42բ: ղա/242բ-5բ: ղբ/245բ-53բ: ղգ/253բ-73բ:
ղդ/274աբ: ղե/274բ– 6ա: Յիշ. մատենիս/276ա-7ա:
Տե՛ս տպ. Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան ողբերգութեան,
Երեւան, 1985. ձեռ. t:

Բ. 277ա-8ա [Ներս. Լամբորնացւոյ Վարք սրբոյ
առնն Աստուծոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ] – Սուրբ հայրս
մեր՝ աստուածաշնորհ քահանայս եւ կրօնաւոր Գրիգոր,
էր ի Նարեկայ վանից... մարմինն եդեալ կայ ի նոյն Նարեկայ վանս՝ հուպ եկեղեցւոյն սրբուհւոյն Սանդխտոյ:
Տե՛ս ձեռ. 1568, 119աբ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 49ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 1բ՝ Գրիգոր Նարեկացի եւ Քրիստոս՝
«Սուրբն Գրիգոր Նարեկացին», «Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս»: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 2ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա րդ ՝ 94բ: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչնային, կենդանական (197բ), տաճար, խաչ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
մանուշակագոյն, շագանակագոյն, կապոյտ, ոսկի, սեւ, նարնջի:
Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ,
Թ-ԺԷ. դդ., Կահիրէ, 2005, էջ 393:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմուած, նորոգուած ԺԹ. դ., վերակազմութեան ժամանակ եզրահատուած, կազմը մաշուած, անկիւնների կաշին թափուած, Բ. փեղկի տախտակի եզրին անցքեր, կազմի փեղկերի կարերը թոյլ, թ. 11, 15, 114՝ վնասուած,
հիմքերի մօտ կեղտոտուած, ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած,
թերթերին աղտոտուածութեան եւ սեւ բորբոսի հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-279ա Դրունք յոքնաթախանձ բանից օգտակարաց ապաշաւանաց հոգէշահ խրատուց...
Ասացեալ Մատեան ողբերգութեան [ասաեալ Գրիգորի Նարեկեայ վանաց վանականի, հոգեմատեան
հռետորի եւ Հայոց փիղիսոփայի]
Տե՛ս ձեռ. 1568, 5ա-341ա: ա/2ա-3բ: բ/3բ-7բ: գ/7բ-10ա:
դ/10ա-1բ: ե/12ա-5ա: զ/15ա-7բ: է/17բ-20ա: ը/20ա-1ա:
թ/21ա-3բ: ժ/23բ-5բ: ժա/25բ-9ա: ժբ/29ա-2ա: ժգ/32ա-3բ:
ժդ/33բ-5բ: ժե/36ա-8բ: ժզ/39ա-40ա: ժէ/40ա-2բ: ժը/42բ-6բ:
ժթ/46բ-9ա: ի/49ա-52բ: իա/52բ-5ա: իբ/55ա-6բ: իգ/56բ-9բ:
իդ/59բ-62ա: իե/62ա-5բ: իզ/65բ-8բ: իէ/68բ-72ա: իը/72ա-6բ:
իթ/76բ-80ա: լ/80ա-3ա: լա/83ա-6ա: լբ/86ա-9բ: լգ/89բ-94բ:
լդ/94բ-101ա: լե/101ա-3ա: լզ/103բ-4բ: լէ/104բ-7ա: լը/107ա8բ: լթ/108բ-10ա: խ/110ա-1ա: խա/111աբ: խբ/111բ-2բ:
խգ/112բ-3բ: խդ/113բ-5ա: խե/115ա-8բ: խզ/118բ-21ա:
խէ/121ա-2բ: խը/122բ-8բ: խթ/128բ-31ա: ծ/131ա-4ա:
ծա/134ա-7ա: ծբ/137ա-8բ: ծգ/138բ-42ա: ծդ/142ա-3բ:
ծե/143բ-6բ: ծզ/146բ-8բ: ծէ/148բ– 50ա: ծը/150ա-2ա:
ծթ/152ա-3ա: կ/153ա-8ա: կա/158ա-61բ: կբ/161բ-5ա:
կգ/165ա-6բ: կդ/166բ-8ա: կե/168ա-71բ: կզ/171բ-6բ: կէ/176բ9ա: կը/179ա-82ա: կթ/182ա-4ա: հ/184ա-6ա: հա/186ա-9բ:
հբ/190ա-2ա: հգ/192ա-4բ: հդ/194բ-7բ: հե/197բ-208բ:
հզ/209ա-10բ: հէ/210բ-12բ: հը/212բ-5բ: հթ/215բ-9ա: ձ/219ա21բ: ձա/221բ-3բ: ձբ/223բ-7ա: ձգ/227ա-31ա: ձդ/231ա-2ա:
ձե/232ա– 3բ: ձզ/233բ-5ա: ձէ/235ա-6բ: ձը/236բ-8բ: ձթ/238բ:

Գրչի. 278ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ
մի Աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ
աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն: Որոյ շնորհիւ աւարտեցաւ ողբերգական մատեանս աստուածային, զոր ի
Հոգւոյն Սրբոյ շարժեալ՝ գրեաց սքանչելին ի պարս
պըւետիկոսաց, հսկօղն եւ արթունն սուրբն Գրիգոր
բարեփառ վարդապետն մեր Նարեկացի, ի խնդրոյ
միանձանց եղբարց: Որում ցանկացող եղեալ Ղազար
վարդապետն, ետու գրել զսա մեղսաներկ եւ աղկաղկ
|278բ| անձինս, զի տեսի զանհ/// անօրէնութեանց եւ
ախտից/// թուէ առ իս բազմապատկաբար տարեալ, այլ
եւ անդարձ ի նոյնն: Եւ եդաք զսա յիշատակ մեզ հրապա[րա]կիչ, դսրովիչ եւ կառափիչ ի կենդանութեան
մերում, եւ զկնի մահուան մերոյ, որչափ մնասցէ սա
կամօք Տեառն ի ձեռս այլոց պարս[աւ]ելով զխայտառակութեան արժանի[ս] միայն, զի թերեւս եւ ողոքանացն աստ լուիցէ վասն մեր Տէր մեր:
Արդ, աղաչեմ զդասս մաքրապարիցդ՝ յիշել ի պատկանաւոր աղօթս ձեր զիս՝ զնուաստս եւ զյե[տ]նեալս
յամենայնի, եւ զհայրն իմ զՆի[կո]ղայոս, եւ զմայրն իմ
զՇնօֆոր, եւ զեղբայրքն իմ, որ առ Աստուած փոխեց[ան], եւ զքոյրն իմ զՂուտրատ եւ զամենայն
ար[եան] մերձաւորսն իմ՝ զկենդանիս եւ զփ[ոխ]եալսն
առ Քրիստոս: Զի թերեւս աղօթիւ[ք] |279ա|/// ձերով
ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած [որ առա]տն է ի տուրս
բարեաց, զի սո[վոր] է այլովք այլոց ողորմութիւն առնել, եւ ձեզ՝ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի նոյն
Տէրն ի յահեղ հրապարակին. ամէն:
Արդ, եղեւ զրաւ սուրբ գանձարանիս ի թըւականութեանս հայոց ՌԿԶ.ին (1617), ի հայրապետութեան
Սուրբ Էջմիածնա տեառն տէր Մելքիսեդին եւ ի յաթոռն Սըսա տէր Յովհաննէսին, Լէհաց ազգի թագաւորութեան Երրորդ Զիկմունտին, ի յաշխարհս Իլախաց՝
ի մայրաքաղաքս Իլօվ, ընդ հովանեաւ Հաճատկատար
վանացն՝ ձեռամբ Սըրապիոնին: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, եղբա՛րք, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ
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աղօթք առնելով, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր
զվերոյգրեալսդ ամենայն, եւ Տէրն մեր Քրիստոս զձեզ
յիշէ իւր միւսանգամ գալստեանն. ամէն: Հայր մեր:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ.ք, Ա., էջ 608-9:

ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «Հմր 16, Նարեկացի՝ գրեալ թ. հայոց ՌԿԶ.”: «Հմր 1143/3051», Պհպ.
Աա՝ «79 գլուխ, ՀԹ. գլուխ, թ. 15», «ՌԿԶ. – 1617,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 9ա՝ «Նարեկացին է»,
121ա՝ «Պատարագեալ աւուրն ասա՛յ», 153բ՝ «[Պ]ատ-
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կամ Սօղմօնի/// ւոց է», 164ա՝ «Մեռեա[լ]/// կրկին///
նի կեն[դ]անալ», 192ա՝ «Վասն յարութեանս Քրիստոսի», 215բ՝ «Սոյն գլուխ ասելն միշտ օգուտ է»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Խաչելութեան ՀԷ. գլուխ», 31բ՝
«ԻԸ ամի յի», զանազան տառեր, բառեր, 32ա՝ «այնպէս
եւ որդի տիքոյ», 279բ՝ «Լեղոյն ճաշակմամբ զՀոգոյն
դաւանութիւնն, տուր իս, Տէր Քրիստոս, հնարք եւ
դադարք տխրութենէ եւ անդորրութիւն փրկութեան
ամենամեղս հոգւոյս»:

3052
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՎՐԱՑ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 66-1 (կազմի Բ. փեղկի աստառը համարակալած՝ թ. 66).
չգրուած՝ 64բ-5ա: ՊՐԱԿ՝ 1-4 (1՝ 8, 2՝ 14, 3՝ 23, 4՝ 20): ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,3x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19x13,5): ԳԻՐ՝
շղագիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 18-25: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը կանաչ
կաշի, անկիւնները բաց շագանակագոյն կաշի, միջուկը ստուարաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.), սպիտակ թուղթ (Աբ՝ չգրուած):

Նմուշ 5ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. մէջքից անջատուած, Պհպ. Ա-ն՝ հիմքից
մասամբ պոկուած, կարերը թուլացած, եզրերը մաշուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-64ա Պատմութիւն Վրաց – Յիշատակ արասցուք այսմ, զի Հայոց եւ Վրաց... Յունվարի ամսեանն ի
փե՛՛ն Աստուծոյ/// (չշարունակուած. վեջի «ի փե՛՛ն
Աստուծոյ» բառերի փոխարէն ձեռ. 1902, 309բ ունի
«ԻԵ.-ն նստուց»):

– 65բ Ծանօթ. յեր. 16. Վրոյնս այս որդի է Արտաշիսի եւ Սաթինկան... վասն որոյ ի նոցա խնայեցին:
Բազմավ[էպ], Հատ. ԽԱ., Գ. պրակ, 1883, [էջ, 197]:
66ա Միհրան առաջնորդ Վրաց. Խորենացի Բ. ՁԵ,
ՁԶ, Գ., Զ., Թ... Մեսրոպ երթեալ յաշխարհ Վրաց, առնէ
եւ նոցա նշանագիրս, ձեռնտու լինելոյ արքայի նոցա
Բագրոյ եւ եպիսկոպոսին Մովսիսի. 132. Բարձում:
Լուսանցներում կան բնագրին վերաբերող հայերէն եւ ռուսերէն նշումներ՝ գուցէ Ք. Պատկանեանինն են:
Տե՛ս Համառօտ Պատմութիւն Վրաց՝ ընծայեալ Ջուանշէր
պատմչի, Վենետիկ, 1884:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «Հմր 1154/3052», «Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», Պհպ. Աա՝ «Ք. Պ. Պատկանեան»,
«Պատմութիւն Վրաց», «История Грузiи на армянском языкъ, Памятникъ XIII столетiя»:

Տե՛ս ձեռ. 1902, 218ա-309բ:

3053
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ՄՈՍԿՈՒԱ(՞)
ԹԵՐԹ՝ 88: ՊՐԱԿ՝ 7x12+4: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 35,2x
22: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (33,5x19,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 23ա):
ՏՈՂ՝ 26-38: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը, Ա. եւ Բ. փեղկերի վերին
եւ ստորին աջ անկիւնները՝ կանաչ մոմլաթ, միջուկը ստուարաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. բաց վարդագոյն թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 23ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1-2, 4, 24՝ եզրերը վնասուած, թ. 85՝
վերին աջ անկիւնը պատռուած-ընկած, բնագիրը վնասուած, թ.
85-8՝ արտաքին լս-ի մէջտեղում մօտ 4սմ երկայնքով եւ 1սմ խորութեամբ անկանոն եզրագծով թափուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԺԹ. դար

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-84բ [Գանձարան]
1. 1աբ Ա. Գանձ Աւետեաց Սուրբ Աստուածածնի.
ասա յապրիլի Է., ուր հանդիպի («ԽԱՉԱՏՈՒՐ») –
Խնդութեան ձայն, բարբառ աւետեաց... ա. 1բ-2ա Այլ
տաղ աւետեաց («ԲԱՆ ՆԵՐՍԻՍԻ Ե») – Բարբառ աւետեաց ձայնիւ... (1բ՝ ստ. լսնց-ում. «Ի յորովայնէ ընտրեալ»ի գոյն ասա), բ. 2ա Մեղեդի անոյշ Աւետեաց
Աստուածածնի – Այսօր Աւետեաց ուրախութեան
հնչումն... գ. 2ա Տաղ Աւետեաց, ի Ներսէսէ («Ա-Ք») –
Այսօր երեւի անտեսն ի բարձանց... դ. 2բ Գանձ Աւետեաց սուրբ Աստուածածնի՝ ասացեալ ի տէր Առաքելէ – Այսօր ցնծայ սուրբ Աստուածածին... ե. 2բ Տաղ
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Աւետեաց Աստուածածնի – Անմահից արքայն եւ
սրովբէիըն Տէրն... զ. 2բ-3ա Տաղ ընտիր յԱռաքելէ
(«ՏԵՐ ԱՌԱՔ») – Տուփ ես զանազան խնկոց...
2. 3ա Բ. Եռամեծի ու բանիբուն վարդապետի՝
տէր Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ ասացեալ Գանձ Աստուածայայտնութեան ճրագալուցի – Տարփումն ըղձական, տոչոր անձկական... ա. 3աբ Գանձ ճրագալուցի – Այսօր աւետեաց Գաբրիէլի... բ. 3բ Գանձ ճրագալուցի՝ ի տէր Ներսէս Կլայեցւոյ. Մրմունջ ասա՛
(«ՆԵՐՍԻՍԻ Ե ԱՅՍ ԵՐԳՍ») – Նոր ծաղիկ այսօր բըղխեաց... գ. 3բ Տաղ ի ծնունդ Տեառն («ՆԵՐՍԷՍԻ») –
Նոր Եդեմ բանաւոր տընկոյն... դ. 4ա Գանձ ճրագալուցի («Թ-Մ») – Թագաւորն երկնի եւ երկրի երեւեսցի...
3. 4ա Գ. Գանձ Ծննդեան Քրիստոսի յառաջին
յաւուրն – Թագդ պարծանաց... ա. 4բ Մեղեդի մուսաղալի վասն սուրբ Աստուածածնի՝ ի Սրիկ Կոստանդէ
– Կոյս անապական եւ անախտ... բ. 4բ Տաղ գեղեցիկ
եւ ազնիւ՝ ի Սրիկ Կոստանդէ – Հըրճուիմք այսօր մեք...
գ. 5ա Փոխէ՛ զձայնդ – Ծաղիկ պայծառ ծովային...
4. 5աբ Դ. Տաղ ի Ներսեսէ. Ծննդեանն երկրորդ
յաւուրն ասա՛ («ՏԷՐ ՆԵՐՍԵՍԻ Է ՍԱ») – Տէր փառաց
անճառ ծնեալ... ա. 5բ Գանձ Ծննդեան Տեառն՝ յՈստանցի Գրիգոր վարդապետէ – Այսօր նոր խառնումն... բ. 5բ-6ա Մեղեդի եւ տաղ ծննդեան Տեառն
(«ԳՈՎԵՍՏ Ի ՍՈՒՐԲ ԿՈՅՍՆ ՄԱՐԻԱՄԵ») – Գովեստ
բերկրանաց...
5. 6աբ Ե. Գանձ երրորդ աւուր Ծննդեան՝ յԱռաքէլ
վարդապետէ («ԱՌԱՔԵԼ») – Այսօր ծնեալ Որդին... ա.
6բ-7ա Գանձ Ծննդեան Տեառն՝ յԱռաքէլ վարդապետէ
(«ՏԵՐ ԱՌԱՔԵԱԼՍ») – Տունկ անմահութեան բողբոջեցար... բ. 7ա Տաղ Ծննդեան Տեառն մերոյ Քրիստոսի. տաղ ի Ներսէսէ («ԵՐԳ ՆԵՐՍԻ ԱՅՍ Է») – Երգ նոր
աւետեաց... գ. 7աբ Տաղ ի Ներսէսէ յաւուր Ծննդեան
Տեառն («ՆԵՐՍԷՍԻ Ե») – Նորահրաշ Ծննդեան Քո,
Տէ՛ր... դ. 7ա Գանձ Ծննդեան Տեառն մերոյ («ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ») – Կոյսն ի յայրին...
6. 7բ Զ. Գանձ չորրորդ աւուր Ծննդեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Օրհնեալ ես, սուրբ Աստուածածի՛ն... ա. 7բ-8ա Մեղեդի անուշ՝ Գրիգորի Նարեկացւոյ՝ երգեալ վասն Ծննդեան Տեառն մերոյ Աստուծոյ
– Էին աջոյ աջոյ ձեռին... բ. 8աբ Տաղ Ծննդեան
Տեառն՝ ի Նարեկացւոյ – Կայր կոյսն ի յայրին...
7. 8բ Է. Տաղ Ծննդեան հինգերորդ աւուրն՝ ի
Գրիգոր վարդապետէ Նարեկացւոյ ասացեալ – Աւետիս մեծ խորհրդոյն... ա. 8բ-9ա Փոխէ՛ զձայնն –
Սրովբէանման քրովբէ... բ. 9ա Մեղեդի քաղցր եւ համեղ՝ երգեալ ի նոյն Նարեկացւոյ – Պարագրի անպարագրելի Բանն... գ. 9աբ Տաղ Ծննդեանն Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ՝ ի յԱռաքէլ վարդապետէ – Օրհնեալ
շրթամբք համբուրեցեր... դ. 9բ-10ա Տաղ կցորդ Աւե-
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տեաց, Ծննդեան եւ Տեառնընդառաջին («Ա-Լ») –
Այսօր խոնարհեալ յետ վեց դարուն...
8. 10աբ Ը. Գանձ վեցերորդ յաւուր Ծննդեան
Քրիստոսի՝ ի Խաչատուր վարդապետէ յօրինեալ
(«ԽԱՉԱՏՈՒՐ») – Խորան փառաց Աստուծոյ Բանին...
ա. 10բ Մեղեդի ազնիւ՝ ի Գրիգոր վարդապետէ
Նարեկացւոյ – Երգ զարմանալի, երգ... բ. 10բ-1ա
Տաղ գեղեցիկ՝ ի նոյն Նարեկացւոյ – Աչքն ծով ի ծով,
ծիծաղախիտ... գ. 11աբ Նորին Գրիգորի Նարեկացւոյ
Յորդորակ – Սեաւ եմ, գեղեցիկ...
9. 11բ Թ. Գանձ եօթներորդ յաւուր Ծննդեան
Տեառն մերոյ Աստուծոյ – Գոչէր հրեշտակն ահագին...
ա. 11բ-2ա. Այլ Տաղ Ծննդեան Տեառն մերոյ – Երկինք երկնից իմաց արարէք... բ. 12ա. Տաղ սուրբ Աստուածածնին՝ ի Գրիգոր կաթուղիկոսէ Ախթամարացւոյ («Ա-Ք») – Անեղին տաճար Բանին...
10. 12աբ. Ժ. Գանձ ութերորդ յաւուր Ծննդեան եւ
թլպատութեան Տեառն մեր Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Անսկիզբըն Բանդ Հօր... ա. 12բ. Յորդորակ
թըլփատութեան Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի – Ստեղծօղ մանկանց... բ. 12բ. Տաղ թը[լ]փատութեան ի տէր
Թօրոսէ Մշեցւոյ («ՄԵԾԻՆ ԹՈՐՈՍԻ Ե») – Մայր կենդանեացն հոգւոց... գ. 13ա. Մեղեդի եւ տաղ Ջրօրհնեաց՝ ի Սրիկ Կոստանդինէ – Քրիստոս Բանդ Հօր
ծնունդ... դ. 13ա Յորդորակ – Ո՛վ զարմանալի խորհուրդ... ե. 13բ. Այլ տաղ Մկրտութեան – Այսօր ձայնըն հայրական... զ. 13բ. Տաղ Թլփատութեան՝ ի Ներսիսէ երգեալ «ՆԵՐՍԵՍԻ Է ԱՅՍ ԲԱՆ») – Նոյն ինքն՝
անդրանիկն Հօր...
11. 14ա ԺԱ. Տաղ ի տօնի Յովհանու Մկրտչին՝ ի
յԱռաքել վարդապետէ «ԱՅՍ ՅՈՎԱՆՈՒ ՅԱՌԱՔԵԼ
ՎԱՐԴԱՊԵՏԷ») – Այսօր երկնային դասք հրաբուն սեռին... ա. 14բ. Տաղ անուշ ի տէր Ներսէսէ «Ա-Ղ») –
Անմարմնոց հրեղինաց մարմնով... բ. 14բ Փոխէ
ղձայնն «Ճ-Ք») – Ճրագ օրինացն Մովսեսի... գ. 14բ5ա Յորդորակ – Դու յորովայնէ երկրպագօղ Բանին...
12. 15ա ԺԲ. Գանձ Պետրոսի հայրապետին եւ
Աբիսողոմայ սարկաւագին – Որով զօրացեալ
ըզՏէր... ա. 15ա Փոխէ զձայնն – Յօրըս պանծալի... բ.
15աբ. Մեղեդի հայրապետաց՝ ի Գրիգոր վարդապետէ – Ի հանդէս տօնի... գ. 15բ Մեղեդի հայրապետաց – Յաւիտենից Աստուածն յառաջ... դ. 15բ Յորդորակ պիտանի – Բայց դու երիք շնորհօք ի լի...
13. 16ա ԺԳ. Գանձ սրբոյն Անտոնի ճգնաւորին՝ ի
Խաչատուր վարդապետէ – Բարձրեալ ահաւոր... ա.
16աբ. Մեղեդի Անտոնի ճգնաւորին – Անտոն, Անտոն,
ոստդ անապատի... բ. 16բ Յորդորակ – Անձամբ խոնարհիմ... գ. 16բ Փոխէ՛ զձայնն – Ըզվարս անարատ
դու ուսուցեր...
14. 16բ-7ա ԺԴ. Գանձ Թէոդոսի թագաւորին եւ
ամենայն սուրբ թագաւորաց – Տէր տընտեսական
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տեսեալ... ա. 17աբ Տաղ գեղեցիկ ամենայն թագաւորաց – Թագաւորին երկնաւորին պատկերակից... բ.
17բ Փոխէ՛ զձայնն – Այսօր տօնէ եկեղեցի... գ. 17բ
Այլ տաղ՝ ի տէր Ներսէսէ («ՆԱԲՆՍԵՍՍԵ») – Նոր
դրախտի քո, Տէ՛ր...
15. 18ա ԺԵ. Տաղ Կիրակոսի եւ Յուղիտայ՝ ասացեալ ի Սիմէօնէ – Սուրբ Յուղիտայ, դուստր... ա.
18աբ. Յորդորակ ազնիւ – Տեսեալ ծնողին զաղէտս...
16. 18բ ԺԶ. Տաղ ի սուրբն Վահան՝ ի Յովհաննէսէ
(«ՅՈՎՀԱՆԷՍԻ») – Յաղթօղ զօրութեամբ վերնականաւն... ա. 18բ-9ա Յորդորակ – Շնորհաց Հոգւոյն
ընդունարան...
17. 19ա-21ա ԺԷ. Գանձ Աթանասի եւ Կիւրղի
սրբոց հայրապետացն՝ ի Ստեփաննոս վարդապետէ
Մոգացւոյ («ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ») – Սուրբ Աստուած, անմահ թագաւոր...
18. 21ա-2ա ԺԸ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանին («ԳԵՈՐԳԵ») – Գոլով սքանչելի լոյս... ա.
22ա Տաղ Գրիգորի Աստուածաբանին («ԳՐԻԳՈՐ») –
Գետ հոսէ աստուածային... բ. 22ա Յորդորակ – Բարբառօղ բանին լեզու...
19. 22աբ ԺԹ. Գանձ Տեառնընդառաջին – Քրիստոս փառաց թագաւորն... ա. 22բ-3ա Մեղեդի անոյշ –
Մըտեալ ի տաճարն... բ. 23ա Տաղ Տեառնընդյառաջին – Այսօր Երուսաղէմ ցնծայ եւ զուարճացեալ պայծառանայ...
20. 23բ-4ա Ի. Գանձ Յօնանու սուրբ մարգարէին՝
յուրբաթու աւուրն, ի յԱռաքէլ վարդապետէ – Յօնան,
քարոզըն Նինուէին... ա. 24ա Փոխէ՛ զձայնն – Լուան
զբարբառ մարգարէին...
21. 24բ ԻԱ. Տաղ սրբոյն Սարգսի («ՅԱԿՈԲԱՅ Է
ԵՐԳՍ») – Յառաջ յանեղ տեսողէ... ա. 24բ Փոխէ՛
զձայնն («ԵՒ ԳՈՎԵՍՏ») – Երջանիկ մեծ զօրական...
բ. 25ա Յորդորակ – Վկայից հանդիսից...
22. 25ա-6ա ԻԲ. Գանձ կիրակի Յարութեանն
Քրիստոսի («ԿԻՐԱԿԵԻ») – Կենդանարար Որդի Աստուծոյ... ա. 26ա Տաղ ի Ներսէսէ («ՆԵՐՍԵՍԻ ԵՐԳ»)
– Նստեալ կանայքն ողբային... բ. 26աբ Տաղ յարութեան – Յարեաւ փառաց թագաւորն...
23. 26բ ԻԳ. Գանձ սրբոց Ատոմանց – Սուրբ նահատակ, Ատոմ գովեալ... ա. 26բ-7ա Փոխէ՛ – Ապա եւ
զօրք բոլոր գնդին...
24. 27ա ԻԴ. Գանձ սրբոց Սուքիասանց վկայիցն
– Երջանիկ հոգիահրաշ երանելին... ա. 27աբ Փոխէ՛
զձայնն – Անտի փոխեալ ի Սուկաւէտ...
25. 27բ-8ա ԻԵ. Գանձ սրբոց Ոսկեանց քահանայից՝ ի Գրիգոր վարդապետէ արձակոյ – Սուրբ Ոսկի
քահանայք... ա. 28բ-9ա Տաղ սրբոց Ոսկեանց քահանայից, ի Խաչատուր վարդապետէ («ԽԱՉԱՏՈՒՐ») –
Խոստովանիմք զքեզ...
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26. 29ա ԻԶ. Գանձ սրբոց Թարգմանչացն Իսահակայ եւ Մեսրովբայ՝ արարեալ ի Ներսիսէ հայրապետէ («ԵՐԳԱԵՍ») – Եկայք, զուարճացեալ պայծառասցուք... 29բ Փոխէ՛ զձայնն – Այսըմ շընորհի սովաւ...
27. 29բ-30բ ԻԷ. Գանձ սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայից, ի Խաչատուր վարդապետէ («ԽԱՉԱՏՈՒՐ») – Խրամատեալ կանոն յօրինի... ա. 30բ Տաղ
սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայից – Ի հանդէս տօնի
ձեր րախացեալ տօնեմք... բ. 31ա [Յորդորակ սորին]
– Քահանայք պատուեալք օծմամբ Հոգւոյն շնորհաց...
28. 31ա ԻԸ. Գանձ սրբոց Վարդանանց զօրավարաց («Ի ՅԱԿՈԲԵ») – Ի հանդիսի աւուր տօնի... ա.
31բ Աստուածային հոգւով լըցեալ... բ. 31բ-2ա Տաղ
սրբոց Վարդանանց զօրավարացն («ՄԱԹԷ, ՎԱՐԴԱՆԱՅ Է») – Մաքուր հոգւով, արիք մարմնով... գ.
32ա Մեղեդի Վարդանանց զօրավարաց – Արէֆ
զիարդ զատաւ նստաւ...
29. 32ա-3ա ԻԹ. Գանձ Կոստանդնուպօլսոյ սուրբ
Ժողովոյն («ԱՅՐԻՎԱ») – Աստուած կենդանի... ա.
33աբ Տաղ դաւանութեան Տեառն Ներսէսի – Խոստովանիմ Աստուած զՀայր...
30. 33բ-4ա Լ. Գանձ Բուն Բարեկենդան կիւրակէի
– Ճրագ ճշմարիտ Հօր Միածին... ա. 34ա Յորդորակ
պատշաճաւոր – Ճրագ մարմնոյս իմ է խաւար...
31. 34բ ԼԱ. Մեղեդի եւ գանձ Թէոդորոսի Զօրավարին ի Սրիկ Կոստանդէ – Քաջամարտիկ մեծ զինուորին... ա. 34բ-5ա Տաղ ազնիւ – Խաղաղարար նոր
թագաւոր...
32. 35աբ ԼԲ. Գանձ Աղուհացի երկրորդ կիւրակէին ասա՛. ասացեալ ի Գրիգորէ («ԳՐԻԳՈՐԻ Է ԲԱՆՍ
ԱՅՍ») – Գոյիդ անեղի անսկիզբն թագաւորիդ... 35բ6ա Փոխէ՛ զձայնն – Նոյն այս խորհուրդ...
33. 36ա ԼԳ. Գանձ Կիւրղի եւ մօրն նորա Աննայի՝
ի Գրիգոր վարդապետէ – Քրիստոս փառաց, լոյսդ
անքննին... 36բ Փոխէ՛ զձայնն – Այսօր եւ մեք ցը[ն]ծամք...
34. 37ա ԼԴ. Գանձ երրորդ կիւրակէին անառակի
որդւոյն՝ ի Գրիգորէ, որ Ծերենց կոչի («ԳՐԻԳՈՐԻ Է»)
– Գանգատ ունիմ ասել քեզ... ա. 37աբ Այլ տաղ նորին Գրիգորի Ծերենց («ԱՅՍ ԲԱՆՍ») – Առ Հայրդ աղաղակեմ... բ. 37բ-8ա Յորդորակ պիտանի – Հետեւեցայ անառակին...
35. 38ա ԼԵ. Գանձ Յովհաննու եւ Եպիփանու
սրբոց հայրապետացն՝ ի Գրիգոր վարդապետէ
(«ԳՐԻԳՈՐԻ Ե») – Գերագոյն Հոգւոյն շնորհաց... ա.
38աբ Փոխէ՛ զձայնն – Մեծ Եպիփանըն Կիպրացին...
բ. 38բ Յորդորակ – ՅԵրուսաղէմ սուրբ քաղաքի...
36. 39աբ ԼԶ. Գանձ չորրորդ կիւրակէին, մեծատանն եւ Ղազարու («ՄԿՐՏԻՉ») – Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական... ա. 39բ Յորդորակ ընտիր – Տընտես չէի հաւատարիմ...
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37. 40ա ԼԷ. Մեղեդի սրբոց Քառասուն մանկանց
– Մանկունք Վերինըն Սիովնի... ա. 40ա Տաղ ազնիւ
(«ԳՐԻԳՈՐԻ Է») – Գունդք սուրբ վկայիցն... բ. 40աբ
Տաղ ազնիւ – Աղաչանօք սրբոց մանկանց... գ. 40բ-1ա
Յորդորակ – Ի գիշերին երեւեալ արդարութեան...
38. 41ա ԼԸ. Գանձ հինգերորդ կիւրակէին – Ի յիմ
քաղաք մարմնոյս դնին... ա. 41ա Փոխէ՛ զձայնն – Այլ
դատաւոր իմ երկնային...
39. 41բ ԼԹ. Գանձ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
մերոյ. ի Գրիգոր Նարեկացւոյ – Ի յելս արեւու արեւ
կրկնէ... ա. 41բ Յորդորակ տաղիս – Բարձրացի՛ր,
դշխո՛յ, փառօք յօրս յիշատակի... բ. 41բ-2ա Փոխէ՛
զձայնն – Անդ ի հանդիսէն ձայնէր ի գուբն ըստուերին... գ. 42աբ Տաղ ազնիւ՝ յԱտոմ Երիցու Ոստանացւոյ – Պարգեւատուն ամենեցուն... դ. 42բ Մեղեդի
ընտիր եւ լաւ՝ սրբոյն Գրիգորի – Գրիգորիոս առաքինին հսկօղ...
40. 42բ-3ա Խ. Գանձ Վեցերորդ կիւրակէին՝ ի Գրիգոր վարդապետէ «ՎԱՐԴԱ») – Վերջին յաներեկ աւուրն
եւ համառօտի... ա. 43ա Շրջանակ («ՊԵՏԻՆ Է») –
Պայծառ զարդարին լուսով... բ. 43ա Տաղ ի տէր Ներսիսէ – Յորժամ գրեալքն կատարին...
41. 43բ ԽԱ. Գանձ Ղազարու յարութեանն – Իմ
մեծ սիրելին Յիսուս... ա. Յորդորակ («Ճ-Ք») – Ճառագայթ Հօր երկնային... բ. 43բ-4ա Տաղ ազնիւ եւ լաւ՝ ի
Ստեփաննոսէ ասացեալ («ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ») – Սրբոց
հրեշտակաց զարմանս... գ. 44ա Տաղ ի Ներսիսէ
(«ՆԵՐՍԻՍԻ ԵՐԳ») – Նոր աւետեաց լուր...
42. 44ա ԽԲ. Տաղ Գալստեան Ծաղկազարդին՝ ի
տէր Ներսիսէ («ՏԵՐ ՆԵՐՍԵՍԻ Ե») – Տիրական տօնիւս
այսօր եկայք ցնծասցուք... ա. 44բ Յորդորակ սմին –
Աստ եբրայեցւոց մանկունքն... բ. 44բ-5ա Տաղ ազնիւ՝
ի յԱռաքել իրիցու – Այսօր նոր տօնիւս ցնծայ... գ.
45ա Յորդորակ սմին – Յիսուս Որդին Տէրն փառաց...
43. 45աբ ԽԳ. Տաղ մեծի Երկուշա[բ]թին – Անդ ի
մէջ դրախտին... ա. 45բ Յորդորակ լաւ – Ադամայ
ստեղծօղն եկեալ... բ. 46ա Փոխէ՛ զձայնն – Ադամ
նստեալ դուռն...
44. 46ա ԽԴ. Գանձ Աւագ երեքշաբաթի – Քե՛զ, ով
Տէր Յիսո՛ւս, ձայնեմ... ա. 46աբ Փոխէ՛ զձայնն – Վա՜յ
իմ մեղուցեալ անձինս... բ. 46բ Յորդորակ սորին –
Յորժամ ծագիս, Տե՛ր, ի յերկնից...
45. 46բ-7ա ԽԵ. Տաղ Մեծի Չորե[ք]շաբաթին՝ ի
տէր Ներսէսէ – Յիսուս փրկիչ կենարար... ա. 47ա Յորդորակս ի յԱռաքելէ («ՄԵԾԻ ՉՈՐԵՔՇԱԲՕԹԻՆ») –
Մեծ խորհուրդ յերկրի այսօր յայտնեցաւ...
46. 47բ ԽԶ. Գանձ ի Մեծի հինգշաբաթի յաւուրն
ասա՛. ի յԱռաքելէ երգեալ («ԱՍՏՒԱԾԱՏՈՒՐՆ
ԽՆԴՐԵԱՑ») – Աստուածն ամենի, միածին Որդի... ա.
48ա Այլ տաղ գեղեցիկ – Սիրտ իմ սասանի... բ. 48ա
Տաղ ոտնալուային – Յերեկոյ հինգշաբաթին... գ.
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48աբ Յորդորակ սմին – Բանըն Հօր փառակից... դ.
48բ Տաղ գեղեցիկ եւ լաւ – Տէրըն կատարիչ Հին օրինացն... ե. 48բ Փոխէ՛, զի յորդորակ է – Եկեալ
ինքնակամ ի կատարումն գրոց...
47. 49ա ԽԷ. Տաղ ազնիւ եւ լաւ՝ ի Մեծի Ուրբաթու
աւուրն – Զարհուրեալ զօրացըն... ա. 49աբ Յորդորակ
գեղեցիկ – Ծարաւեցաւ որպէս ըզմարդ... բ. 49բ Տաղ
Աստուածածնին՝ ընդդէմ սուրբ խաչին – Աստուածածին սըրբուհի... գ. 49բ Զձայնն փոխեա՛ – Ո՛վ
Սիմէօն ծերունի... դ. 50ա Տաղ ազնիւ՝ ի տէր Ներսիսէ
(«Ա-Ն») – Անեղ Որդին Հօր Միածին... ե. 50աբ Փոխէ՛
զձայնն («Շ-Ջ») – Շնորհօք Հոգւոյն Սրբոյ լցեալ...
48. 50բ ԽԸ. Գանձ Թաղման ճրագալուցի՝ ի Մեծի
Շաբաթի աւուրն – Որ եղելոց կեանս շնորհէ... ա. 50բ1ա Այլ տաղ ճրագալուցի Տեառն ասա՛ – Այսօր է շաբաթ... բ. 51ա Փոխէ՛ զձայնն – Է ինձ երանի...
49. 51աբ ԽԹ. Տաղ աւագ Զատկի սուրբ Յարութեան Տեառն Յիսուսի՝ ի Ներսիսէ («ՆԵՐՍԵՍԻ Ե») –
Նոր իմն աւետեաց... ա. 51բ Յորդորակ ազնիւ – Հօր
կամաւ իջեալ Որդին... բ. 51բ-2ա Փոխէ՛ զձայնն –
Մարիամու Մագդաղենի ցուցաւ... գ. 52ա Տաղ Յարութեան Տեառն Յիսուսի – Եկեալ կանանց իւղաբերից...
դ. 52ա Մեղեդի Յարութեան – Յարեաւ փրկիչն աշխարհի...
50. 52ա Ծ. Տաղ երկուշաբաթի մեռելոցին – Այսօր
աւետիս ձեր ննջեցելոցդ... ա. 52աբ Փոխէ՛ զձայնն –
Շարժեա՛ զտասնաղիդ, Դաւի՛թ... բ. 52բ Մեղեդի ազնիւ – Ես ձայն զառիւծուն ասեմ... գ. 52բ Փոխէ՛
զձայնն – Ահեղ ձայնս, որ ես լուայ...
51. 52բ-3ա ԾԱ. Գանձ Երրորդ յաւուր Յարութեան
– ա. Ի սմին յաւուր յայլում դիմաց... բ. 53ա Մեղեդի
Յարութեան՝ ի Նարեկացւոյ ասացեալ – Հաւուն
հաւուն արթնացեալ... գ. 53աբ Տաղ ազնիւ
Յարութեան («Յ-Ք») – Յարուցեալ յերրորդ աւուր...
52. 53բ-4ա ԾԲ. Գանձ չորրորդ աւուր Յարութեան
Տեառն մերոյ Յիսուսի («ՄԿՐՏԻՉ») – Մեծապայծառ
ձայնիւ ցնծալի... ա. 54ա Մեղեդի ազնիւ – Ի յԵրուսաղէմ գնամ... բ. 54ա Տաղ Յարութեան – Յարեաւ
յաւուր եր[ր]որդի...
53. 54աբ ԾԳ. Գանձ Հինգերորդ յաւուր Յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի – Յայնժամ սիրով... ա.
54բ Յորդորակ համեղ – Դասքըն հրէական...
54. 54բ-5ա ԾԴ. Գանձ վեցերորդ աւուր Յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի – Եկեալ Մարիամ Մագդաղենացին... ա. 55ա Յորդորակ սմին – Միաշաբաթ
օր հանգստեան...
55. 55աբ ԾԵ. Տաղ Յովհաննու Կարապետին
(«ԿԱՐԱՊԵՏԻՆ ՏԱՂ») – Կարապետ սուրբ հաւատոյ...
ա. 55բ-6ա Գանձ Յովհաննու Կարապետի՝ ի Գրիգորէ
(«ԳՐԻ») – Գոյակն էական... բ. 56ա Մեղեդի ի Սրիկ
Կոստանդէ – Ահա ի տիպ տիրականին...
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56. 56բ ԾԶ. Գանձ Նոր կիւրակէին, որ Կրկնազատիկ կոչի. ի Նարեկացւոյ ասացեալ – Նա ծով վաղընթաց ածեալ... ա. 56բ Մեղեդի նորին Նարեկացւոյ
ասացեալ – Սէր յառաւօտէ... բ. 56բ Այլ տաղ գեղեցիկ – Այսօր նոր արեւ հարեալ... գ. 57ա Յորդորակ
սմին – Միաշաբաթ երեկոյին... դ. 57ա Փոխէ զձայնն
– Զխոցուած տիգին ձեռամբ տեսեալ...
57. 57աբ ԾԷ. Գանձ Աշխարհամտրան կիւրակէին
– Ուրա՛խ լեր, հարսն ի յերկրէ... ա. 57բ-8ա Տաղ ընտիր եւ գեղեցիկ – Կայթեա՛, սուրբ կաթուղիկէ... բ.
58ա Մեղեդի քաղցր եւ անոյշ – Քրիստոս եկեալ քահանայապետըն...
58. 58աբ ԾԸ. Գանձ Յարութեան Կիւրակէի՝ ի Յակովբ եպիսկոպոսէ Նետրարենց – Իսկ մեծ Մարիամ
Մագդաղենացին... ա. 58բ-9ա Տաղ ընտիր («Ա-Ղ») –
Արմատ անմահութեան... բ. 59ա Փոխէ՛ զձայնն («ՃՔ») – Ճառագայթ լուսաւորաց... գ. 59աբ Տաղ Թուրւանդայ – Հաւիկ մի պայծառ տեսի...
59. 59բ-60ա ԾԹ. Գանձ երեւման Սուրբ Խաչին –
Խաչն ի նախնում երեւեցաւ... ա. 60ա Յորդորակ սմին
(«ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ Է») – Սուրբ քառաթեւ խաչ...
60. 60ա Կ. Գանձ Յարութեան Տեառն մերոյ Աստուծոյ – Ցնծան այսօր երկինք... ա. 60բ Յորդորակ եւ
մեղեդի յարութեան Տեառն՝ ի Ներսէս կաթուղիկոսէ
հայոց «ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ») – Կանայքն արտ[ա]սուօք
լային... բ. 60բ-1ա Մեղեդի յարութեան Տեառն՝ ասացեալ ի Ներսիսէ («ՆԵՐՍԵՍ») – Նոր ձայն աւետեաց...
61. 61ա ԿԱ. Գանձ Համբարձմանն Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ – Աստուածըն Բան Հօր միածին... ա.
61ա Փոխէ՛ զձայնն – Եւ ի լնուլ քառասնեկին...
62. 61բ-2ա ԿԲ. Գանձ Համբարձման կիւրակէին՝ ի
յԱռաքելէ «ԱՌԱՔԵԼ ՎԱՐԴ[Ա]ՊԵՏԻՆ») – Այսօր անճառ Բանն ի սկզբանէ... ա. 62աբ Գանձ Համբարձման
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ՝ ի Մկրտիչ վարդապետէ
(«ՄԿՐՏԻՉ”) – Մեծապայծառ տօնիւս ահագին...
63. 62բ-3ա ԿԳ. Գանձ Մեծահրաշ կիւրակէին՝
յԱնդրէաս վարդապետէ ասացեալ («ԱՆԴՐԻԱՍ») –
Այսօր անդրանիկ Հօր միածին Որդին... ա. 63ա Յորդորակ սմին («ՎԱՐԴԱՊԵՏ») – Վեհից թագաւորն այսօր
առ Հայր մտանէ... բ. 63ա Մեղեդի Համբարձման՝ ի
Ստեփաննոսէ («ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ Է») – Սոսկալի ահիւ
պակեան... գ. 63բ Գանձ Համբարձման Տեառն Յիսուսի՝ ի Ներսիսէ Շնորհալւոյ ասացեալ – Որ ի լրման
քառասնեկին... դ. 63բ-4ա Տաղ Համբարձման Տեառն
մերոյ Յիսուսի՝ յԱռաքէլ վարդապետէ յօրինեալ –
Յորժամ զԳրիգոր Խոր վիրապն արկին...
64. 64ա ԿԴ. Գանձ Հոգւոյն Սրբոյ Գալստեան – Ի
մեծի աւուր տօնիս... ա. 64աբ Փոխէ՛ զձայնն – Յայնժամ Պետրոսին ելեալ... բ. 64բ. Մեղեդի ազնիւ –
Նուագեմք Հոգւոյն նուագըս... գ. 64բ. Տաղ ազնիւ –
Աստանօր ծագեաց լոյսն աւետեաց կենաց... դ. 64բ-
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5ա. Տաղ գեղեցիկ – Հոգին Սուրբ հընչեաց... ե. 65ա.
Տաղ ազնիւ – Այսօր Սուրբ Հոգին Աստուած եկեալ
յաշխարհս... զ. 65աբ. Տաղ Հոգւոյն Սրբոյ Գալստեան
– Ներհիւսեսցուք քաղցր եղանակ... է. Գանձ Հոգւոյն
Սրբոյ գալստեան – Սրբոյ Հոգւոյ բըղմանն ի Հօրէ... ը.
65բ-6ա Տաղ Հոգւոյն Սրբոյ Գալստեան՝ տեառն Ներսէսի ասացեալ – Որ յիսներրեակըն յոբէլին... թ. 66ա
Տաղ Հոգւոյ գալստեան – Հոգիդ Սուրբ Աստուած...
65. 66աբ ԿԵ. Գանձ Յարութեան՝ ի Ներսիսէ ասացեալ «ՆԵՐՍԵՍԻ Ե») – Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ...
ա. 66բ Տաղ Յարութեան – Ո՛վ քաղցրաձայնեալ...
66. 66բ-7ա ԿԶ. Տաղ սրբոց Հռիփսիմեանց «ԱՌ
ՀՌԻՍԻՄԷ») – Առաւօտ լուսոյ արեւելեան ազանց... ա.
67աբ Տաղ սրբոց Հռիփսիմեանց – Երջանիկ հոգիահրաշ... բ. 67բ Տաղ առ սուրբ կոյսն Հռիփսիմէ
«ՀՌԻՓՍԻՄԷ») – Հանճարեղ շնորհալիդ...
67. 67բ-8ա ԿԷ. Գանձ Յովհաննու Կարապետին եւ
Աթանագինեա եպիսկոպոսին՝ ի Գրիգորէ («ԳՐԻԳՈՐ») – Գոյիդ հզօրի Աստուծոյդ Բանի... ա. 68աբ
Տաղ Յովհաննու – Մկրտիչըն Քրիստոսի, սուրբ Կարապետն Յովհաննէս... բ. 68բ. Այլ տաղ Յովհաննու –
Համարձակ սա ձեռնադրէ...
68. 68բ-9ա ԿԸ. Գանձ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին Ելն ի Վիրապէն – Աստուած անմահ, փառաց թագաւոր... ա. 69աբ Ողբ ի Ներսիսէ հայրապետէ՝ ի բերանոյ եկեղեցւոյն, առ սուրբն Գրիգոր – Եկեղեցի
կաթուղիկէ ի Հայաստան... բ. 69բ Փոխէ՛ զձայնն –
Հայեա՛ց եւ տե՛ս...
69. 69բ-70ա ԿԹ. Գանձ Երկրորդ կիւրակէ զկնի
Հոգւոյ գալստեան եկեղեցւոյ Սրբոյ Էջմիածնի –
Սուրբ է տաճար տերունական... ա. 70ա Փոխէ՛ զձայնն
– Եկեղեցի կան[գ]նեալ, կան[գ]նեալ խորան...
70. 70ա Հ. Գանձ Մանկանցն Բէթղէհէմի – Սարսեալ Հերովդէս... ա. 70աբ Այլ տաղ Մանկանցն
Բէ[թ]ղէհէմի («Ա-Ք») – Արթունք զուարթունք... բ. 70բ
Այլ տաղ սրբոց Մանկանց Բէթղէհէմի – Զինուորացըն
փութացեալ...
71. 70բ-1ա ՀԱ. Տաղ Ներսեսի սուրբ հայրապետին – Հնչմամբ ձայնիւ բերկրանաց... ա. 71ա Տաղ
Ներսեսի հայրապետի՝ ի Ներսէս Լամբրօնացւոյն
ասացեալ – Ներսէս դրախտէն էր... (71ա ստ. լս.՝
«Եդեալ հարս»ի գոյն ասա՛»):
72. 71բ ՀԲ. Տաղ Կոստանդիանոսի թագաւորին –
Թագաւորդ աստուածարեալ... ա. 71բ Փոխէ՛ զձայնն –
Բարձր պատուար...
73. 71բ-2ա ՀԳ. Գանձ Գիւտ նշխարաց սրբոյն
Գրիգորի Լուսաւորչին ի լեառն Սեպուհւոյ՝ ի յԱռաքել
վարդապետէ («ԱՌԱՔԵԼ») – Այսօր ծագեաց լոյսն
արփիական... ա. 72աբ. Գանձ Գիւտի նշխարաց
սրբոյն Գրիգորի՝ ի յԱռաքել վարդապետէ – Ի լեառն
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Սեպուհւոյ... բ. 72բ Փոխէ՛ զձայնն – Զենոն կայսրըն
խնդիր նմա ելանէր...
74. 72բ ՀԴ. Գանձ Սրբոց Թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրովբայ՝ ի յԱռաքել վարդապետէ – Լուսաւորիչք ազգիս... ա. 73ա Տաղ սուրբ Թարգմանչացն
Սահակայ եւ Մեսրովբայ՝ ի Ներսէս կաթուղիկոսէ
ասացեալ – Յայսմ վայրի եղեւ յայտնեալ...
75. 73աբ ՀԵ. Գանձ Տրդատայ թագաւորին Հայոց,
ի Ներսէս հայրապետէ («ՆԵՐՍԵՍԻ Է») – Նորահրաշ
տեսիլ... ա. 73բ Տաղ Տրդատայ թագաւորին – Եւ
Տրդատ գոռոզ արքայն...
76. 73բ-4ա ՀԶ. Գանձ երկոտասան առաքելոցն
Քրիստոսի, ի Ներսիսէ Շնորհալւոյ սուրբ հայրապետէ («Ա-Լ») – Առաքեալքն Աստուածորդւոյն... ա. 74ա
Փոխէ՛ զձայնն, ո՛վ երգիչ («Խ-Ք») – Խորհրդոյն
աստուածայնոյ...
77. 74աբ ՀԷ. Գանձ Տապանակին – Խորհուրդ
գալստեան Բանին... ա. 74բ Փոխէ՛ զձայնն – Մայր
հաւատոյ սուրբ հա[ր]սնարան...
78. 74բ-5ա ՀԸ. Գանձ Վարդավառի՝ ի Գրիգոր
Նարեկացւոյ ասացեալ է – Գոհար վարդըն վառեալ...
ա. 75ա Այլ տաղ անոյշ, յորդորակ – Աստանօր տեսիլ
ի լեառն Թաբօր... բ. 75աբ Գանձ Վարդավառի –
Այսօր ցընծայ լեառըն Թափօր... գ. 75բ Տաղ Վարդավառի՝ ի յԱռաքէլ վարդապետէ ասացեալ («ԱՅՍ ՅԱՌԱՔԵԼԷ Ե») – Անճառ Բանըն հայրական... դ. 75բ-6ա
Տաղ Վարդավառի՝ արարեալ տեառն Ներսիսի
սրբազան հայրապետի – Ի յայս խորհուրդ զերիս
միայն... ե. 76ա Տաղ Վարդավառի – Ընդ որս եւ մանկունք... (տակը՝ «Կանայքն արտասուօք»ի գոյնն ասա՛»):
զ. 76ա Տաղ Վարդավառի՝ ի տէր Ներսէս կաթուղիկոսէ – Խօսէր բանիւ նա հարցական... (76ա ստ. լս.՝
«Եղեալ հարս»ի գոյնն ասա՛»):
79. 76բ ՀԹ. Գանձ Թադէոսի առաքելոյն, ի յԱռաքել վարդապետէ («ԱՌԱՔԵԼ») – Արեգակն արդար...
(տակը՝ «Տունկ անմահութեան» գոյնն ասա՛»): ա. 76բ
Փոխէ՛ զձայնն («ՈՅՍ ԵՐԳՍ») – Որոց գլուխ անկեան
Բարդուղիմոս... (տակը՝ «Ով զարմանալւոյ» գոյնն
ասա՛»):
80. 76-7ա Ձ. Գանձ սրբոց նախահարցն՝ ասացեալ
ի Գրիգոր վարդապետէ Ծերենց – Պաղատանօք սուրբ
նախահարց... (76բ՝ «Միաշաբաթի գոյնն» ասա՛»): ա.
76բ-7ա Փոխէ՛ զձայնն – Աբրահամ հայր բազմաց եղաւ...
81. 77ա ՁԱ. Գանձ որդւոց եւ թոռանց սրբոյ Լուսաւորչին («ՀԷԹՈՒՄ») – Հոգի Աստուծոյ Աստուած...
ա. 77աբ Տաղ որդւոց եւ թոռանց սրբոյն Գրիգորի՝ ի
Գրիգոր վարդապետէ ասացեալ («ԳՐԻԳՈՐԻ Է») –
Գովեստ քեզ բարեաց...
82. 77բ-8ա ՁԲ. Գանձ սրբոց երկոտասան մարգարէիցն – Մեծ եւ հզօր անուն հրաշալի... ա. 78ա
Տաղ սրբոց մարգարէից երկոտասանից՝ ի Ներսէս
վարդապետէ – Մարգարէից երկոտասան...
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83. 78աբ ՁԳ. Գանձ Եփեսոսի սուրբ Ժողովոյն
երկու Ճ. (200) հայրապետացն՝ ի տէր Ներսիսէ հայրապետէ – Նոյն Բանն, որ էր...
84. 78բ ՁԴ. Տաղ Շողակաթին Սրբոյ Էջմիածնի՝
ըստ տեսլեան Լուսաւորչին – Ահա ասեմ բան գովեստի... ա. 78բ Փոխէ՛ զձայնն – Էջմիածին դրախտ լուսով...
85. 78բ-9ա ՁԵ. Գանձ Վերափոխման սուրբ Աստուածածնի Ա. աւուրն ասա՛, ի Ներսէսէ Հայրապետէ
– Այսօր Գաբրիէլ հրեշտակապետն... ա. 79ա Տաղ Վերափոխման Աստուածածնի, ի Յովհաննէս Պլուզէ –
Աստուածածին կոյս պատուական... (տակը՝ «Ղեկ
հաւատոյ» եւ կամ «Միաշաբաթ»ի գոյն ասա՛»):
86. 79աբ ՁԶ. Գանձ երկրորդ աւուր Վերափոխման՝ ի Սրիկ Կոստանդէ – Աստուածածին կոյս երանեալ... ա. 79բ Տաղ սուրբ Աստուածածնի – Խընկին
ծառին նման ես... (տակը՝ «Մեր նախահօր»ի գոյնն
ասա՛»): բ. 79բ Փոխէ՛ զձայնն. Տաղ սուրբ Աստուածածնի – Մարգարէից պարծանք ես... (տակը՝ «Քրիստոս փառաց»ի գոյնն ասա՛»):
87. 79բ-80ա ՁԷ. Գանձ Վերափոխման սուրբ Աստուածածնի՝ ի Պլուզ Յովհաննէս վարդապետէ ասացեալ («Ա-Ք») – Առաջնաճաշակ պտղոյն մահուան...
ա. 80բ Գանձ Վերափոխման սուրբ Աստուածածնի՝
տեառն Ներսիսի ասացեալ – Անարատ տաճար եւ
առագաստ լուսոյ...
88. 80բ-1ա ՁԸ. Գանձ Յովակիմայ եւ Աննայի եւ ի
ծնունդ Աստուածածնի՝ ի Գրիգոր վարդապետէ –
Այսօր պարզողին զերկինս... ա. 80բ-1ա Փոխէ՛ զձայնն
– Ի նուիրելն հրճուէին... բ. 81ա Յորդորակ ազնիւ –
Կանանց անէծքըն լուծանի... գ. 81ա Տաղ պիտանի եւ
քաղցր – Հօր նաւակատեաց նորոյ...
89. 81աբ ՁԹ. Գանձ Յովհանու Կարապետին եւ
Յոբայ արդարոյն – Յովհաննէս մեծ մարգարէ... (տակը՝ «Մեր նախահօր»ի գոյնն ասա՛»): ա. 81բ Տաղ ի
Ներսէս հայրապետէ – ԶՅոբ յիշեսցուք՝ զերանելին...
(տակը՝ «Եղեալ հարս»ի գոյնն ասա՛»):
90. 81բ Ղ. Գանձ Նիկիոյ սուրբ Ժողովոյն ՅԺԸ.
հայրապետացն՝ ի Ներսէս հայրապետէ – Ի Նիկիայ
ժողով դարձեալ... (տակը՝ «Հրճուիմք»ի գոյնն ասա՛»):
ա. 81բ-2ա Փոխէ՛ զձայնն – Այլ մեք ի Հայր հաւատացեալ...
91. 82ա ՂԱ. Տաղ Եկեղեցւոյ՝ ի նաւակատիս
սրբոյ Խաչին, ի յԱռաքել վարդապետէ («ՏԷՐ ԱՌԱՔԵԱԼ») – Տաճար լուսոյ տուն արքային... ա. 82ա. Փոխէ՛ զձայնն («ՍԻՒՆԵՕՑ») – Սիւն հաւատոյ սեղան
փրկչին...
92. 82աբ ՂԲ. Գանձ Վերացման սուրբ խաչի յառաջին աւուրն՝ ի Ներսիսէ Լամբրօնացւոյ ասացեալ –
Բարձրացուցէ՛ք ըզՏէր Աստուած մեր միաբան... (տակը՝ «Այսօր ձայնն հայրական»ի գոյն ասա՛»): ա. 82բ
Փոխէ՛ զձայնն – Օրհնեալ ես, փայտ քրիստոսական...
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93. 82բ ՂԳ. Գանձ Սուրբ Խաչի երկրորդ աւուրն
ասա՛ – Խաչն եղիցի մեզ պահապան... ա. 82բ-3ա Փոխեա՛ ի քաղցր ձայն – Խաչըն հոգւոց է առաջնորդ...
94. 83ա ՂԴ. Գանձ Սուրբ Խաչին յերրորդ աւուրն.
Տաղս ի տէր Ներսէսէ է ասացեալ («ՆԵՐՍԻՍԻ Ե») –
Նոր դրախտին եկեղեցւոյ... ա. 83ա Յորդորակն է
(«ԿԱԹՈՂԻ») – Կենաց փայտ տընկեալ... բ. 83ա Փոխէ՛ զձայնն («ԿՈՍԻ ՀԱՅՈՑ») – Կենդանւոյն մահուամբ...
95. 83բ ՂԵ. Տաղ Սրբոյն Գէորգեայ քաջ զօրավարին Քրիստոսի՝ ի Նետրարենց Յակոբ եպիսկոպոսէ
(«ՅԱԿՈԲ ԵՊԻՍ») – ՅԱստուծոյ ընտրեցար դու բարի...
ա. 83բ Փոխէ՛ զձայնն («ԿՈՊՈՍ») – Կենդանի նահատակ Քրիստոսի...
96. 83բ-4ա ՂԶ. Գանձ Վարագայ Սրբոյ Խաչին –
Ամփոփեալ զնշան խաչին... ա. 84ա Փոխէ՛ զձայնն –
Օրհնեալ ես, փա՛յտ... բ. 84ա Մեղեդի Վարագայ
Սուրբ Խաչին – Այսօր մեծ զարմանք... գ. 84ա Այլ
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տաղ Վարագայ Սուրբ Խաչին – ԶՎարագ ասեմ իմ
զբաղձալին...
97. 84բ ՂԷ. Գանձ եւ ողբ իշխանացն Հայոց
Սահակայ եւ Համազասպայ – Ողբացէ՛ք, եկեղեցի՛ք...
(տակը՝ «Եղեալ հարս»ի գոյն ասա՛): ա. 84բ Փոխէ՛
զձայնն – Զի ազգ էաք թագաւորաց...
Բ. 85ա-8բ [Ներբող իշխանացն Լազարեանց] – ///
Տաղեա – Թէեւ ծառք սօսեաց մերկանան ի բնիկ... սիրելւոյ ազինդ յազգէ Լազրեան:
– Գրչից 85բ «Զմեկնութիւն զառանցանք բառին տե՛ս Ի
բացատրութեան Սաղմոսաց՝ արարեալ ի Չամչեանէ ի հատորն
Ա., յերեսս 80 եւ 81, ի բառն զառանցեալ»:

ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին՝ «Հմր 3», Պհպ. Աա՝ «Հմր 60,
թղթ. Հմր 1բ, վաւ. Հմր 60», «Ձեռ. Հմր 3053», 1ա՝
«218»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «յանուն», 13ա՝ «չու, չ, դու, լ»,
22բ՝ «աղաչ»:

3054
ԲԺՇԿԱՐԱՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 23: ՊՐԱԿ՝ 1x23: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «MASALOVA», ոճաւորուած շրջանակ, մէջը՝ թագ,
որի տակ՝ 8, որի տակ էլ՝ «M»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 35x21,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (34,8x20,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 17ա): ՏՈՂ՝
54-59: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ վերին ու ներքին աջ անկիւնները կանաչ մոմլաթ. միջուկը ստուարաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
ԱԲ+ԳԴ. Ա, Դ՝ բաց վարդագոյն չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի, Բ, Գ՝ ստուերագծումով չգրուած թուղթ:

Նմուշ 17ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը մաշուած, թերթերի
եզրերը վնասուած, թ. 1՝ հիմքից մասամբ պոկուած, թ. 13-4ի միջեւ մէկ թերթ ընկած, ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, թերթերին
աղտոտուածութեան զանազան հետքեր, խորագիրը չկայ, տեղտեղ՝ անընթեռնելի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-23բ [Բժշկարան]
ա. 1ա/// (մէկ տող եղծուած, ընթերցումն՝ անկապակից) եւ սեխի կուտով եւ քարաղսի հնդովն եւ զազիանի հնդով, որ խմէ...
բ. 1ա Թատպիր վասն ամուսնութեան – Ասէ մաստր
Ճուանն, թէ ի յայն ատէն աղեկ* է ամուսնութիւն...
*Ծնթ. ձեռագրի ուղղագրութիւնը խիստ անկանոն է, նկարագրել ենք եղածի պէս՝ առանց շեղումներն ընդգծելու:

գ. 1ա Թատպիր վասն մարդու զանձն աճռել
տալէ – Ասէ Սհակն, թէ աճռելն զոսկրանքն եւ զօթվածքն զօրաւոր առնէ...
դ. 1ա Թատպիր վասն բաղնիս լվացվելուն – Ասէ
Գեղիանոս, թէ զանձն գիճացնէ, եթէ...

ե. 1ա Թատպիր վասն բաղնիսն յանձն կիր օծելո,
որ չայրէ զինքն, եւ թէ այրէ – Նա թաթպիրն այն է, որ
առաջ զայն դեղն աղէկ լվանա...
զ. Թատպիր վասն աշխատելոյն – Ասէ Մոհմատ
Զաքարիայ որդին, թէ աշխատել զանձն բանայ եւ
զանձն հաստատացնէ...
է. 1բ Թատպիր վասն փսխելու – Ասէ մաստր
Ճվանն, թէ պատէհ այն է, որ ամիսն Բ. անգամ փսխեն...
ը. 1բ-2ա Թատպիր վասն լուծման դեղ առնելու –
Ասէ Գեղիանոս՝ պարտ է տարեն Բ. անգամ լոծման դեղ
առնելուն...
թ. 2ա Թատպիր երակ առնելուն – Ասէ Պօղրատն՝
երակ առնուլն ի յարեանն, քան զամենայն <քան
զամենայն> պետն լավ է...
ժ. 2աբ Թատպիր վասն երակ առնելուն, որ Լուսնոյ վրայ շինած է – Համարովն, որ սաղ մարդի համար
լոսնի առաջի օրն երակ առնուլն չէ լավ...
ժա. 2բ Թատպիր վասն հաճամաթ առնելուն –
Ասէ Սապիթ Կուրայն, թէ շաղաւոր է, քան զերակն...
ժբ. 2բ Թատպիր վասն տզտրուկ դնելուն – Ասէ
մաստր Ճոանն, թէ ինքն խիստ զօրութիւն կայ...
ժգ. 2բ-3ա Թատպիր վասն ճանապար գնալու –
Ասէ Մոհմատ Զաքարիայ որդին, թէ ի ճանապար գնալն...
ժդ. 3ա Թատպիր վասն նաւ նստելուն – Ասէ
մաստր Ճուանն, թէ յորժամ ուզես, որ նաւ մտնես...
ժե. 3աբ Թատպիր վասն մանկան սննդեանն –
Ասէ Գիղիանոս, թէ յորժամ, որ մանուկն ծնանի...
ժզ. 3ա-4բ Թատպիր վասն երակ ճանանչելու, որ
մահջա ասէն – Ասէ Գեղիանոս, թէ բնութեան ճանանչելուն վկայն երակն է...
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ժէ. 4բ Վասն զղասուրա ճանանչել եւ արտաքս
ճանանչելն – Վկայէ Հաքիմեն եւ այն ցաւերուն, որ ի
լերդն լինի...
ժը. 4բ-5ա Յառաջ իշեմք զգոյնն – Գիտացիր, որ
գոյնն ընդ ձեւօվ պիտիլ յիմանալ...
ժթ. 5ա Այլ յիշեմք հոտն գոզին – Եւ թէ գոգ(=զ)ին
հոտն հոտած լինի, գոշակէ, որ...
ի. 5ա Այլ յիշեմք զղաւն գոզին – Թէ որպէս գիտացիր, որ Գ. ազգ է. Ա.՝ այն է, որ խիստ թանձր է...
իա. 5բ Այլ յիշեմք ըռուոպն, որ է մրուրն, որ
գուզին տակն կու նստի...
իբ. 5բ Եւ յիշեմք զգոյզն չոքոտանեացն ազգիազգի է եւ այն, որ պիտեւանն է – Նա յիշեմք զայնուք,
որ հաքիմն այնով փորձեն...
իգ. 5բ Այլ յիշեմք զքաքն հիւանդին – Գիտացիր, որ
ստամունքն ի ցաւութիւն եւ ի աղիքն...
իդ. 5բ-6ա Այլ շատութիւն եւ քիչութիւն – Գ. ազգ է.
կամ շատ է եւ կամ քիչ է եւ կամ միջակ է...
իե. 6աբ Վասն այլ խօսք պահարանին եւ քրտանց
յիւանդին – Գիտացիր, որ հքիմնին ի վերայ <պա>պահարանին շատ խօսքն են ասացել...
իզ. 6բ-7ա Գոշակումն վասն քրտանցն – Գիտացիր,
որ ցուցոմն քրտանց ի դոս գալուն խօսք շատ է
ասացած...
իէ. 7աբ Վասն նշանաց կենաց եւ մահու հիւանդին իմանալուն – Գիտացիր, որ հիւանդն աղեկ նշանն
այն է...
իը. 7բ-8ա Վասն առողջութեան հիւանդին – Գիտացիր, որ զհաքիմն հիւանդին նշանն պիտի յիմանալ...
իթ. 8ա Յիշեմք զաւանդըն ամենայն քաղաքին –
Գիտացիր, որ քամին եւ ավդն, որ չոր է...
լ. 8ա Այլ յիշեմք զօթն ամենայն քաղաքին – Թէ
որպէս եւ այն քաղաքն, որ ի յիւսիսու դեհն է, եւ ինքն
հօվ է բնութեամբ...
լա. 8աբ Վասն յիմանալուն զչորս եղանակն եւ
զբնութիւն նորայ եւ զօգտութիւն նորայ – Գիտացիր,
որ գարնայն եղանակն...
լբ. 8բ-9ա Վասն գիտութեան եւ ամուսնութեան –
Թէ տարոյն Գ. ամիս սահման Տրէ, Քաղոցն, Մարտ...
լգ. 9ա Խօսք եւ համարձակ եւ պիտեւան եւ օգտակար, որ իրմովն գիտացվի խլտուն եւ ելուն եւ
նշան եւ դեղ ամենայն խլտերուն, որ վնաս առէ յանձինն – Գիտացիր, որ մարդկան շատ հիւանդութիւն...
լդ. 9ա Նշան արեան աւելվածոց – Գիտացիր,
յորժամ ի մարդոյն յանձն արիւն աւելանայ...
լե. 9ա Նշանն, որ ցուցանէ զպիղծ արիւնն ի յանձն,
թէ որպէս է – Նշանն այն է, որ երեսն կարմիր լինի...
լզ. 9ա Նշանն, որ սաֆրայն ավելանայ ի մարդոյն
յանձն – Յորժամ որ սաֆրայն ավելանայ...
լէ. 9աբ Նշան սաֆրայուտ մարդուն, որ վնաս է
գործէլ – Նշան յայն է, որ բերանն լեղի լինի...
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լը. 9բ Նշանք, որ ի պալղամին ավելնալուն լինի,
եւ յորժամ պլղմն ի մարդու յանձն շատանայ եւ
աւելանայ – Նա կու պիտի հիվանդութեան երեվնայ...
լթ. 9բ Նշան պլղամին, որ վնաս գործէ ի մարդու
յանձն – Եւ իր նշանն այն է...
խ. 9բ Նշանք, որ ի սաւդաէն աւելվածուցն լինի եւ
երեւնայ – Եւ յորժամ սաւդայն ի մարդ ունի յանձն...
խա. 9բ-10ա Նշանք սաւդայն աւելնալուն առ
մարդն – Նշան այն է, որ փայծիղն մեծ լինի...
Բ. 10ա [Յաղագս քարանց] – Զմրութի բնութեան
եայ հով է եւ զուտ ոսկո մատանուն... ոտին ոժ տայ.
օգտէ Աստուծով:
Գ. 10աբ. Վասն ամենայն ցեղ ցաւոց անուանքնէն, որ ազգի-ազգի անունք – Թեփուկն, որ ի գլուխն
լինի... Գաւարուն այն է, որ ոռոցի վրեն կորեկի պէս
լինի, սպիտակն եւ թարախն ելանէ, խիստ ցաւի, զետ
միս կարմիր լինի:
Դ. 10բ-2բ Բժշկութիւն տումարիս եւ մեկնութիւն
չորից տարերացն – Նմանութիւն չորից եղանակացն
տարու խառնուածք են մարմնոյն Դ. տպաւորեալ... եւ
արա՛ զպէտն առաջի ձեւօվն, որ յառաջն գրեցաք, եւ
Աստուածն առաջնորդէ զբարին եւ ողորմի:
Ե. 12բ-22ա [Յաղագս ջերմանց]
ա. 12բ-3ա Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն
վասն սլեն ջերման, որ թէ թոքոցն խոց տալն եւ
մաշիլն – Այս ջերմիս հոռոմն...
բ. 13ա Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան այն
ջերմանն, որ մաշարայ կոչէ, որ թարգմանի դանակ,
որ է սօղունն – Յորժամ այս ջերմս հանդիպի մարդկան...
գ. 13աբ Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան այն
ջերման, որ յետ այտոց լինի, որ խոմրայ կուչի – Փօլոս ասէ, թէ այս այտուցիս ջերմն պատճառն այն է, որ...
դ. 13բ-4ա Վասն ստեղծման եւ բժշկութեանն այն
ջերման, որ յետ այտուցին լինի, որ փալքզի ամունի
անու[ա]նէ, որ թարգմանի որ այրոց այրենէ – Սէպիթ
Կուրայն ասէ, թէ այտ այտուցիս ջերմն պատճառն Բ.
իրաց լինի...
ե. 14ա Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն վասն
Բ. ջերմաց, զոր անուանէն գելտաս եւ կելօյտե, որ ի
յայն պալղամէն լինի, որ զետ հալած ապիկի նմանէ
– Այս Բ. ջերմս ըծայի հօվ...
զ. 14աբ Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան այն
ջերման, որ Քէլինօս անվանէն – Պարտ է բժշկին, որ
այս ջերման...
է. 14բ-5բ Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն վասն
խարտէշ ջերման, թէ որպէս է, եւ հոսումն քսաթի խօլինօս ասէ – Յառաջ պարտ է յիմանալ մաղձին ջերմնէրն...
ը. 15բ-6ա Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան յիստակ առիտէոս ջերմանն, զոր հռոումն ակսուս անուանէ, եւ տաճիկն՝ խալիսայ, որ թարգմանի անապակ եւ յիստակ խարտեշ մաղձին ջերմն – Պարտ է,
պատշաճ է, որ քանի որ կայ...
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թ. 16ա-7ա Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան այն
ջերման, որ չի յիստակ առիտէոս, այլ խառնի
օթական եւ այլ նիութէ, որպէս հրամաէ Գեղիանուս,
թէ այսպէս – Գեղիանոս հրամայէ, թէ պարտ է որպէս
առնել եւ ջանալ...
ժ. 17աբ Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան սոր եւ
այրեցօղ ջերման, զոր հոռումն օգոիսդիտկայիս ասէ,
եւ տաճիկն հադեւմուր հրկայ անու[ա]նէ – Իսկ իւր
պատճառն յանայպակ խարտեշ մաղձէն լինի...
ժա. 17բ-8ա Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան այն
ջերման, զոր հոռոմն Բ. կրկնատրիտէուք ասէ, եւ
տաճիկն՝ պղիլ աղիմայ, զոր ձարտրի տեսանի – Այս
ջերմս ընծայ, յեբ մաղձն բորբոսի...
ժբ. 18ա Նախայգիտութիւն վասն այն ջերման,
զոր հոռոմն մետռետէոս անուանէ, եւ տաճիկն՝ շարրալպխիալ, որ թարգմանի Կս. Գ.օրեայ ջերման – Այս
ջերմս Բ. նիւթէ ընծայ...
ժբ. 18աբ Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան ի
մետռետէոս ջերմն անուանէ – Պարտ է բժշկին, որ
այս ջերմանս ստածումն...
ժգ. 18բ-9ա Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն
վասն սավդայ ջերման, որ է սեւ մաղձն յառաջն
զտետռայտէոս յիշեմք եւ ինքն Բ. ցեղ լինի – Ապայ
գիտացիր, որ սավդայդան կամ բորբոսած լինի...
ժդ. 19ա-20բ Վասն ստեղծման եւ բժշկութեան
տետռետէոս ջեր[մ]անն, որ ի սօվդայէն ընծայէ, որ
տաճիկն աբղ ասէ, որ թարգմանի չորէքօրեայ – Այլ
գիտացիր, որ այս ջերմն Ե. դէմս ունի...
ժե. 20բ-1բ Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն
վասն բնական սովդայն ջերմն՝ որպէս սեւ մաղձն –
Բնական սօվդայն ջերման նշանն այս է...
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ժզ. 21բ-2ա Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն
վասն Ե.օրեայ եւ Զ.օրեա ջերման – Այս Բ. ջերմս, որ
Ե.օրեայ եւ Զ.օրեա անուանեցին զնոպայն...
ժէ. 22ա Պատմութիւն եւ նախագիտութիւն վասն
ԺԱ.օրեայ ջերմերոյն այս է – Այս ջերմս ամենայն ԺԱ.
օր բէրէ զնուպայն...
Զ. 22ա-3բ [Յաղագս լուծման դեղոց]
ա. 22ա Վասն լուծման դեղ առնելու թատպիր եւ
զբնութիւն գործելոյ մարդոյն որպէս առնեն – Ապայ
իւրոյ ուշկիկ մտիկ անես...
բ. 22բ-3ա Նշանք լուծման դեղի, թէ որպէս պարտ
է առնել կամ որպէս իստակելն դիղէն զմարդն զդեղ
մնացած, թէ որպէս թափել զմարդն – Ապա թէ լոծման
դեղ կամէնաս տալ...
գ. 23ա Վասն լոծման – Եւ յիշեմք զցաւիրն, որ
լինի ի լուծմանէ...
դ. 23աբ Վասն դիղերունց զօրութեան, որ Ա-Ա. (11) վարվին եւ օգնութիւն մարդկան կամօքն Աստուծոյ – Դեղ, որ գրել են բժշկապետքն ի յօգուտք մարդկան... խանկ առնէ, ապայ վասն իւր վնասուն այսպէս
արա՛յ. առ տեր/// (չշարունակուած):
Ծնթ. Առկայ է ԺԹ. դ-ի ձեռքով, խոշոր տառերով գրուած՝
նիւթերի անհետեւողական համարակալում՝ 1-142:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքի կանաչ լաթին՝ «Հմր 4», Պհպ. Աա՝
«Հ 61, թղթ[ապանակ] Հմր 1 Բ., վ Հմր 61», «Հմր
3054», Պհպ. Գա՝ «23 թերթ», մատիտով գրած, վրան
գիծ քաշած՝ «26 էջ», Պհպ. Գբ՝ «280»:
մր

3055
ՏԱՂԱՐԱՆ
ՌՄՁ. – 1831
ԳՐԻՉ՝ Մինասի որդի Աքուլեցի Օվանէս:
ԹԵՐԹ՝ 28: ՊՐԱԿ՝ 1-4 (1՝ 4, 2՝ 12, 3՝ 8, 4՝ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
լուսադրոշմով՝ «Ф, N, R»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,8x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (18,5x16,2): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 26ա): ՏՈՂ՝ 20-25:
ԿԱԶՄ՝ բաց մանուշակագոյն լաթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, մէջքը՝ սեւ լաթ, աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 26ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. ձեռագիրը մասնակի նորոգուած 1950ական թթ., բացակայում են պրականիշերը, նիւթն առնուած եզերաշրջանակի մէջ (սեւ թանաքով, անվարժ, խզբզոցի նման), թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-3ա [Խրատ վաճառականի] – Վայճառայկանի ուսում էմ խրայտ լոսաղայց: Եւ արթ, եխպա՛ր,
դու թէ կամիս վաճառայկայն լինէս... Աստուած աչօղեսցէ բանտ ի բարին. ամէն:
Բ. 3բ-28բ [Տաղարան, նաեւ՝ հայատառ թուրքերէն]
ա. 3բ-4ա Առավոտաց շոռ կու գաս բաղի մէչումն...
էնդուր համար խաթըրջամէմ, նազանի՛: Վե[ր]ջըն:
բ. 4աբ Նայ, գայ երդայն բիր մի... եօլայ գալան
եօռուլ մազիմիշ:
գ. 5աբ Այս է մուխանազայ. [Տաղ կարմիր վարդին] – Գարմիր վարթ, բացվեր էս... քոյ ձեռնուվըն
դեղ եմ ուզում, կարմիր վարթյ. վերջըն:
– 5բ Այս է հսայբին Խ. (40) խուչին հսայբին է, Զ.
(6) մմուլեայն, Բ. հազար զհարուր Խ. (40) հաբայքէ:

263

132

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

դ. 6աբ Գէջայ գունդուզ արզիմանքն չաքարայմ...
մամայն շիրվայն նայրի ղըզ. վերջըն:
ե. 6բ-7ա Բաշ ղուեարայմ ղափուն դայքի... օլդուր
քոռեթմայ մայնի. վերջըն:
զ. 7ա-8ա [Տաղ Քէշիշ օղլու] – Բիզդայ սալայմ
օլսուն ալայվերդի... շուփուլ բանդի էաղալա. վերջըն:
է. 8աբ [Տաղ Ղարայջայ օղլայնի] – Էաղալար մայն
բիր ղըզ սուվդումէ... ղունուն ինչին դայ. վերջըն:
ը. 8բ-9ա Բաշինայ դունդիգիմ սայդայթու խոջայմ... օլ ղարիբայ դեյգալսուն. վերջըն:
թ. 9աբ [Տաղ Նաղաշ Յովնաթանի] – Յորժայմ
եղեվ գարուն, արեվ... խմէք, եխպար, գինի, / Բանըն
Աստուած շինի. վե[ր]ջըն:
Տե՛ս Նաղաշ Յովնաթան, Տաղեր, Երեւան, 1983, էջ 83-4:

ժ. 9բ-10բ Այս է տաղըն [Տաղ Թուրինջի] – Երայնի
քեզ, ղարիբ բուլբուլ... չես հարցնում՝ ո՞ւր է քոյ
ծայրռայ Թուրինջըն, ինչի շտօվ մուռացիր, եարուրուտ
մատաղ. վերջըն:
ժա. 10բ-1ա [Տաղ Բայբայի] – Դաշ գանդընայն
չըխդըմ դաղլարին... Դաշ գայն, դու Բայբայ... չխալայր
օաչ քիլիսանուն. վերջըն:
ժբ. 11աբ Ղայդայ. [Տաղ Սուլէյմանի] – Եուզ մինյայթինայն բիր բայղ սալ... Սուլէյմայն դիյեար...
եարալուր բելբաղի անամ. վե[ր]ջըն:
ժգ. 11բ-2ա Ղայդայ [Տաղ Յարութիւն Սալմաստեցւոյ] – Դովուրուշ օվսինչի դու գուլ... Սալմայսլու
աշուղ Հարութին... նայրինայն իշըն նայդուր: Վե[ր]ջըն է:
ժդ. 12ա [Տաղ Ալիի] – Դուր իմ դուլայն իմ բայշուայ ալայ գոզլուեայր... Ալի դիյեայր... վադայսի գեդիրայմ: Վե[ր]ջըն:
ժե. 12աբ Այս թէժնիս [Տաղ Խաստայ Ղասումի] –
Գայիզ դայրդըմ ղիշմհլայթըմ եազ գայմըմ... Խասդայ
Ղասում... սայն եայ իլայն մայնում: Վե[ր]ջըն:
ժզ. 12բ-3ա [Տաղ Շիքայսդայ Աբայսի] – Բիր
բախչայնըն քանարընդայ... Շիքայսդայ Աբայս դիբախէյդըմ... սունայնըն իքիսինայ դայ: Վե[ր]ջըն:
ժէ. 13աբ Բիր գուզարըն մուշ դաղընդայեայմ...
չսալղայ այղայ հայրայհ: Վե[ր]ջըն:
ժը. 13բ-4ա Այս է թէժին. [Տաղ Բէչայրայ Մինայսին]
– Օյնայ դըրքի սիայր ուստայ եղըլուր... Բէչայրայ Մինայսըն բիր մայնսի... օնըն բինայսին դէյիմ: Վե[ր]ջըն:
ժթ. 14բ Սառլայնայ սառլանայ չիխտի դովլայթ...
ղազիլար գիդան սունայ քիմին դուր: Վե[ր]ջըն:
ի. 14բ-5ա Բաշինայ դուն դուգըմ դումայն... զայմայն գուրունսուն: Վե[ր]ջըն:
իա. 15ա [Տաղ Քարայմի] – Ղուրիմ դուլանիմ բայլունայ... Քարայմ դիյեար էլլայ միշայմ... դիլըմ լալուսուն էլմայնի: Վե[ր]ջըն:
իբ. 15բ [Տաղ աշուղ Դոնի] – Թոյեայ գեդայն ղըզլայր... ղայմի աշուղ Դոնի էդար... բան դուզլարօյ նայսուն: Վե[ր]ջըն:
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իգ. 15բ-6ա Թէժնիս – Չիլայլար ինչդայ դարայ եուզինդայ... օյխու բիրբիր վաույղին սովլայ: Վե[ր]ջըն:
իդ. 16աբ [Տաղ Մուրթուզայի] – Խիթ մայթընայն
ղուլ օլէյդըմ... Մուրթուզայէմ իսի հանայ գոլմեջայմ:
Վե[ր]ջըն:
իե. 16բ-7ա Թիժնիս – Գալուստատըմ սանայն խաբարալիմն ագար... բիլսան բորայ քալայսան: Վե[ր]ջըն:
իզ. 17ա Դի պէյիթ. [Տաղ Մամայդալւոյ] – Մանի
բիր գելին օխլատի բէլայ... Մամայդալի դարդայ դուշտի... օնդայ իղլար իման օլմազ:
իէ. 17աբ Ղափիայ. [Տաղ Վաղըփի] – Բիր բայազ
գադանլը մառմառ... Վաղըփըն բարի ուզուլդի... բուդարտըմայ չարայ լալօլսըն:
իը. 17բգ Դէյ պեյիթ. [Տաղ Մինայի] – Բիր բափալու եարսով գընայն... Մինայ սըռըն վէրմայ... դունեայդայ եարի պէյըղրայլ օլմայսըն: Վե[ր]ջըն:
իթ. 17գ-8ա Առ զուլլումդայ առ զէլայդըմ այդընի... նազլուգալին այլ մայնի: Վե[ր]ջըն:
լ. 18աբ Եաթմիշիդըմ բիրսաս գալդի սարինայն
սարսանուբ... դիբին խառայլդի բու սաբայլայրին:
Վե[ր]ջըն:
լա. 18բ-9ա Ղայփիայ [Տաղ Դալագ Մուրայդի] –
Այդայմօղլի եուլայրքայնի թայնի եայեուլ... Դալագ
Մուրայդ չաքմայզ... բուչուլուր վայր շայղինի օլմայզ:
Վե[ր]ջըն:
լբ. 19աբ Քիրօղլի Դամուրչի օլի օղլի առ զուլումայ... մի թափվիլ, զանապական զանուշայհուտըտ կու
գայ: Վերջըն:
լգ. 19բ-20ա Քիրօղլի – Դամուրչի օղլի առ զուլումայ... օյ թէլի խանումի թաիմաղըն գարաք: Վե[ր]ջըն:
լդ. 20ա-1ա [Տաղ Դալաք Մուրադի] – Աշուղ անի
սաքայ գրիդոխնայ գալմիսան բու... Դալաք Մուրադ...
ղարիբամ օյ մէյմանայ: Վե[ր]ջըն:
լե. 21ա [Տաղ Ուռուստամի] – Էաղայլար մանի նէյչուն... Ուռուսդամամ քիմայ... օլուփ տուր սար մալուփ
թիքուն կուլայ: Վե[ր]ջըն:
լզ. 21բ [Տաղ ի վերայ Սրբոյ Կարապետին] – Հաւասարական անկաջ արէք, / անուն կուտայ սուրբ Կարապետ... կամ վախտին տուր մուրատոյն, Սուրբ
Կարայպետ: Վե[ր]ջըն:
լէ. 21բ-3ա [Տաղ Նաղաշի] – Գարուն եղէվ քաղցըրայխոսի բուլպուլըն... Ես մէղայոր, մէղաց կերի
Նաղաշըն էմ... ղարիպ էմ, մի՛ դիպչիլ խոցված սիրտիս:
Ծնթ. Տե՛ս Նաղաշ Յովնաթան, Տաղեր, Երեւան, 1983,
էջ 42-3:

լը. 23աբ [Տաղ Նաղաշի] – Կանչէմք փողուն ահուզարօվ... քոյ սալփիլ Նաղաշին համար, / ապրանք ու
մալ է, եա՛ր, էմա՜ն: Վե[ր]ջըն:
Ծնթ. Տե՛ս Նաղաշ Յովնաթան, Տաղեր, Երեւան, 1983,
էջ 54-5:

լթ. 23բ-4ա [Տաղ Նաղաշի] – Նօր ծաղկեալ ծառըն,
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եկել է կարուն... մնայ քեզի կարօտ, / Ես էլայ քեզ
հեյրան, / Դու մարալ, ջե[յ]րան: Վե[ր]ջըն:
Տե՛ս Նաղաշ Յովնաթան, Տաղեր, Երեւան, 1983, հմմտ.
էջ 36-8:

խ. 24աբ [Տաղ Թուրինջի] – Ինձ վադութիւնն արի,
/ Մատաղ մի՛ արայ ջանըս քեզի... Թուրինջի պէս հար
մարթ պէտկայ դիմանայ... կուսի էղխ հետ հաղ մի՛
արայ, / ինձ վադութիւնն արի, / Մատաղ մի՛ արայ ջանըս քեզի, / ղուրպան, սատաղ մի՛ արայ: Վե[ր]ջըն:
խա. 24բ Գարէյլի – Գէնայ ջանայթ օլդի... գիրիմ
փոստայ մանօլայն դայ:
խբ. 25ա [Տաղ] Քարամին – Բիզդայ էնդըխ գարէյի... եախշի սախլայ եադի Քարըմ աղլայ ամմայ:
Վերջըն:
խգ. 25ա Այս է Քիրօղլի – Աարաբ բումուն մանում
քաստի... մանայմ քուվուր մուսուրմանիա գան: Վե[ր]ջըն:
խդ. 25բ Գանլու փալայփ սայնայն շըքայ հաթըմ
վար եայր... սոյսափ չըխիմ ունայն ման օլդում: Վե[ր]ջըն:
խե. 26ա Այս Քարամի – Էյաղալայր բիր ղիզ սէզդըմ... քոչմիշ բայեայզդ էլինայ: Վե[ր]ջըն:
խզ. 26բ Այս է Քարամի – Էյարիխ լայր ղուլայխ
վերըն սարխոշայ աղի բիզայ... օվլայ օդայ բիլ մադիունդի քէթդի: Վե[ր]ջըն:
խէ. 27աբ Այս է Քարամի – Էյըմ նայն գունում նայն
դըշտըմ... սըզըն քի դայ ղալսըն բուեազայ ղըզլար:
Վե[ր]ջըն:
խը. 27բ Այս է Քուրօղլի – Արաբ բուման մանում
փաստիփանահըմ... գուվուր մուսուրմանի ափադիմ:
Վե[ր]ջըն:
խթ. 27բ-8ա Այս է Քուրօղլի – Չանլի բէլ դայն դովլայ ղըլուփ էրըդըմ... խանում սայնի գուրմայղայ
գուլփշայմ: Վե[ր]ջըն:
ծ. 28աբ Քիրօղլի – Մայն բիր բագ օղլիայմ օսմանլընըն էլինդայ... օսմանլու օլքուի եքսայ նմանումդըր:
Վ<վ>ե[ր]ջըն:
ծա. 28բ Հաղ մուղայիի – Հախ թուլայք սանի նազար էլատի չիչակլարինչ... կօզալար սազինայ թութար
պանօղայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ

1բ [Գ]իրք, որ կոչին անունըն Տաղարան, որ աժմուս տպէցավ, ես՝ նովաստ մէղավոր եւ անարժան, որ
չէմ արժանի ի մէջ իմացօղայկանանց հողայհավասարեալ, որ էմ դաշտէցի Օվանես, [որ]դի Մինասեանոյս, սուն չափըս ձեռնայդէրէցիմ, զոր եւ խընդըրէցիմ
ամէնառատ ողորմութիւնն Աստուծոյ, որ մինչդեռ կենթայնի էք խախաղական կէնօք, պահէցէ եւ մեր ընդանէացոյն տէսուն արժանայորըս արասցի եւ հետ մէռոնէլուսի Տիառնէն աչայց կուղման դասուն զէրանվէտ
ձայնին արժանայորըս արասցէ ամէնայն հավատացեալ քրիստոնէնց. ամէն:
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Արթ, որք ընթերուք ըզսայ, յէշէցուք ըզհայրըն մերոյ. յէշօղքդ յէշէլ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ ըսկիզբըն. ամէն: Տէր Աստվա՛ծ, կու խընդըրէմ ամէնայողորմը, մարթայսիրիտ, որ քոյին ամէնայառատ ողորմութինէդ շօնհորէսցէս հողանիւթ ծառաիդ, եւ կամ ով ոք
այս տիտերըս գիրէլ արվեստէն ուսումըն առնուցու,
տացէս նմայ հոքի խորուրթոյ եւ զուրութիւն, հոքի |2ա|
իմաստութեան եւ գիտութեան, հոքի հանջարոյ եւ խորէմութեան, հոքի երկիրեւղի եւ աստուածպաշտութեան. ամէն:
3աբ Դարցեալ լիցի եւ այս ձեզ գիտէ<լ>լի,
Եխպարցդ իմոց հարազալի,
Մեր տընակարանէ Դաշտէցի
|3բ| Մինասի որթի Աքուլէցի
Ի նվաստ Օվանեսըս գիրէցի,
Օվ ոք որ զայս ընթերցի,
Ողորմեայ եւ զիս յիշէցի.
Կենթանի էս գիրէսցի,
Զի ինքըն առ Տէր յիշեալ լիցի,
Աստուած բանն աչօղեցի
Այս գիրըս ընթայցի,
Մեկ բերան Աստուած ողորմի ասացի,
Տեսնօղայց հաջօյ լիցի,
Օվ ոք որ ըռաղամ չի իմասցի,
Թվին հայոց ներքոյ գրէցի
Ին գիր վեցավի գունիկենա (՞).
1831 ՌՄՁ. թվին, Յունվարի ԻԶ.ում (26), ի Գունուկ:
5ա Թվոյն ՌՄՁ. 183[1], մա[յի]սի Ե.ում (հինգ) ես՝
Մինայսի որթի Օվանեսնի գիրէցիմ այս Տաղայրայն
իմոյ:
18ա Օվանեսըս գիրիցիմ այս:
19ա Օվանեսին այ է: Ես՝ Դաշտեցի, ես՝ Մինայսիանի որթի Օանեսինըս գիրիցիմ քիրօղլի այս Տաղայնարըս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

14ա (1835 թ., անարուեստ շղագիր) 1835 աս Տաղայրայնըն գիր վեցայվի Գունուկըն ես՝ Օվանեսիս
գիրէցիմ:
4բ (1874 թ., շղագիր) 1874 Մայիսի/// Մինայսեան
այս վ (՞) աստուածային հըրամանօվ պահեցի սուրբ
Կարայպետին պասըն, սուրբ Կարայպետըն ամեանայն հավատացալ/// տօնեալ մինդի խորութուն դեղըն/// էս սուրբ Կարայպետըն մինդի խորութուն///:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «3055”:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Գ, Բ, Ը, Հ, Յ, Զ», թուեր՝ «1834,
1836, 1834», «Կարապետ, Մինաս, որդի Խիկարօ»,
խզբզոց, 5բ՝ «Գգգ, ր», 10բ՝ «Օվանեսեան, գրգո»,
11ա՝ «ա-է», 14ա՝ «1-18», 15ա՝ «1-22”, 19ա՝ «Այս է»,
28ա՝ «մէմ»:
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3056
ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ՇԻՐԱԿՈՒՆՒՈՅ՝ ԱՐՁԱԳԱՆՔ ՆԱՐԵԿԱՅ
ՆԻԺ գիւղ
ԳՐԻՉ՝ Թէոդորոս Շիրակունի:
ԹԵՐԹ՝ 1244 (գրչի էջակալում՝ 1-2358, որ է՝ 16ա-1195բ, 1-68,
որ է՝ 1201ա-34բ). չգրուած՝ 1ա-2բ, 8բ, 11բ, 13բ-4բ, 1196ա202բ, 1235ա-44բ: ՊՐԱԿ՝ 14+28+24+20+3x24 (7՝ 23)+20+12+
42x24 (17՝ 21, 22՝ 28, 44՝ 20, 46՝ 28, 50՝ 26)+2x22: ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
ճնշադրոշմով. թ. 6՝ «КОСИНОКОЙ ФАБРИКИ ВЯЗАНЦЕВЫХЪ, N 6», թ. 68, 81, 83, 214, 241 եւ այլուր՝ «ФАБРИКИ
СЕРГЕЕВА N 6», թ. 94, 96, 98, 114, 133 եւ այլուր՝ «СУРСКОЙ ФАБРИКИ, СЕРГЕЕВА N 6»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x17:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասին (18,6x10,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 37ա):
ՏՈՂ՝ 16: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 37ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 15բ էջին փակցուած, տպագիր
գրքից առնուած նկար՝ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին եւ Տիրամայրը
Մանկան հետ, գրութեամբ՝ «Արտասուելով սուրբ հայրապետն
հառաջեաց, զմեզ ի դարձ եւ ի զղջումն յորդորեաց»:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, վնասուած, մէջքի
վերին եւ ստորին մասերի կաշին մասամբ թափուած, լուսանցակողերը գունաթափ, 9բ եւ 11ա*-ում՝ տպագիր գրութիւն փակցուած թղթին: թ. 14, 1224՝ հիմքից պոկուած, թ. 157-8ի արանքում մէկ թերթ կտրած-հանած, թ. 1228-29ի վերին մասից եռանկիւնաձեւ կտրած-հանած: Աստառի թղթին ցեցի անցքեր, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:
*11ա «Մատեան ողբերգութեան» տպագիր գրքի տիտղոսաթերթ, չափսը՝ 20x13 սմ, թուականը չնշուած, «Հայ
գիրքը 1851-1900 թթ.» ցուցակում նշուած չափսի Նարեկ
յիշատակուած չէ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-1116ա Արձագանք Նարեկայ: Ի քերթողական հագերգութիւնն յեղաշրջեալ զՆարեկեան Մատեանն: Երկասիրութեամբ Թէոդորոս վարդապետի
Շիրակունւոյ՝ միաբանի Սրբոյ Էջմիածնի: Ի 1870
ամի եւ յազգական ՌՅԺԹ., ի յՈւտի, ի գիւղ Նիժ:
Տե՛ս ձեռ. 2847, 1ա-324բ: Յռջբն/4ա-8ա: Դրութիւնք
մատենիս/12ա-3ա: ա/16ա-9բ: բ/20ա-31ա: գ/31ա-42բ: դ/43ա8ա: ե/48բ-56բ: զ/57ա-63բ: է/63բ-70բ: ը/70բ-3բ: թ/73բ-81ա:
ժ/81ա-5բ: ժա/86ա-95բ: ժբ/95բ-102ա: ժգ/102ա-6ա: ժդ/106բ12բ: ժե/112բ-20բ: ժզ/121ա-4բ: ժէ/124բ-32ա: ժը/132բ-43ա:
ժթ/143ա-51ա: ի/151ա-61բ: իա/161բ-8բ: իբ/168բ-73ա:
իգ/173ա-81բ: իդ/182ա-9բ: իե/190ա-201ա: իզ/201ա-9ա:
իէ/209ա-22ա: իը/222ա-36բ: իթ/236բ-50ա: լ/250ա-9բ:
լա/260ա-72ա: լբ/272բ-84բ: լգ/285ա-302բ: լդ/302բ-28ա:
լե/328բ-38ա: լզ/338ա-44ա: լէ/344ա-53ա: լը/353ա-8բ: լթ/358բ64ա: խ/364ա-70ա: խա/370ա-2ա: խբ/372ա-5բ: խգ/376ա-9բ:
խդ/379բ-87բ: խե/387բ-402բ: խզ/402բ-10բ: խէ/410բ-5բ:
խը/415բ-40ա: խթ/440ա-51ա: ծ/451ա-64բ: ծա/464բ-79ա:
ծբ/479բ-87ա: ծգ/487ա-501ա: ծդ/501ա-9ա: ծե/509ա-20ա:
ծզ/520բ-8բ: ծէ/528բ-35բ: ծը/535բ-43բ: ծթ/543բ-9բ: կ/549բ69բ: կա/569բ-84ա: կբ/584ա-90բ: կգ/590բ-605բ: կդ/605բ-14ա:

ՌՅԺԹ. – 1870
կե/614ա-25ա: կզ/625ա-43բ: կէ/644ա-9բ: կը/649բ-61ա:
կթ/661ա-8ա: հ/668բ-77բ: հա/677բ-97բ: հբ/697բ-707բ:
հգ/707գ-16ա: հդ/716ա-26բ: հե/726բ-82բ: հզ/783ա-9բ:
հէ/789բ-99ա: հը/799ա-811ա: հթ/811ա-24բ: ձ/824բ-34ա:
ձա/834բ-42բ: ձբ/842բ-62բ: ձգ/862բ-81բ: ձդ/881բ-7բ: ձե/887բ94բ: ձզ/894բ-902ա: ձէ/902ա-11բ: ձը/911բ-21բ: ձթ/922ա-3ա:
ղ/923ա-42ա: ղա/942ա-57ա: ղբ/957ա-1000ա: ղգ/1000ա110բ: ղդ/1111ա-6ա: ղե/1116ա-23ա:
Ծնթ. Բաժանուած է յիսունմէկ տետրերի. 15ա-42բ՝ «Տետր
նախկին, յորում պարունակին երեք գլուխք՝ 1, 2, 3 յաղօթից Նարեկայ, ամի 1868՝ ի 26 Ապրիլի, ի սուրբ յանապատն Նարեկայ»:
43ա-66բ՝ «Տետր երկրորդ (Դ., Ե., Զ., Է.)»: 67ա-87ա՝ «Տետր
երրորդ» (Ը., Թ., Ժ., ԺԱ.): 87ա-110բ՝ «Տետր չորրորդ (ԺԲ., ԺԳ.,
ԺԴ.)»: 111ա-34բ՝ «Տետր հի[ն]գերորդ (ԺԵ., ԺԶ., ԺԷ., ԺԸ.)»:
135ա-57բ՝ «Տետր վեցերրորդ (ԺԹ., Ի.)»: 158ա-178բ՝ «Տետր
եօթներրորդ (ԻԱ., ԻԲ., ԻԳ.)»: 178ա-89բ՝ «Տետրակ ութներորդ
(ԻԴ.)»: 190ա-213բ՝ «Տետրակ իններորդ (ԻԵ., ԻԶ., ԻԷ.)»: 214ա37բ՝ «Տետր տասներորդ (ԻԸ., ԻԹ.)»: 238ա-62բ՝ «Տետր մետասաներորդ (Լ., ԼԱ.)»: 262ա-85բ՝ «Տետր երկոտասաներրորդ (ԼԲ.,
ԼԳ.)»: 286ա-309բ՝ «Տետր երեքտասաներրորդ (ԼԴ.)»: 310ա-33բ՝
«Տետր չորեքտասներրորդ (ԼԵ.)»: 334ա-56բ՝ «Տետր հնգետասաներրորդ (ԼԶ., ԼԷ., ԼԸ.)»: 357ա-402բ՝ «Տետրակ վեշտասաներորդ
(ԼԹ., Խ., ԽԱ.)»: 403ա-26բ՝ «Տետրակ ութնեւտասն (ԽԷ., ԽԸ.)»:
427ա-50բ՝ «Տետրակ իննտասներրորդ (ԽԹ.)»: 451ա-74բ՝ «Քսաներրորդ տետրակ (Ծ., ԾԱ.)»: 475ա-502բ՝ «Քսանեւմիերրորդ
(ԾԲ., ԾԳ., ԾԴ.)»: 503ա-26բ՝ «Քսանեւերկու տետր (ԾԵ., ԾԶ.)»:
527ա-50բ՝ «Քսանեւերեք տետ[ր]ակ (ԾԷ., ԾԸ., ԾԹ., Կ.)»: 551ա74բ՝ «Տետրակ Քսանեւչորս (ԿԱ.)»: 575ա-98բ՝ «Քսանեւհինգերորդ տետրակ (ԿԲ., ԿԳ.)»: 599ա-622բ՝ «Քսանեւվեցերրորդ
տետրակ (ԿԴ., ԿԵ.)»: 623ա-46բ՝ «Քսանեւեօթներրորդ տետրակ (ԿԶ., ԿԷ.)»: 647ա-70բ՝ «Տետրակ Քսանեւութն (ԿԸ., ԿԹ.,
Հ.)»: 671ա-94բ՝ «Քսանեւիններրորդ տետր (ՀԱ.)»: 695ա-741բ՝
«Երեսներորդ տետրակ (ՀԲ., ՀԳ., ՀԴ.)» (Երեսունեւմէկերորդ
տետրակը բացակայում է): 743ա-66բ՝ «Տետրակ երեսունեւերկու»: 767ա-90բ՝ «Տետրակ երեսունեւերեք (ՀԶ., ՀԷ.)»: 791ա814բ՝ «Երեսներրորդ եւ չորորդ տետրակ (ՀԸ., ՀԹ.)»: 815ա-38բ՝
«Տետրակ երեսունեւհինգ (Ձ., ՁԱ.)»: 839ա-86բ՝ «Երեսունեւվեց
տետրակ (ՁԲ., ՁԳ.)»: (Երեսունեւեօթներորդ տետրակ՝ չիք):
887ա-910բ՝ «Տետրակ երեսունեւութն (ՁԵ., ՁԶ., ՁԷ.)»: 911ա34բ՝ «Տետրակ երեսունեւինն (ՁԸ., ՁԹ.)»: 935ա-58բ՝ «Տետրակ
քառասուն (ՂԱ., ՂԲ.)»: 959ա-82բ՝ «Տետրակ քառասունեւմէկ»:
983ա-1006բ՝ «Տետրակ քառասունեւերկու (ՂԳ.)»: 1007ա-26բ՝
«Տետրակ քառասունեւերեք»: 1027ա-50բ՝ «Տետրակ քառասունեւչորրորդ»: 1051ա-78բ՝ «Տետրակ քառասունեւհինգ»: 1079ա102բ՝ «Տետրակ քառասունեւվեց»: 1103ա-26բ՝ «Տետրակ քառասունեւեօթն»: 1127ա-50բ՝ «Տետրակ քառասունեւութն»: 1151ա76բ՝ «Քառասունեւինն տետրակ»: 1177ա-200բ՝ «Յիսուներրորդ
տետրակ»: 1201-44բ՝ «Յիսունեւմի տետրակ՝ վերջին»:
Ունի նաեւ՝

– 9աբ Պատճէն. ուղերձ առ Գէորգ Դ. վեհափառ
կաթուղիկոսն Ամենայն Հայոց եւ ծայրագոյն Պատրիարք առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի – Ձերդ աստուածարեալ Վեհափառութեանն.
Յօրէ գահակալութեանն Ձերդ... վասն մարդկային
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

սխալանաց ի սմա գտանելոց: Խ. ծ. Թէոդորոս
վարդապետ Շիրակունի:
Ծնթ. 9բ տպագիր պիտակի վրայ՝ խորանների տակ. «Վանահայր Սրբոց Թարգմանչաց անապատի եւ ուսուցիչ վանական
դպրոցի Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի»:

10աբ Ուղերձ՝ կրկնուած, ժամանակին ծալծլուած է
եղել, ծալուածքների գծերով՝ անմաքուր:
– 1123բ-8բ [Յիշատակարան հեղինակի սուրբ
մատենիս, որ կոչի Նարեկ՝ սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ, երանաշնորհ եւ հրեշտակակրօն վարդապետի, աստուածաբան հռետորի, վանաց վանականի,
Վասպուրական աշխարհի] – Սա յիշատակ եւ յիշարան... որով եւ դուք յիշեալ լիջիք / գրեալ կենաց ի մատեան, / ի դպրութեան վերին կենաց, յաւիտենից յաւիտեան. ամէն:
– 1129ա Յիշատակարան Արձագանաց հեղինակին – Ձայն ի յաւաղ եղերերգեալ մենաստանէն յարակայ, / առ նոյն ձայնն տան արձագանք լերինք, բլուրք
Շիրակայ... |1129բ| Այս «Արձագանք» Շիրակունոյն երկ
է քրտանց ճակատի / Թէոդորոս վարդապետի Արտիկցի անքատի. ամէն: Թէոդորոս Շիրակունի նոր քռթնաւոր՝ շարահիւսեալ «Արձագանս» որպէս մեր են արդ
Արդիք, Թէոդոս վարդապետէ, որ բնակէրն ի յԱրթիկ:
Հմմտ. ձեռ. 2847, 323բ:

Բ. 1130ա-95բ [Ներբողեան Մարիամ Աստուա-
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ծածնին] – [Բն. Ա.] Նորին արթուն հսկողի / Երգաբանեալ զայս գովեստ / Գրիգորի սրբասուն՝ շարահիւսեալ
քաջարուեստ... Անժամանակ էին Մայր, / Դու բարձրելոյն Մայր եւ Կոյս, / Անժամանակ բարեխօս, / Մեղաւորաց հաստատ յոյս (հմմտ. ձեռ. 2847, 326ա-44բ):
– Ունի՝ 1203ա-34բ [Լուծումն Երգոց Երգոյն] (Գլ.
Ա-Ը.) – Գլուխ Ա. Հարսն ասէ. Համբուրեսցէ զիս սիրով
/ համբոյր բերան ի բերան... սրտիս այսպէս ուսեր նա,
/ Ի փառս իւր վերստին: Վաղճան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 3ա Տե՛ս խորագիրը:
1123ա Վաղճան եւ աւարտ Նարեկեան աղօթից Արձագանաց. Ի 1870 ամի, ի 29ն Յուլիսի, ի Նիժ, երբ վարէի զուսուցչութեանն պաշտօն՝ ուսուցանելով ուտիաբարբառ հայազան մանկտիս. Թէոդորոս վարդապետ
Շիրակունի:
1195բ Վերջ. 1870 ամի, ի 20 Սեպտեմբերի, ի Նիժ,
յՈւտիս:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «1018/3056», «1870, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», 2ա՝ «Արձագանք Նարեկայ», 1195բ՝
(Ի. դ., շղագիր, կապոյտ թանաքով)՝ «Այս գիրքը՝ 2358
երես, տունս՝ 9432, տողս՝ 37728, վանկս՝ 282960»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1125ա՝ թուաբանական հաշուարկ.
գումարման գործողութիւն:

3057
ՅԱԿՈԲԱՅ ՎՕՌԱՃԻՈՅ ԲԱՆՔ ՈՍԿԻԱԿԱՆՔ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 476 (գրչի էջակալում՝ 1-907, որ է՝ 1ա-444ա). չգրուած՝
205բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Խx12 (Ա, Խ՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x
16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասին (17,8x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 77ա):
ՏՈՂ՝ 26-29: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը
տախտակ, աստառը սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա,Բ)+3(Գ,Դ,Ե), սպիտակ չգրուած թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, Ա,Ե՝ մասն կազմաստառի:

Նմուշ 77ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը փոքր-ինչ քերծուած, լուսանցակողերը սեւացած, թ. 9՝ հիմքից պոկուած, թ. 228-447՝ թանաքի բարձր
թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-476բ Գիրք, որ կոչի (Բանք Ոսկիականք) եւ գեղեցկագոյ[ն]ք, զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբն արարեալ եւ ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն, շարագրեալ եւ արարեալ ի գերազանց սրբազան աստուածաբանութեան վարդապետէ՝ եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ- կարգին Քարոզո-

ղաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ Եանվենսիոյ, երջանկապէս սկսանին:
Տե՛ս ձեռ. 404, էջ 2ա-279ա: Յռջբ./1աբ: ա/2ա-5բ: բ/5բ-8ա:
գ/8ա-11ա: դ/11ա-4բ: ե/14բ-7ա: զ/17ա-9ա: է/19ա-22ա: ը/22ա4բ: թ/24բ-7ա: ժ/27ա-9բ: ժա/30ա-2բ: ժբ/32բ-5ա: ժգ/35ա-7բ:
ժդ/37բ-9բ: ժե/39բ-41բ: ժզ/41բ-4բ: ժէ/44բ-7ա: ժը/47ա-9ա:
ժթ/49ա-52ա: ի/52ա-4ա: իա/54ա-7ա: իբ/57ա-9բ: իգ/59բ-62բ:
իդ/62բ-4բ: իե/64բ-7ա: իզ/67ա-70ա: իէ/70ա-2բ: իը/73ա-5ա:
իթ/75ա-8ա: լ/78ա-81ա: լա/81ա-4բ: լբ/84բ-7բ: լգ/87բ-91ա:
լդ/91ա-4ա: լե/94ա-7ա: լզ/97ա-9բ: լէ/99բ-103ա: լը/103ա-6ա:
լթ/106ա-9ա: խ/109ա-12բ: խա/112բ-6բ: խբ/116բ-20ա:
խգ/120ա-3բ: խդ/123բ-6ա: խե/126ա-9ա: խզ/129ա-32բ:
խէ/132բ-5բ: խը/135բ-8բ: խթ/138բ-42ա: ծ/142ա-4բ: ծա/144բ7բ: ծբ/147բ-50բ: ծգ/150բ-3բ: ծդ/153բ-7ա: ծե/157ա-60բ:
ծզ/160բ-3բ: ծէ/163բ-7ա: ծը/167ա-70ա: ծթ/170ա-3բ: կ/173բ-6ա:
կա/176ա-9ա: կբ/179ա-82ա: կգ/182ա-4բ: կդ/184բ-8ա: կե/18891ա: կզ/191ա-3բ: կէ/193բ-6բ: կը/196բ-9բ: կթ/199բ-203բ:
հ/203բ-6բ: հա/206բ-9ա: հբ/209ա-13ա: հգ/213ա-6ա: հդ/216ա9բ: հե/219բ-22ա: հզ/222ա-5ա: հէ/225ա-7բ: հը/227բ-31ա:
հթ/231ա-3բ: ձ/233բ-6ա: ձա/236ա-9ա: ձբ/239ա-41բ: ձգ/241բ-4բ:
ձդ/245ա-8ա: ձե/248ա-51բ: ձզ/251բ-4բ: ձէ/254բ-7ա: ձը/257ա60ա: ձթ/260ա-3ա: ղ/263ա-5բ: ղա/265բ-8ա: ղբ/268բ-70բ:
ղգ/270բ-3ա: ղդ/273բ-6ա: ղե/276ա-9ա: ղզ/279ա-81բ: ղէ/281բ3բ: ղը/283բ-5բ: ղթ/285բ-8ա: ճ/288ա-90բ: ճա/290բ-2բ: ճբ/292բ4բ: ճգ/294բ-7ա: ճդ/297ա-9բ: ճե/299բ-302ա: ճզ/302ա-4բ:
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ճէ/304բ-6բ: ճը/306բ-9ա: ճթ/309ա-11ա: ճժ/311ա-3բ: ճժա/313բ6ա: ճժբ/316ա-9ա: ճժգ/319ա-21բ: ճժդ/321բ-4ա: ճժե/324ա-6բ:
ճժզ/326բ-9ա: ճժէ/329ա-31բ: ճժը/331բ-4ա: ճժթ/334ա-6ա:
ճի/336ա-8ա: ճիա/338բ-40բ: ճիբ/340բ-3ա: ճիգ/343բ-6ա:
ճիդ/346ա-8բ: ճիե/348բ-51ա: ճիզ/351ա-3բ: ճիէ/353բ-6բ:
ճիը/356բ-8բ: ճիթ/358բ-61բ: ճլ/361բ-4ա: ճլա/364ա-6բ:
ճլբ/366բ-9ա: ճլգ/369ա-72ա: ճլդ/372ա-4բ: ճլե/374բ-7ա:
ճլզ/377ա-9բ: ճլէ/379բ-82ա: ճլը/382ա-5ա: ճլթ/385ա-8ա:
ճխ/388ա-90բ: ճխա/390բ-3ա: ճխբ/393ա-5բ: ճխգ/395բ-8բ:
ճխդ/398բ-401բ: ճխե/401բ-4ա: ճխզ/404բ-7ա: ճխէ/407ա-10բ:
ճխը/410բ-3բ: ճխթ/413բ-6բ: ճծ/416բ-9բ: ճծա/419բ-22բ:
ճծբ/422բ-5ա: ճծգ/425ա-7բ: ճծդ/427բ-30բ: ճծե/430բ-3բ:
ճծզ/433բ-6բ: ճծէ/436բ-9ա: ճծը/439ա-41բ: ճծթ/441բ-4ա: [Ցանկ
մատենիս]/444բ-8ա: Ունի՝ 448բ-76բ Ցանկ Այբուբենական գրքոյս
(«Ա-Օ») – Աբէլ ասի ագարակ... Օձք փախչին ի հոտոյ այգեաց:
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1. Պհպ. Բբ (1829 թ., շղագիր) Մսուր դպիրն էառ
զիս ի տեղի արծաթոյ, ի 20 Մարտի 1829 ամի, ի Սուրբ
գահս Էջմիածին:
2. Ա Պհպ-ին փակցուած թղթին հայատառ թուրքերէն (1846 թ., շղագիր). [Ընթրիքի հրաւէր] – «Աղա
սանա հայիր. րիճա էտերիմ պու կիւնքի օլան միւրվէթիմէ ֆամիլէ անըզլան պիրլիքթէ աքշամա պույուրասընըզ, նէ իլէն քէնտինի պահթլը վե պօրճլու սայար. քուլունուզ Յակօբ: 30 Նոյեմբեր 1846»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1232/3057», «ԺԸ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:

Ծնթ. Լուսանցներում կան սուրբգրային տեղիների նշումներ
եւ բնագրային յաւելումներ:

3058
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՌՃԺԱ.-ՌՃԺԳ. – 1662-1664
ԳՐԻՉ՝ Յովաննէս երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Պատիր, Վարդան:
ԹԵՐԹ՝ 387+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1աբ, 1դ-2բ, 85ա-7բ,
136աբ, 295բ-6ա, 320ա-1բ, 381բ, 385բ-7բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԴx12 (ԺԸ՝
11, ԻԴ՝ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,2x18,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
երկսիւն (15x12): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 55ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով եւ 3 կապիչներով
(կապիչները՝ ԻԱ. դ.), միջուկը տախտակ, աստառը դրոշմազարդ
կտաւ. լուսանցակողերը կարմիր:

Նմուշ 55ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լս-յին՝ Հովիւ՝ 142ա, Բժշկումն
համր դիւահարի՝ 175ա, Աղաւնակերպ Սուրբ Հոգի՝ 331ա, Հայր
Աստուած՝ 334բ, Հովիւ քաջ՝ 350բ, Բժշկումն կուրի՝ 347բ, «Ածեն
զՅիսուս ի վանաց Կայիափայ՝ յապարանս դատաւորին»՝ 373ա:
Կ ի ս ա խ ո րա ն ՝ 3ա, 88ա, 137ա, 322ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչնային, տաճար, խաչ, յուշկապարիկ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր (142ա): Գ ո յ ն ե ր՝ կապոյտ, մանուշակագոյն, կանաչ, դեղին, կարմիր, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Ա փեղկի կաշին վնասուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, ձեռագրի մէջ շագանակագոյն կաշիէ մէկ կապիչ՝ «հին մէկ կապիչն մէջն է. 5. 4. 2006 թ.», թ. 1՝ վնասուած,
հիմքից մասամբ պոկուած, թ. 1-4, 178-330, 376-87՝ ցեցի անցքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը տեղ-տեղ գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-84բ Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
2. 88ա-135բ Աւետարան ըստ Մարկոսի: 135բ
[Նախադրութիւն]:
3. 137ա-319ա Աւետարան ըստ Ղուկասի: 319ա
[Նախադրութիւն]:
4. 319աբ [Նախադրութիւն]: 322ա-83ա Աւետարան ըստ Յովհաննու:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 135բ Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ
սուտանուն Յովաննէս իրիցու, ի թվականիս հայոց ՌՃ.
եւ ԺԱ.ն (1662) աւելին:
319բ (մանր բոլորգիր) [Գ]րեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվաբերութեանս հայոց ՌՃԺԲ. (1663), ձեռամբ
անարհեստ եւ փծուն Յովանէս իրիցու:
383ա Փա՜ռք եզակի, եռահիւսակ դաւանութեանն,
ապենիազին կատարեալ եւ անսահմանելի Աստուծոյ
Հօր, Աստուծոյ Որդւոյ, Աստուծոյ Հոգւոյ: Շնորհիւ
Տեառն ամենակալի եւ նորին օգնականութեամբ աւարտեցաւ եռահրաշ եւ հոգիազարդ Աւետարանս, զոր էր
շաղկապեալ երանեալ աւետարանչացն՝ ըստ բազմերանկ գունոցն, ի մի ոստայն ընկենլով հանճար, զոր
արուեստակեալ անուշոցաց ծաղկանց՝ իւղ եփեցական
կազմութեամբ, որ ըստ հոգւոյն յատկութեամբ իմանի
զանազան որակութեամբք, գաղափարելով |383բ| ըստ
յոքունց արփիացելոցն դասակցութեանց՝ առ ի եկեղեցւոյ յարմարումն յօդիւ խաղաղութեամբ գլխոյն պատշաճեալ, զի յայսմանէ կատարելութիւնն չորք Աւետարանք ի բազում պատճառէ՝ չորեքկերպեան կենդանիք՝
մարդ, առիւծ, ցուլ, արծիւ, չորք նիւթք աշխարհիս՝ հող,
ջուր, հուր, աւդ, հակառակք անհաշտելիք եւ սիրելիք
անքակտելիք, չորք-չորք գիր անւան Երրորդութեան՝
Հայր, Որդի, Հոգի, չորք գետք բղխեալք ի դրախտէն՝
Փ[ի]սովն, Գիհովն, Տիգրիս, Եփրատ, չոր[ք] անկիւնս
|384ա| եւ եղջեւրք սեղանւոյն, չորք դէմք խաչին, եւ այլ
բազում պատճառս, յորս գաղափարի չորեքեան աւետարանիչքս, զի թէպէտ եւ բազում բանք ի սոսա
երեւին ներհակք միմեանց, այլ քաջ ճշմարիտք եւ յոյժ
միաբանք միմեանց:
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Արդ, գրեցաւ Մաթէոս ի խնդրելոյ հրէից հաւատացելոցն, որք էին յԵրուսաղէմ, զկնի Ը. (8) ամի համբառնալոյ փրկչին, ի լեզու յեբրայեցի, յԵրուսաղէմ քաղաքի, զոր առեալ Թովմայի, քարոզէ Հնդկաց, եւ
Բարդուղիմէոս՝ Դելմաստանի եւ Ամարանայ, եւ ամենայն Արեւելից:
Իսկ Մարկոս գրէ հրամանէ Պետրոսի վիմի՝ վարդապետին իւրոյ, Աղէքսանդր քաղաքի, ի լեզու եգիպտացի, զկնի ԺԱ. (11) ամի, եւ աւետարանէ յԵթովպէ եւ
ի Լիւրիկիա եւ լուսաւորէ զԱրեւմուտս:
Իսկ Ղուկաս յառաջագոյն աշակերտ գոլով Գաղիանոսի բժշկապետի, որ եւ ինքն էր արուեստիւ
բժիշկ, յետոյ աշակերտի որդոյն Պօղոսի, որ եւ հրամանօ(=աւ) իսկ նորա գրէ զկնի ԺԸ. (18) ամի, ի լեզու
հռովմայեցի, յԱնտիոք քաղաքի, եւ քարոզէ ի Բիւթանիա եւ յամենայն Մակեդովնիա:
Իսկ Յովհաննէս՝ որդի Զեբեդեայ, Որդի Որոտման,
որդի սուրբ կուսին, զվերինն որոտալով, աւետէ եւ
աւետարանէ, զկնի ԾԳ. (53) ամի գրէ յԵփեսոս քաղաք
եւ լուսաւորէ զամենայն Ասիա:
2. Ստացողի. 384բ Եւ արդ, ստացօղ սորա զբարեմիտ եւ զհեզահոգիք Պատիրն, իւր կողակիցն՝ Փիանդէն, եւ որդիքն իւր՝ Ճիլաւն, Մկրտիչն, Պայինտուրն,
տէր Վարդանն: Եւ ես՝ տէր Վարդանս, Պայինտուրս,
Գասբարս առանք սուրբ Աւետարանս՝ յիշատակ մեր
եւ ծնօղացն մերոցն՝ Պատիրն եւ զՓիանդէն: Դարձեալ
յիշեցէ՛ք Ճիլաւն, փոխեցեալ առ Քրիստոս որդիքն իւր՝
Գասբարն, կողակիցն իւր՝ Մարասէն, որդիքն իւր՝ Միքայելն, Ղազարն, Գրիգորն, եւ դուստրն իւր՝ Մարինոսն, Փիանդէն (ջնջած՝ «դարձեալ յիշեցէ՛ք սրա»),
եղբայրն՝ Պաղին, կողակիցն՝ Գուլվարդն, որդին իւք
(այսպէս)՝ Յովաննէսն, Գինոսն, եւ միւս եղբայրն՝ Յակոբն, կողակիցն իւր՝ Մարեանն, եղբայրն՝ Մելքոն, կողակից իւր՝ Մարեանն, եղբայրն՝ Ճիլաւն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք Պատիրն եւ որդին՝ Պայինտուր, ամուսինն իւր՝
Եղիսապետն, եւ որդին իւր՝ Հայրապետն, կողակիցն
իւր՝ Թառանն, որդիքն իւր՝ Ենգիբարն, Էհդիբարն:
Դարձեալ յիշեցէ՛ք զտէր Վարդանն եւ կողակիցն իւր՝
Փարիխանն, եւ որդիքն՝ Աստուածատուրն, Էվազն,
Զաքարիան, դուստրն իւր՝ Մարեանն: Յիշեցէ՛ք զՃիլաւն եւ իւր կողակիցն՝ Մարինոսն՝ փոխեցեալ առ Քրիս-
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տոս, եւ միւս կողակից Չիչակն, եւ որդիքն ամենայնի
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք իւր
միւսան[գամ] գալստեանն. ամէն, եւ եղիցի: |385ա|
Տէ՛ր Աստուած, դու ազատես սոքա ի դառն տանջանաց
եւ անսասան փորձանաց պահեսցես մինչ ի խորին
ձերութեան: Եւ արդ, խիստ փափականօք գրել տուինք
սուրբ Աւետարանս. Աստուած զիւրեանց հատուսցէ
վարցն հարիւրապիտ (այսպէս) եւ հազարապատիկ
արասցէ: Թվականիս հայոց Ռ. եւ ՃԺԳ. (1664) էր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1գ (1723 թ., անարուեստ բոլորգիր) Փա՜ռք ամենայսուրբ Երրորդութեան՝ Հօր, ե՛ւ Որթոյ, ե՛ւ Հոգուն
Սրբոյ, այժմ եւ միշտ, եւ հավիդեա[ն]ս հաւիտենից.
ամէն: Արթ, գրեցաւ Ավետարանըս, որ կոչի ծեռընայգիր, լավ եւ ընդիր օրինակէ, ծեռաբն մեղայպարդ
ըՍդեփանոսիս եւ իմ որթի Սողոմոնին առ ի Թարվեզ քաղաքին, ի ծեռացն օսման Օսմանլուի, եւ յիշադակ եդի անձին իմոյ եւ վաղամեռ եղպարն իմ սիրելի
Օվանին, ի դուռն Սուրբ ըՍդեփանոսին. եւ Տէր Աստուած յիշադակսն անջնջելի արասցէ. ամէն: (1 տող
անարուեստ նոտրգիր)՝ Ի թվին ՌՃՀԲ. (1723), ամսեանն Մարտի Ի.ումն (20):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «201. Աւետարան, գրեալ ի թվ. ՌՃԺԱ.-ՌՃԺԲ. (1662-3), Տանակերտ գիւղէն է», Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած
թերթիկին՝ «Հմր 4, Ի գրոց Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ Տնակերտ գեղջ Գողթնեաց», «1268/3058»,
1աին փակցուած թերթիկին՝ «Աւետարան, բոլորագիր,
գրեալ ի թղթի՝ «ձեռամբ սուտանուն Յովաննէս իրիցու, ի թվականիս հայոց ՌՃ, եւ ԺԱ. եւ ՌՃԺԲ. (16621663)»: Յիշատակարանք տե՛ս ի վերջ Մարկոսի եւ
Ղուկասու: Ի գրոց Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ
Տնակերտ գեղջ Գողթնեաց: Մատ. Սահակ վ. Ամատունի, 12 Յուլ[իսի], 1906», «ՌՃԺԱ.-ՌՃԺԳ. – 16621664, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա (ԺԹ. դ., շղագիր) «Տնակերտ», 1գ
(ԺԷ. դ., բոլորգիր)՝ «նմա եւ ասէ», 88ա (ԺԹ. դ.,
նոտրգիր)՝ «Մակոս», 322ա՝ «Յոհան»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «ծաղիկ», 364աբ, 367ա՝ բուսական լուսանցազարդ, խաչ:

3059
ՕՐԷՆՍԳԻՐՔ
ԴԱՒՐԷԺ
ԳՐԻՉ՝ Յովսէփ Տէր Յովսէփեան: ՍՏԱՑՈՂ՝ Աւագ խան Մելիք
Մեհրապեան Տփխիզեցի:
ԹԵՐԹ՝ 465 (գրչի էջակալում՝ 1-906, որ է՝ 3ա-465ա). չգրուած՝
1բ, 465բ: ՊՐԱԿ՝ 59x8 (2, 9, 15, 31՝ 6, 3՝ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18,5x11,8): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 50ա): ՏՈՂ՝ 26-28: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագա-

ՌՄՂԲ. – 1843
նակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1Ա+ԲԳ. չգրուած, սպիտակաւուն թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զա ր դ ՝ 2ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 50ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, Բ. փեղկի կաշին
քերծուած, մէջքի վերին եւ ստորին մասերի կաշիները թափուած,
թ. 15, 102, 109, 426, 433, 458, 465՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ.
402-9՝ կարը թոյլ, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-109բ [Մխիթարայ Գօշի] Գիրք դատաստանաց եւ կանոնաց զանազան վիճակաւորաց անձանց
թագաւորական եւ հայրապետական, զինւորական
եւ քահանայական դասուց՝ արարեալ ի սրբազանից
առաքելոց եւ ի նոցին հետեւօղաց՝ աշակերտաց
Տեառն սրբոց, եւ կատարելագործեալ ի մերոց իսկ՝
հայազգի սրբազան հայրապետաց եւ ի վարդապետաց, ընդ դարս դարս, ի մի հաւաքեալ եւ եդեալ
յատեան դիւանատանց նոցին, իսկ հայոց պէսպէս
մեծաց հոգեւորական եւ մարմնաւոր դատաստանաց:
– 3ա Դրութիւն – Ա. ԹԷ զի՞նչ է դատաստան, եւ
որոց եւ ում աւանդելի է զիրս դատաստանի... Է. Թէ ոյք
են դատաւորք, են զանազանք:
1. 3բ-12բ [Նախադրութիւն Գրոց դատաստանի]
ա. 3բ-4ա Ա. Դրութիւն դատաստանաց. Յաղագս,
թէ զի՞նչ է դատաստան, եւ որոյ աւանդել զիրս դատաստանի – Եւ թարգմանի դատաստանարանդ... ի
Տէր թողցէն, քանզի Աստուած է վրէժխնդիր:
բ. 4բ-6բ Բ. Դրութիւն դատաստանաց. Յաղագս,
թէ որպէս արժան է լինել դատաւորաց ամբաստանաց եւ դատախազից – Եւ զդատաւորս անկաշառս
լինել արժան է... եւ ոչ թիւրեսցին ի հոգեւորական դատաստանաց:
գ. 6բ-8ա Գ. Դրութիւն դատաստանաց. Յաղագս
վկայից, թէ զի՞նչ է հաւատարմութիւն նոցա եւ կամ
ընդէ՞ր երկու եւ երեք ընտրին – Եւ հարկաւորապէս
իսկ զվկայսն խնդրէ դատաստանն... զի լսելն ոչ է ընդունելի գալ վկայել առաջի մարդկան:
դ. 8ա-9բ Դ. Դրութիւն դատաստանաց. Յաղագս
երդման, թէ որպէս լիցի երդումն – Զմեծ եւ զտէրունական հրամանն... զի մի՛ դատիցիք յարդարադատն
Աստուծոյ:
ե. 9բ Ե. Դրութիւն դատաստանաց. Յաղագս, թէ
յորոց գրոց հաւաքել ունիմք եւ գրել զգիրս դատաստանի, եւ կամ յորոց ազգաց – Հաւաքեցաք յառաջ
օրինացն Աստուծոյ... եւ իմա սորայն սկիզբն եղեալ
յիմաստնոց եւ ի գիտնոց:
զ. 9բ-11ա Զ. Դրութիւն դատաստանաց. Յաղագս
թէ ոչ է պարտ քրիստոնէից առ անօրէնս ի դատաստան երթալ – Յայտնի է ամենեցուն հեռաւորութիւն
հաւատացելոց... քանզի զաստուածութիւնն խօստովանիմք երիս անձինս՝ Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ:
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է. 11ա-12բ Է. Դրութիւն դատաստանաց. Յաղագս, թէ ո՞վ է դատաւոր եւ ո՞ւմ վայել է լինել դատաւոր: Զանազան կերպիւ – Առաջին դատաւոր ամենեցուն Աստուած է... եւ անբամբաս մնասցէն ի հերձուածողաց:
2. 13ա-109բ Գիրք դատաստանաց
– 13ա-5ա Եւ եկեսցուք այժմ ի գործ դատաստանի,
զոր առնեն դատաւորք իրաւ դատաստանօք... բ. 15ա20ա Վասն թագաւորաց դատաստանի, եւ որք ընդ
ձեռամբ նոցա են: գ. 20ա-1ա Վասն հարանց վանաց եւ
անապատաց: դ. 21ա-3ա Վասն վարդապետաց: ե.
23աբ Վասն քահանայից: զ. 24ա Վասն առն եւ կնոջ
անկարողաց. ոչ կարէ այրն յարձկել զկոյսն: է. 24ա-5ա
Վասն առն եւ կնոջ զանազան պատահարարաց: ը.
25աբ Վասն առն եւ կնոջ գերելոց: թ. 25բ Վասն
ատելութեան առն եւ կնոջ: ժ. 26ա Վասն շնացող առն
եւ կնոջ: ժա. 26ա Վասն ամլոց առն եւ կնոջ: ժբ. 26բ
Վասն եթէ որով պատճառաւ թողցէ կինն զայր իւր: ժգ.
26բ Վասն առն եւ կնոջ, եթէ ատիցեն զիրեարս: ժդ.
26բ-7ա Վասն այնոցիկ, որք հեռու ճանապարհ երթան,
ամ յամի կինն այր առցէ: ժե. 27աբ Վասն եթէ կռուին
այրն եւ կինն եւ ատիցեն զիրեարս: ժզ. 28ա Վասն առն
եւ կնոջ, որք յիմարութեամբ զիրեարս թողուն: ժէ. 28ա
Վասն ուրացող արանց եւ կանանց: ժը. 28աբ Վասն
այր եւ կնոջ, եթէ ոխան ընդ իրեար, եւ մինն զՔրիստոսն ուրանայ: ժթ. 28բ Վասն առն եւ կնոջ, թէ զիրեար
սպանանեն: ի. 28բ-9ա Վասն յանցաւոր իշխանաց առ
թագաւորս եւ այլոց, որ առ նոսա: իա. 29ա Վասն շինականաց: իբ. 29ա Վասն սպանութեան մանկանց: իգ.
29ա Վասն մանկանց, թէ ի խաղս զիրեարս վնասէն:
իդ. 29աբ Վասն մանկանց, թէ ի ջուրն զիրեարս վնասիցէն: իե. 29բ Վասն մանկանց, եթէ գրաւու պատճառաւ զմիմեանս սպանանեն: իզ. 29բ Վասն երիտասարդաց գրաւոց: իէ. 29բ-30ա Վասն գինարբուաց եւ
նոցին վնասուց: իը. 30ա Վասն շնացողաց եւ չարագործաց: իթ. 30աբ Վասն կուսից, որ չիցէն խօսեցեալ:
լ. 30բ Վասն բամբասողաց զկանայս, թէ ոչ էր կոյս: լա.
30բ-1ա Վասն գաւառաց եւ գիւղից: լբ. 31աբ Վասն
իրաց, որք գտանեն: լգ. 31բ Վասն կռուողաց, որք
զիրեար մօրուսն փետէն: լդ. 31բ-2ա Վասն հորոց եւ
սերմանց: լէ. 32ա Վասն շինականաց, որ աւել դատել
յիշխանաց: լզ. 32աբ Վասն՝ որ սուտ էրեց լինի եւ կամ
իրաւ էրեցութեան: լէ. 32բ Վասն՝ որք զքահանայս
անարգէն: լը. 32բ-3ա Վասն դատաւորաց: լթ. 33աբ
Վասն եպիսկոպոսաց եւ ընչից եկեղեցւոյ: խ. 33բ-4ա
Վասն դատաստանաց իշխելոյ եպիսկոպոսին եկեղեցական իրաց: խա. 34ա Վասն եպիսկոպոսաց եւ քահանայից, որք զպետս ժառանգաւորաց ոչ տայցեն: խբ.
34ա Վասն ժառանգաւորաց եւ ի կռուի հարկանողաց:
խգ. 34աբ Վասն երկրորդ ձեռնադրելոց: խդ. 34բ
Վասն գողոց եկեղեցեաց: խե. 34բ-5ա Վասն եպիսկո-
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պոսաց ամբաստանելեաց: խզ. 35ա Վասն վկայից
եպիսկոպոսաց: խէ. 35ա Վասն եպիսկոպոսաց՝ ձեռնադրել զոք յիւրոց տանց կամ եկեղեցականաց: խը. 35աբ
Վասն եպիսկոպոսի, որ արկանէ զանձն ի յերկրաւոր
հոգք: խթ. 35բ Վասն ծառայից գնոց՝ էրեց օրհնել կամ
սարկաւագ: ծ. 35բ-6ա Վասն անարգողաց զթագաւորս
եւ զիշխանս: ծա. 36ա Վասն՝ որ տղայ կորուսանեն կանայք: ծբ. 36աբ Վասն գողոց եւ ասպնջականաց նոցին:
ծգ. 36բ Վասն՝ որ առուգնացք նոր առնեն: ծդ. 36բ-7ա
Վասն ծառայից ազատել ըստ օրինացն: ծե. 37ա Վասն
աղախնեաց: ծզ. 37ա Վասն ծառայից գնելոյ: ծէ. 37աբ
Վասն որ անարգէ զհայր կամ զմայր: ծը. 37բ Վասն
գողոց: ծթ. 37բ Վասն բամբասողաց զհայր կամ զմայր:
կ. 37բ Վասն կատակողաց: կա. 38ա Վասն ծառայից եւ
աղախնեաց սպանանելոց ի տերանց: կբ. 38ա Վասն
յղի կանայս հարկանելոյ արանց ի կռուելն: կգ. 38աբ
Վասն հարուածոց: կդ. 38բ Վասն ծառայից եւ աղախնեաց հարուածոց ի տերանց: կե. 38բ-9բ Վասն որ
հարկանէ եզն զայր կամ զկին: կզ. 39բ Վասն՝ որ
հարկանէ ցուլ զցուլ: կէ. 39բ Վասն հորոց եւ ջրոց, եթէ
անկանիցի ի կենդանեաց ի նա: կը. 39բ-40ա Վասն՝ թէ
անկանիցի այր կամ կին ի հոր կամ ի ջրհոր: կթ. 40ա
Վասն՝ թէ որ հարկանէ ի սրբոց կամ յանսրբոց կենդանեաց եւ սպանցէ: հ. 40ա Վասն թէ գրաստ, որ հարկանէ իրերաց, սպանանէ եւ վնասէ: հ. 40աբ Վասն՝ թէ
գրաստ մարդւոյ սպանանէ եւ կամ վնասէ: հբ. 40բ
Վասն գրաստի, եթէ հարկանիցէ զոք յիւրոցն: հգ. 40բ
Վասն գողոց արջառոց, ոչխարաց եւ այլոց նմանեաց
սոցա: հդ. 41ա Վասն՝ որ տուն պատառեն: հե. 41ա
Վասն գողոց եկեղեցոյն: հզ. 41ա Վասն՝ որ յանդս
արածեցուցանեն: հէ. 41աբ Վասն հրդեհեաց: հը. 41բ2ա Վասն աւանդից: հթ. 42ա Վասն պահեստի: ձ. 42աբ
Վասն՝ որք անօթ առնուն ի բան եւ վնասէն: ծա. 42բ
Վասն զկոյս խօսեցեալ խաբողաց: ձբ. 42բ-3ա Վասն՝
որ ի փոխ տան իրքն: ձգ. 43աբ Վասն գրաւից: ձդ. 43բ
Վասն այրեցողաց: ձե. 44ա Վասն տնկահատաց: ձզ.
44աբ Վասն՝ որ իրք պահ տան եւ զովողութեան եւ
վնասելոյ ինչ զ[ը]նկերի եւ գտանելոյ զկորուսեալն:
ձէ. 44բ Վասն՝ որք զեկեղեցւոյ պտղիսն արգելեն եւ ոչ
տան: ձը. 44բ-5ա Վասն յիշունցնատուողաց: ձթ. 45ա
Վասն՝ որ զանասուն սպանանէ: ղ. 45ա-6ա Վասն վաճառողաց եւ գնողաց զերկիր: ղա. 46աբ Վասն քահանայից, որ գնեն եւ վաճառեն տուն: ղբ. 46բ Վասն ջրաղացաց վաճառել: ղգ. 46բ Վասն՝ որք առնուն, գնեն եւ
վաճառեն: ղդ. 46բ-7ա Վասն՝ որ եզն վաճառեն: ղե.
47ա Վասն՝ որ ոք կովեր ծախեն: ղզ. 47ա Վասն՝ որք
մեղուք ծախեն: ղէ. 47աբ Վասն՝ որք կարաս եւ այլ
անօթս ծախէ: ղը. 47բ Վասն՝ որք դրախտ եւ այգի
կապեն: ղթ. 47բ-8ա Վասն ջրաղացաց վարձերու: ճ.
48ա-9ա Վասն՝ որք կամին բաժանիլ հայրենիք որդիքն:
ճա. 49ա-50բ Վասն բաժանման ուստերաց եւ դստե-
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րաց: ճբ. 50բ-1ա Վասն բաժանման կանանց զիրս
որդւոց: ճգ. 51ա-2ա Վասն հօրն, որ թաղիցէ զորդի իւր
եւ ունիցի թոռն ուստր կամ դուստր եւ տացի ժառանգութիւն: ճդ. 52ա-3ա Վասն՝ թէ որպէս բաժանեն
զկումաշն: ճե. 53աբ Վասն՝ որ զքահանայ կամ զդատաւոր արհամար[հ]է: ճզ. 53բ Վասի պտղոց քահանայից եւ ժողովրդոց: ճէ. 53բ-4ա Վասն սահմանաց, թէ
որպիսի է սինօռն: ճը. 54ա Վասն՝ որ սուտ վկայութիւն
տան: ճթ. 54աբ Վասն՝ թէ գտցի սպանեալ ի դաշտի ոք:
ճժ. 54բ Վասն գերելոց կանանց այլազգեաց: ճժա. 55ա
Վասն հարանց անդրանկացուցանելոյ զորդիս: ճժբ.
55աբ Վասն անզգամ որդւոց: ճժգ. 55բ-6ա Վասն
մահապարտ մեռելոյ: ճժդ. 56ա Վասն կորստէից: ճժե.
56ա Վասն յարուցանելոյ զանկեալն չորքոտանի: ճժզ.
56աբ Վասն հանդերձից կանանցի: ճժէ. 56բ-7ա Վասն
բունոց թռչնոց: ճժը. 57ա Վասն նոր շինելոյ տանց:
ճժթ. 57ա Վասն ծառայից փոխելոց: ճի. 57ա Վասն
մտելոց ի հունձս: ճիա. 57բ Վասն մտողաց յայգի իւր
ընկերի: ճիբ. 57բ-8ա Վասն արձակելոյ զկանայս: ճիգ.
58ա Վասն՝ որ առնու նոր կին, չէ պարտ գնալ ի ճանապարհ: ճիդ. 58ա Վասն՝ որք գրաւ առնեն զերկանք:
ճիե. 58աբ Վասն պարտուց եւ նորին գրաւականաց:
ճիզ. 58բ Վասն՝ որ գրաւ վարձէ եւ այլ ինչ: 58բ. ճիէ
Վասն՝ ոչ է պարտ հարց եւ որդւոց մեռանել, կամ հօր
ընդ որդւոյ, կամ որդւոյ ընդ հօր: ճիը. 58բ-9ա Վասն՝
որք չդադարեն յիրաւունս: ճիթ. 59ա Վասն՝ որք զայրի
մարդւոյ իրք գրաւ առնեն: ճլ. 59ա Վասն արժանաւորաց գանից: ճլա. 59ա Վասն՝ որք կռուեն մարդ երկու,
եւ կին ոք թափէ եւ վնասի: ճլբ. 59աբ Վասն՝ որք
զգերեզմանս եւ զմեռեալ կողոպտեն: ճլգ. 59բ Վասն
ակամայ սպանութեանց: ճլդ. 59բ Վասն հիմնարկութեան եկեղեցւոյ: ճլե. 59բ-60ա Վասն ձեռնադրութեան
եպիսկոպոսաց: ճլզ. 60ա Վասն՝ որ ի կարգէ եւ յաղոթից մերժեալ իցէն: ճլէ. 60աբ Վասն ձեռնադրութեան
կաթողիկոսի: ճլը. 60բ-1ա Վասն եպիսկոպոսաց եւ
քահանայից, որք զայլոց վիճակ յափշտակեն: ճլթ. 61ա
Վասն անկարգ եկեղեցականաց: ճխ. 61ա Վասն՝ որ
ձեռնատուած աղջիկ յափշտակեն: ճխա. 61բ Վասն
մսակերութեան եկեղեցականաց: ճխբ. 61բ-2ա Վասն
եկեղեցականաց ընչիցն: ճխգ. 62ա Վասն՝ որ կուսութիւն խօստանայ եւ ստէ: ճխդ. 62աբ Վասն յղի կանայս
մկրտել: ճխե. 62բ Վասն արձակելոյ զկին պոռնիկ:
ճխզ. 62բ-3ա Վասն արձակելոյ զկին ատելութեամբ:
ճխէ. 63աբ Վասն սարկաւագաց արձակելոյ զկանայս:
ճխը. 63բ Վասն քահանայից պղծութեան: ճխթ. 63բ
Վասն՝ թէ քանի ամաց օրհնեն զերէցն: ճծ. 63բ-4ա
Վասն՝ որք ի հարկէ գան ի մկտրութիւն եւ յապաշխարութիւն: ճծա. 64ա Վասն գաւառի երիցանց: ճծբ. 64ա
Վասն քորեպիսկոպոսաց: ճծգ. 64աբ Վասն պտղոյ
եկեղեցւոյ: ճծդ. 64բ Վասն՝ որք զորդիս թողուն հարքն:
ճծե. 64բ-5ա Վասն որդւոց, որք թողուն զհայր: ճծզ.

279

140

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

65ա Վասն կերողաց զԱւագ հինգշաբթին: ճծէ. 65աբ
Վասն՝ թէ եպիսկոպոսաց պարտ է հնազանդ լինել
կաթողիկոսի: ճծը. 65բ-6ա Վասն՝ որք յեպիսկոպոսէն
իւրեանց բանադրեալք են: ճծթ. 66ա Վասն եպիսկոպոսաց չձեռնադրել այլում վիճակի: ճկ. 66աբ Վասն ամբաստանեալ եպիսկոպոսաց: ճկա. 66բ Վասն չփոխելոյ
զհին ովորութիւն եկեղեցւոյ: ճկբ. 66բ Վասն ոչ տալ
յայլ եկեղեցի զայլ նուէր եկեղեցւոյ: ճկգ. 66բ-7ա
Վասն՝ որք ընդ այլազգիս խառնակին խնամութեամբ:
ճկդ. 67ա Վասն եպիսկոպոսաց, որ զայլ եկեղեցիս
կողոպտեն եւ զիւրսն զարդարեն: ճկե. 67աբ Վասն՝ որ
ի միտս ոչ իցէ եւ զիւրովին երթիցէ: ճկզ. 67բ Վասն
դիւահար կնոջն: ճկէ. 67բ Վասն՝ որ այրիկ չլինի: ճկը.
68ա Վասն հաշմելոյ կանանց: ճկթ. 68ա Վասն անասնապղծոց: ճհ. 68աբ Վասն քահանայից, թէ սպանանիցէ մարդ: ճհա. 68բ Վասն դիւահարաց եւ այլ խումըրնոյ սպանման: ճհբ. 68բ-9ա Վասն ամլութեան կանանց: ճհգ. 69աբ Վասն քահանայից եւ այլոց, որք
ակամայ սպանանեն: ճհդ. 69բ Վասն ի պատերազմի
սպանութեան: ճհե. 69բ Վասն որդւոց բաժանման: ճհզ.
69բ-70ա Վասն ներքինեաց եւ մարմնազեղծաց: ճհէ.
70ա Վասն՝ որ ուտէ ի տեղոյ: ճհը. 70ա Վասն հրդեհից:
ճհթ. 70ա Վասն յափշտակող արուեստաւորաց: ճձ.
70աբ Վասն բաժանման հայրենեաց ուստերս եւ
դստերս: ճձա. 70բ-1ա Վասն թէ քանի տարոյ լինի
տղայն, որ առնու բաժին: ճձբ. 71աբ Վասն հաշմելոյ
զաւակացն: ճձգ. 71բ-2ա Վասն կտակաց, որ է տիաթիկ: ճձդ. 72աբ Վասն՝ թէ որպէս արժան է զմեռելոյն
խօսքն ընդունել: ճձե. 72բ Վասն վաճառաց նենգութեան: ճձզ. 72բ-3ա Վասն սուտ վկայից: ճձէ. 73ա
Վասն կուսի եւ երկակի: ճձը. 73ա Վասն խօսեալ կանանց: ճձթ. 73բ Վասն ախտաժէտաց արանց եւ կանանց: ճղ. 73բ-4ա Վասն գոդեաց եւ պիսակաց եւ կուրաց եւ խլից եւ կաղաց՝ առնուլ կին, թէ՞ ոչ: ճղա. 74աբ
Վասն՝ թէ այլազգի խօսեցեալ կանանց: ճղբ. 74բ Վասն
տղայոց պսակաց: ճղգ. 74բ Վասն՝ որ զմի մօր կաթն
կերեալ են: ճղդ. 74բ-5ա Վասն փոխողաց զսահմանս:
ճղե. 75աբ Վասն կնահանաց: ճղզ. 75բ-6ա Վասն ամուլ
կանանց: ճղէ. 76աբ Վասն կանանց, որք թողուն զայրս
իւրեանց: ճղը. 76բ-7ա Վասն՝ որ արուգնա արասցէ:
ճղթ. 77ա Վասն վանաց եւ նոցին եկեղեցեացն: մ.
77աբ Վասն աւագ երիցանց: մա. 77բ Վասն քահանայից եւ մտոց ժողովրդեան: մբ. 77բ-8ա Վասն սպասաւորելոյ եկեղեցւոյ: մգ. 78աբ Վասն յիշատակի ննջեցելոց: մդ. 78բ-9ա Վասն բանադրելոց: մե. 79ա Վասն
քակողաց զեկեղեցի: մզ. 79աբ Վասն գերելոց արանց
եւ կանանց: մէ. 79բ-80բ Վասն եկեղեցւոյ ժառանգաւորաց: մը. 80բ-1ա Վասն տանց քահանայից: մթ. 81աբ
Վասն վանանցն: մժ. 81բ Վասն գոնդոնոցաց: մժա.
81բ-2ա Վասն՝ որք երթան բռնութեամբ ի վանս իջանեն: մժբ. 82ա-6ա Վասն՝ թէ քանի ազգ պարտի առնուլ
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զիրեարս: մժգ. 86աբ Վասն նաւուց բեկելոց ի ծովու:
մժդ. 86բ Վասն խաբեբայիցն: մժե. 86բ-7ա Վասն՝ որ
նոր գիւղ շինեն: մժզ. 87աբ Վասն՝ որ գնեն եւ ծախեն
զկումաշ եւ զայլ ինչ: մժէ. 87բ Վասն բաժանման հարսանեաց: մժը. 87բ-8ա Վասն՝ որ անկանի ի ծառոյ կամ
յեկեղեցւոյ ի վայր: մժթ. 88ա Վասն գողից ի փայտ
հանելոյ: մի. 88աբ Վասն կենդանի անասուն՝ որ սպանանէ զմարդ: միա. 88բ-9ա Վասն մարդւոյ, որ առաքէ
զոք ի ճանապարհ եւ կամ յայլ ինչ տեղի, եւ մեռանիցի:
միբ. 89ա Վասն մանկանց ուսուցանողաց: միգ. 89աբ
Վասն արբեցողութեան: միդ. 89բ-97բ Վասն կարգաց
եկեղեցւոյ եւ տան թագաւորի: միե. 97բ-8ա Վասն՝ որ
զօտար մարդ ի բանտ առաքեն, եւ մեռանի: միզ. 98ա
Վասն վարձկանաց: միէ. 98աբ Վասն հակառակ եկեղեցւոյ շինողաց: միը. 98բ-9ա Վասն աքսորելոց: միթ.
99աբ Վասն աքսորելոյ թագաւորին, որ ընդ նմա: մլ.
99բ-100ա Վասն վնասողաց զկենդանիս՝ ի հանել
զնոսա սպանանէ: մլա. 100աբ Վասն՝ որ խրտնցնէ
զգրաստն եւ անկցի մարդն, որ ի վերայ նորա է, մեռանի կամ բեկցի: մլբ. 100բ-1բ Վասն կամայ եւ ակամայ սպանութեանց: մլգ. 101բ-2ա Վասն վնասողաց
ջրով: մլդ. 102աբ Վասն բժշկաց: մլե. 102բ Վասն՝ որ
հարկանէ զմարդ եւ ի բան առաքէ եւ մահ գործէ: մլզ.
102բ Վասն մարսպան մտնելոյ եւ մշակաց: մլէ. 103ա
Վասն հովուաց եւ անդապահից: մլէ. 103աբ Վասն
նուիրանաց եկեղեցւոյ՝ հող կամ ջուր կամ այգի կամ
տուն կամ այլ ինչ տան: մլը. 103բ-4ա Վասն վաճառաց:
մլթ. 104աբ Վասն ամենայն արուեստաւորաց խարդախողաց: մխ. 104բ-5ա Վասն վարձկանաց վնասողաց
զգործիս: մխա. 105աբ Վասն դատաստանաց դատաստանի: մխբ. 105բ Վասն՝ որք ալիւր տանին ի ջրաղացն: մխգ. 105բ-6ա Վասն՝ որ զգրաստ ի ջուր կամ
յարտ եւ ի բան տանի այլ մարդ, եւ վնաս հանդիպի:
մխդ. 106աբ Վասն հողադրամաց քահանայից: մխե.
107ա Վասն սահմանաց, որ է սինօռն: մխզ. 107աբ
Վասն այսահար անասնոց: մխէ. 107բ Վասն տղայ աղջիկ զհետ մեծ մարդւոյ պսակելոյ: մխը. 108աբ Վասն
ուխտից: մխթ. 108բ Վասն՝ որ յաւարէ վաճառաց: մծ.
108բ-9ա Վասն իշխանաց տրոց, որ յեկեղեցիս տան:
մծա. 109ա Վասն քահանայի, որ ի գիշերի երազի
փորձի: մծբ. 109աբ Վասն եպիսկոպոսաց եւ կրօնաւորաց, որք ի ձի հեծնուն: մծգ. 109բ Վասն եպիսկոպոսաց, որ աշխարհի իշխանօք վարին:
Հմմտ. ձեռ. 485, 29բ-183բ: Տե՛ս Մխիթար Գոշ, Գիրք դատաստանի, Երեւան, 1975, Գ. խմբագրութիւն. ձեռ. Յ2, էջ 283416: Տե՛ս նաեւ Մխիթարայ Գօշի Դատաստանագիրք Հայոց,
Վաղարշապատ, 1880:

Բ. 110ա-38ա Գիրք Նոմոսի, զոր առնեն դատաւորք:
– 110ա-1ա [Յառաջաբան] – Եւ զօրէնս բարի եւ
ճշմարիտ Տէր Աստուած ի սկզբանէ ետ...
ա. 111բ Կանոնք նոմոսի. Կանոն առաջին. վասն
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ժառանգութեան: բ. 111բ Վասն՝ որք յանկարծակի մեռանին եւ ոչ գրեն կտակ: գ. 112ա Վասն ժառանգութեան: դ. 112աբ Վասն կտակաց, թէ քանի ամաց լինի
մանուկն, գրէ կտակ: ե. 112բ-3ա Վասն փեսայից, եթէ
մեռանին եւ թողուն կին եւ որդի: զ. 113աբ Վասն անհնազանդ որդւոց, թէ մինչ կենդանի է հայրն, առնու
բաժին, թէ ոչ: է. 113բ Վասն՝ որք գրեն կտակ, յետոյ ոչ
կարեն ելանել: ը. 113բ Վասն հոգեբարձաց, որք զինչս
որբոց ունին առ յինքեանս: թ. 113բ-4ա Վասն՝ որք
մահր տան եւ հարսն առնուն, թէ արժան է առնուլ, թէ
ոչ: ժ. 114ա Վասն տիաթիկաց: ժա. 114ա Վասն առն,
որ առնու երկու կին մի պռոյգօք, թէ որպէս պարտ է
բաժանել ի վերայ որդոցն: ժբ. 114աբ Վասն առն, որ
ունի դստերս եւ ոչ ուստերս, եթէ կարող է տալ զժառանգութիւնս ում եւ կամի: ժգ. 114բ Վասն ծախու իրս
դաշինս հաստատեն, կարող են յետս դառնալ: ժդ.
114բ-5ա Վասն բարեմիտ առն, որ ազատէ զորդի սիրելի եւ բարի: ժե. 115ա-6բ Վասն կտակաց ծառայից:
ժզ. 115բ Վասն՝ թէ որպէս պարտ է ազատել զծառայս:
ժէ. 115բ Վասն ծառայից եւ ընչից նոցին ազատութեան: ժը. 115բ-6ա Վասն՝ որ ազատէ ծառայ, թէ կարո՞ղ է դարձուցանել յետ, թէ ոչ: ժթ. 116ա Վասն՝ որ
ազատէ ծառայ, թէ պա՞րտ է իւր սեփհական ընչիցն
տալ նմա, թէ՞ ոչ: ի. 116ա Վասն զի պարտ է զծառայս
պոմանով գնել: իա. 116աբ Վասն այսահար ծառայից,
եթէ պարտ է յետ դարձուցանել: իբ. 116բ Վասն
ծառայից, զի ոչ են հաւասար տերանց: իգ. 116բ Վասն
փախուցեալ ծառայի, թէ գտցէ ոք: իդ. 116բ Վասն՝ որ
զայլոյ զինուոր զինուորեցուցանէ գաղտ առ իւր: իե.
116բ Վասն՝ որք վաճառեն իրս ինչ սեմոնաւ: իզ. 117ա
Վասն ծառայից, զի ոչ կարեն արտաքոյ կամաց տերանց գործել ինչ: իէ. 117ա Վասն՝ չէ պարտ վնասու
սպանանել ծառայս ձեռօք իւրովք: իը. 117ա Վասն
ճշմարիտ արանց, որք սպանուումն գործեն առանց
հրամանի թագաւորաց: իթ. 117ա Վասն՝ որք ազատեն
զծառայս իւրեանց պայմանաւ: լ. 117ա Վասն՝ որ ազատեն պայմանով զծառայս, յետոյ ազատութեան գիր
գրեն: լա. 117բ Վասն՝ որ անձն իշխան է, ասասցէ, թէ՝
ծառայ եմ: լբ. 117բ Վասն կանանց, որք կամաւ զանձինս ծառայ առնեն: լգ. 117բ Վասն՝ որք գողադարան
լինին ծառայից: լդ. 117բ-8ա Վասն գնելոյ ծառայից եւ
յետոյ արատ ինչ գտանեն: լե. 118ա Վասն արատ ծառայից, որք պայմանով վաճառեն: լզ. 118ա Վասն
ծառայից ազատելոց եւ որդւոց նոցին: լէ. 118աբ Վասն
ծառայից, թէ որպէս պարտ է ազատել: լը. 118բ Վասն
գրաւական որ ինչ ծախեն: լթ. 119ա Վասն երկու
արանց, որք վիճեն եւ գնան առաջի դատաւորին, եւ
մինն համբերութեամբ ուզէ: խ. 119բ Վասն եկեղեցականաց ազատութեան: խա. 119բ Վասն եկեղեցեաց
Քրիստոսի պարգեւոց: խբ. 119բ-20ա Վասն պատուելոյ
զօր կիւրակէի: խգ. 120ա Վասն պռուգաց, որ է օժիտ:
խդ. 120աբ Վասն բաժանման առն եւ կնոջ առանց
պատճառի: խե. 120բ Վասն բաժանման դարձեալ առն
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եւ կնոջ: խզ. 120բ Վասն բաժանման առն եւ կնոջ, որք
մեռանեն եւ ոչ ունեն որդի: խէ. 120բ Վասն կնոջն, թէ
մեռանի եւ ունի որդիս, եւ այրն կենդանի իցէ: խը.
120բ-1ա Վասն կնոջն, թէ մեռանի եւ ոչ ունի որդիս, եւ
այրն կենդանի է: խթ. 121ա Վասն կնոջն, թէ մեռանի
եւ ունի որդիք, մեռեալ են առաջի, եւ այրն կենդանի է
եւ ամուլ կանանց մեռանին: ծ. 121բ Վասն պռուգաց եւ
մահրի, որ ոչ գրեն ի թղթի: ծա. 121բ Վասն պարտուց,
որ անցանէ ի վերայ երեսուն ամ, այլ ոչ խնդրի: ծբ.
122աբ Վասն ազգականաց ամուսնութեան, զի խափանեալ է: ծգ. 122բ Վասն ամուսնութեան ազգականաց
յանդգնութեամբ: ծդ. 122բ-3ա Վասն՝ որ անուանէ կին
եւ զինչս ոսկոյ եւ արծաթոյ եւ մեռանի, որպէս առնեն:
ծե. 123ա Վասն առն եւ կնոջ, որք միմեանց ձեռ տան
եւ յետոյ ելանեն ի դաշանցն: ծզ. 123աբ Վասն պռուգաց, որ անցանի հինգ տարի, այլ ոչ խնդրի: ծէ. 123բ
Վասն որբ աղջկան հօրէ, եւ ի մօր իւր կամաւ առնո՞ւ
այր, թէ՞ ոչ: ծը. 123բ-4ա Վասն՝ թէ ոք գնէ կնոջն իւրոյ
գեղ կամ այլ ինչ: ծթ. 124ա Վասն՝ որ յափշտակէ զկոյս
կամ զայրի կին: կ. 124ա Վասն կնոջ, թէ կարող է
յաւելուածի չառնել ի տուն իւր: կա. 124ա Վասն առն
եւ կնոջ՝ ի կենդանութեան իւրեանց կարող են պարգեւս տալ միմեանց: կբ. 124աբ Վասն՝ որ կարող է բամբասել զկին իւր պատճառանօք: կգ. 124բ Վասն կնոջ
յետ մահուան առն իւրոյ, որով պատճառաւ անարգի:
կդ. 124բ Վասն հարցանելոյ զօրէնս՝ զի՞նչ հարկ է տալ
որդւոց մօր բաժին: կե. 124բ-5ա Վասն օրինազանց
մարդւոյ, որով պատուոյ զրկին: կզ. 125ա Վասն կնոջ,
որչափ կենդանի է հայրն, ոչ կարէ տալ զօժիտն այլոյ:
կէ. 125ա Վասն կնոջ, թէ երբ ունի իշխանութիւն ի
վերայ պռուգացն: կը. 125ա Վասն բամբասանաց. ոչ
ոք զոք կարէ բամբասել: կթ. 125աբ Վասն կնոջ, թէ
մեռանի առաջի առնն, որպէս պարտ է առնել զօժիտն:
հ. 125բ Վասն՝ որ ունի երկու կին, թէ որպէս համարիցէ
զորդիսն: հա. 125բ Վասն կնոջ, որ ամուսնանայ առն
ծառայի: հբ. 125բ-6ա Վասն ծառայի, որ սիրէ զկին
ազատ: հգ. 126ա Վասն՝ որ ունի կին առանց որդւոց,
կարող է տալ նմա ինչ: հդ. 126ա Վասն կնոջ ոչ լինել
երաշխաւոր: հե. 126ա Վասն կանանց անայրեաց
կանգնել պռուգաց վերակացու: հզ. 126ա Վասն կնոջ,
որ տայ թոռանց իրս: հէ. 126բ Վասն առն եւ կնոջ բաժանման, որպէս բաժանեն կնոջ զօժիտն, զոր բերեալ
է: հը. 126բ Վասն առն, որ զկինն իւր դիւահար հանդիպի: հթ. 126բ Վասն առն, որ ունի կին անբժշկելի
ցաւօք: ձ. 127ա Վասն կնոջ, որ բաժանի յառնէն, կարող է առնուլ որդւոցն: ձա. 127ա Վասն կնոջ, թէ
կարող է ելանել յառնէն: ձբ. 127աբ Վասն առն եւ կնոջ
բաժանել մահուամբ: ձգ. 127բ Վասն արձակելոյ զկինն
եւ արգելէ զպռոյգն: ձդ. 127բ-8ա Վասն կնոջ որպէս
թողու զայրն: ձե. 128աբ Վասն առն եւ կնոջ, որ
առանց կտակի մեռանին: ձզ. 128բ Վասն առն, որ
մեռանի եւ ունէր մի որդի, եւ այս այլ մեռանի. եւ մօրն
տալ զինչս: ձէ. 128բ-9ա Վասն առն, որ մեռանի
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առանց որդոյ, եւ մնայ կինն: ձը. 129ա Վասն գործակալաց թագաւորաց: ձթ. Վասն՝ որ ազատէ զորդիս եւ
զդստերս: ղ. 129ա Վասն հօր՝ իշխանութիւն ունի ազատել զորդիս: ղա. 129աբ Վասն առն, զի ունի իշխանութիւն ի վերայ որդւոց որդոյ եւ ոչ ի վերայ դստերաց
որդւոյ: ղբ. 129բ Վասն՝ որ գրէ կտակ եւ ունի իշխանութիւն փոխել, թէ ոչ: ղգ. 129բ Վասն՝ որք սուտ երդնուն: ղդ. 129բ-30ա Վասն՝ որք վաճառեն ինչս սեմոնաւ եւ դարձուցանեն: ղե. 130ա Վասն՝ որք կամին հոգայզաւակ առնուլ: ղզ. 130ա Վասն օտար ումեք, որք
տան զժառանգութիւն: ղէ. 130բ Վասն հոգեբարձանց
կատարման տղայոցն: ղը. 130բ Վասն՝ որ առնու որդեգիրս գրով դատաւորաց: ղթ. 130բ Վասն պարտուց, զի
որ առնուն, վճարեն: ճ. 130բ Վասն գողոց, որք
ըմբռնեն ոչ ունին իշխանութիւն սպանանել: ճա. 130բ1ա Վասն սպանման, որ զիրեարս սպանանեն: ճբ.
131ա Վասն զրկանաց, որ զիրեարս զրկեն: ճգ. 131ա
Վասն՝ որք ասէ այլոց իրս չար ասացելոյն, չվճարէ: ճդ.
131ա Վասն ոք, որ ասէ, թէ գնէ այս ինչ, եւ վճարեմ, եւ
ոչ վճարէ: ճե. 131աբ Վասն թագաւորաց չունեն հրաման գնել ինչ իւր առանձինն: ճզ. 131բ Վասն որդւոց,
որք անարգեն զհայրս իւրեանց: ճէ. 131բ Վասն որդւոց, զի ոչ ունին պատիւ ընդ հարցն իւրեանց: ճը. 131բ
Վասն որք տան միմեանց թղթով եւ գրով իրս: ճթ.
131բ-2ա Վասն բաժանման ստացուածոց ի մէջ եղբարց: ճժ. 132ա Վասն՝ որ բամբասէ մարդ զմարդ եւ
զինէ: ճժա. 132ա Վասն՝ որ բամբասէ մարդ զմարդ առ
դատաւորն: ճժբ. 132ա Վասն որդեգիր առ[ն]ելոյ: ճժգ.
132աբ Վասն՝ որ բամբասեցաւ բամբասել առաջի դատաւորին: ճժդ. 132բ Վասն գողոց, որ ի գիշերի գողանան: ճժե. 132բ Վասն՝ որ քամսեն առ դատաւորս այլոյ: ճժզ. 132բ Վասն՝ որք առանց թագաւորի հրամանաւ գերեն զօտար երկիր: ճժէ. 132բ-3ա Վասն՝ որք
զայլոյ տունս պատառեն: ճժը. 133ա Վասն՝ որք գործեն գործ պէսպէս չարեաց: ճժթ. 133ա Վասն հայրենեաց, որ առնու ժառանգութիւն, եւ կայ պարտք: ճի.
133ա Վասն՝ որք գնեն եւ ծախեն պռիստիմոնաւ: ճիա.
133աբ Վասն ընկերաց, որ միաբանեն եւ կեցցեն աշխարհի, չէ ընդունելի: ճիբ. 133բ Վասն որդւոց եւ դստերաց, ոչ հնազանդել հօր եւ մօրն: ճիգ. 133բ Վասն բաժանման եղբարց, եթէ զրկանք լինի: ճիդ. 133բ-4ա
Վասն՝ որ ձգած տղայն առնու եւ սնուցանէ: ճիե. 134ա
Վասն՝ որ գրաւական առնուն եւ փոխ տան եւ գրաւն
ծախեն: ճիզ. 134ա Վասն՝ որք տան փոխ եւ չառնուն
գրաւական: ճիէ. 134բ Վասն տանց, յոր լինի ներքնատուն եւ վերնատուն բնակելոյ: ճիը. 134բ-5ա Վասն՝ որ
գրաւական դնեն զանազան իրս: ճիթ. 135ա Վասն՝ որ
առնուն փոխ եւ դնեն երաշխաւոր գրաւական: ճլ. 135ա
Վասն՝ որ փոխ առնու յայլմէ եւ տայ յայլոց: ճլա. 135աբ
Վասն՝ որ առնու փող ի բազմաց եւ չկարէ վճարէլ, մեռանի: ճլբ. 135բ Վասն՝ որ առնու փող եւ դնէ գրաւական: ճլգ. 135բ Վասն բժշկաց եւ վարդապետաց ազատս
լինել: ճլդ. 135բ-6ա Վասն՝ որք բժշկաց տան իրս վասն
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հիւանդաց: ճլե. 136ա Վասն՝ որ փող տան պայմանով:
ճլզ. 136ա Վասն՝ որք ունին զինչս ի պահեստի: ճլէ.
136աբ Վասն մարդոյ, որ առանց կտակի մեռանի: ճլը.
136բ Վասն՝ թէ մեռանի մարդ եւ թողու մի որդի, եւ այն
եւս մեռանի: ճլթ. 136բ-7ա Վասն՝ որ առնու որբ տղայ
եւ սնուցանէ: ճխ. 137ա Վասն՝ որք առնու փող դահեկան եւ մեռանի: ճխա. 137բ Վասն որդոց, որ գողանան
իրս հարցն: ճխբ. 137բ Վասն՝ որ տայ որդւոց իւրոց ժառանգութիւն, յետոյ իշխանութիւն ունի՞, թէ՞ ոչ: ճխգ.
137բ Վասն՝ որ գնեն կումաշն ի պահ, եւ այրի: ճխդ.
137բ-8ա Վասն՝ որք օթեն ի պանդոկի, եւ կորուսանէ իրս:
Գ. 138բ-42բ Համառօտ ժողովոյն օրինաց
վերստին կարգ – ա. Իսկ իւրոյ դատաւորին եւ իշխողի
քաղաքին չէ պարտ գնալ արտաքոյ յաշխարհ... ձզ.
Աղջիկ, զոր ձեռն տուին... եւ թէ չկայ հայր եւ մայր,
փեսային մնայ ամենայն ինչ կնոջն:
ա. 142բ-3ա Եւ օրէնք աստուածադիր ի լեառն ետ
ի ձեռն Մովսիսի յԵլից գրոցն յանձնառականէ – Որպէս ասէ՝ «Ես եմ Տէր Աստուած քոյ...»... 143ա Հրաժարական է – Մի՛ սպանաներ, մի՛ շնար... Այս են
տասն պատգամք, զոր պատուիրեաց Աստուած Մովսէսի:
բ. 143ա-6բ Եւ դարձեալ զայս ասաց՝ պատուիրելով – Եթէ հարցէ ոք զոք, եւ մեռանիցի... եւ ապականէ
զբանս արդարս:
գ. 146բ-7բ Եւ օրէնք են այս Ղեւտացւոց գրոցն –
Մարդ ոք մարդ ամենայն ընտրութիւն մարմնոյ իւրոյ
մերձեսցի... զոր ես մերժեցից յերեսաց ձերոց: Հերիքասցի այսքան առ այս:
Դ. 148ա-465բ [Շարադրութիւն կանոնաց եդեալ
եւ այս կարգ եւ չափ գլխոյն]
Տե՛ս ձեռ. 449, էջ 13բ-163բ: 1/148ա-62ա: 2/162ա-70բ:
3/170բ-3բ: 4/173բ-84բ: 5/184բ-9բ: 6/189բ-92բ: 7/192բ-5բ:
8/195բ-9բ: 9/200ա-7բ: 10/207բ-13ա: 11/213ա-4բ: 12/214բ23ա: 13/223ա-4ա: 14/224ա-5բ: 15/225բ-39ա: 16/ա. 239ա48բ: բ/248բ-9բ: 17/250ա-71ա: 18/271ա-86բ: 19/286բ-8բ:
20/288բ-93բ: 21/294ա-6բ: 22/296բ-8ա: 23/298ա-300ա:
24/300ա-6բ: 25/306բ-11ա: 26/311ա-6բ: 27/316բ-8ա:
28/318ա-20բ: 29/320բ-1բ: 30/322աբ: 31/322բ-3ա: 32/323ա:
33/323ա-5բ: 34/325բ-31ա: 35/331ա-4ա: 36/334ա-60բ:
37/360բ-6ա: 38/366ա-71բ: 39/371բ-6բ: 40/376բ-9բ: 41/379բ82ա: 42/382ա-7բ: 43/388ա-90ա: 44/չիք: 45/390ա: 46/390բ6ա: 47/396աբ: 48/396բ-7ա: 49/397ա: 50/397բ: Ունի՝ 397բ՝
Կանոնք սրբոյն Աթանասի մեծի. բան – Արդ, եկայք ի բանն
Եսայեայ... (տե՛ս տպ.՝ Կանոնագիրք, հտ. Բ, էջ 287): 51(=ԾԲ.)
/397բ-8ա (խորագիրը՝ «Կանոնք Սեբերիանոսի ի Ղուկայ Աւետարանին մեկնութեանն բան, որ է՝ Ա. Թէ ոչ առաւելուցու արդարութիւն ձեր...»): 52(=ԾԳ.)/398բ-9բ: 53(=ԾԴ.)/399բ400ա: 54(=ԾԵ.)/400ա: 55(=ԾԶ.)/400ա: 56(=ԾԷ.)/400բ-4ա:

Ե. 404ա-28բ [Կանոնագիրք]
Տե՛ս ձեռ. 449, էջ 163բ-78ա: 1/404ա-11ա: 2/411ա-6ա:
3/416ա-9ա: 4/419ա-28բ:

– 429ա-63ա Ցանկ համօրէն կանոնացս – ա. Թէ
զի՞նչ է դատաստան, եւ որո՞ց եւ ո՞ւմ աւանդելի է զիրս
դատաստանի... ճգ. Վասն՝ որ ջուր խառնեն ի գինին եւ
վաճառեն:
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

109բ Ի թուին ՌՃԲ. (1653) գրեցեալ, ի Մարտի
ամսոյ 10ին:
147բ Հին գաղափար գրոյս գրեալ ի թուին ՌՃԲ.
(1653):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 2բ Որ այժմ՝ ի 1843 ամի մարդեղութեան
փրկողին Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ի վեցն
Փետրվարի հրամանաւ յՈւռուսաց տիեզերակալ կայսէրէ առաջին եւ երկրորդ աստիճանի աստեղանիշ եւ ժապաւինեալ փնջօք եւ ի Պարսից արքայէն ականակուռ
մեհեւենդալ առիւծադրոշմ նշանօք պսակեալ՝ դաւրիժաբնակ տփխիզեցի Մելիք Մեհրապեան բարեպաշտ
բարձրաստիճան Աւագ խանին ինչ-ինչ հաւանական
քննութեամբ նահատակեալ Տէր Ղեւոնդեանց տեառն
Ղազարու վարժապետ վարդապետի նորոգ ընդօրինակեալ եւ կարգադրեալ ի բնիկ Դաւրիժեցի լուսաշիրիմ
տեառն Յովհաննու Տէր Յովսէփեան Յովսէփ յետնեալ
դպրի: Ի նոյն բնիկ քաղաքն իմ՝ ի Դաւրէժ, ի Գանձակ
շահաստանի՝ յերկրորդ յԵկբատան:
463բ Վերջաբանութիւն ընդօրինակողի գրոյս –
Անսահման եւ անպարագիր ծոցածին Բանին Հօր,
Որդւոյն միածնի եւ հաւասարակցի եւ փառակցի Հօր եւ
Հոգւոյն Սրբոյն, որ ի յերկնից յերկիր խոնարհեալ՝ էջ
յեղականս, տեսանելի եւ շոշափելի մարմնով երեւեալ
յաշխարհի, մատուսցի յարարածոցս փառք եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս յաւիտենից, որ շնորհէ եւ ընձեռէ
ամենեցուն զմիտս եւ զխորհուրդս՝ ըստ իւրաքանչիւր
կարի, իմանալոյ եւ քննելոյ զամենայն եղելոց զփոփոխումն եւ զշարժումն, եւ զամենայն զազդեցութիւն
տարերաց, եւ զամենայն պարագայս անձանց եւ տեղեաց, գրել զամենայն անցս անցից, զկարգս եւ զկանոնս հարցն սրբոց, մարգարէից, առաքելոց եւ հայրապետաց՝ ի խրատ եւ ի յիշատակ ամենայն յետնորդոցն
եւ յետակայից, ի բարւոք կառավարչութիւն |464ա| եւ
յօգուտ հասարակաց ամենեցուն, որով ամենեքեան
կեցցեն եւ ի գիտութիւն ճշմարտութեան եկեսցեն, զապարասանսն եւ զապօրինաւորսն պատժել, զրադարսն
եւ զուղղագնացսն պսակել, որպէս զիս՝ անարժան
մանկավարժ Յովսէփ դպիրս Տէր Յովհաննեսեան Տէր
Յովսէփեան, ծագիւ մատին շնորհաց հաղորդելով՝ ետ
զօրութիւն ընդօրինակել զսոյն գիրս դատաստանաց՝ ի
ստիպմանէ եւ ի յորդորանաց գերագահ բարեպաշտօն
Մելիք Մեհրապեան Աւագ խանի, ի օգտութիւն եւ ի
շահ համայն մերազնէից, թողլով անջինջ յիշատակ
իւրն բարեհռչակ անուան, զոր եւ սկսեալ ի 1843 յամի
մարդեղութեան Տեառն մերոյ, վեցն Փետրվարի, եւ
աւարտեալ ի նոյն 1843 ամի եւ Յուլիսի ամսոյ 21ին, ի
Դավրէժ, առանց յաւելման կամ պակասեցուցման, զի ի
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յընդօրինակելն մեր տեսաք ինչ-ինչ վրիպակս եւ սխալանս, եւ ուրեք-ուրեք գեղջկական եւ աշխարհաբառ
բառս ի գործ եդեալ, անպատեհ վարկուցեալ, ոչ կամեցաք զնոսին ուղղագրել եւ ըստ կարգի յօրինել՝ յանիծից եւ ի նզովից հարցն սրբոց երկնչելով, |464բ| ոյր
սակս մաղթանք են մեր ի յընթերցասեր հարցդ եւ
եղբարցդ իմոց, զի յընթեռնուլն ձեր զսա մեղս ինչ մեզ
չդնել, այլ հին գաղափարի գրոյս՝ եւ զմեզ խնդրեմ
յիշել ի Տէր միով «Հայր մերիւ», որ եւ դուք յիշեալ
լիջիք յանաչառ ատեան ահաւորին, յոր հաւասին համայնիցն վաստակք աշխատանաց: Այսքան առ այս հերիքասցի: Գիրն երկար տեւէ, քան զկեանս մարդկանց:
465ա Երգ ընդօրինակողի գրոյս, որոյ սկզբնատառքն յորդեն զիւր անուն («ՅՈՎՍԷՓԻ Է») – Յիսուս
փրկիչ տիեզերաց, / ստեղծող զօրացն հրեղինաց, / Ողորմութեան քոյ դուռն բաց, / արբո՛ զբաժակ քոյոյ շնորհաց, / Վերինդ դասուն՝ անախտ կենաց, / արժա՛ն արա
Հոգւոյ շնորհաց: / Սրբեա՛ զհոգիս ի գարշ մեղաց, / որ
եմ թաղեալ ի տիղմն չարեաց: / Է Արարիչ յաւիտենից,
զքեզ աղաչեմ արտասուալից, / փրկեա՛ զմեզ ի մահուանէ, / յորոտընդոստ պատահմանէ, / Ի գալստեան քոյ
յօր վերջին, / գթա՛ սիրով ի յիմ հոգին: / Էիցս Էիդ Երրորդութեան / հանցուք զմիշտ փառս յաւիտեան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1906 թ., շղագիր) Դատաստանագիրք շղագիր՝ գրեալ ի թղթի ի ձեռն Յովսէփ դպրի Տէր Յովհաննէսեան Տէր Յովսէփեան ի Դաւրէժ, ի յորդորանաց Մելիք Մեհրապեան Աւագ Խանին, յամէ 1843, ի
6ն Յունվարի, եւ աւարտեալ ի նոյն ամի՝ ի 25 Յուլիսի:
Զընդօրինակութենէ Դատաստանագրոյս այսպէս
ասէ յիշեալ դպիրն. «Յընդօրինակելն մեր տեսաք ինչինչ վրիպակս եւ սխալանս, եւ ուրեք ուրեք գեղջկական
եւ աշխարհաբառ բառս ի գործ եդեալ: Անպատեհ վարկուցեալ՝ ո՛չ կամեցաք զնոսին ուղղագրել եւ ըստ կարգի յօրինել՝ յանիծից եւ ի նզովից հարցն երկնչելով»:
Տե՛ս Յիշատակարան, ի վերջն. թղ. 903-905 եւ ի
սկիզբն: Ի գրոց Յովսէփ քահանայի Տէր Յովսէփեանց:
Ունի Դատաստանագիրս զցանկ իւր ի վերջն՝ թղ. 833-902:
Մատենադարանապետ Սահակ վարդապետ Ամատունի: 15
Մայիսի, 1906 ամի:

2. 2ա (Ի. դ., շղագիր) Ի գրեանց Յովսէփ քահանայի Տէր Յովսէփեանց:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «1263. Դատաստանագիրք՝ ընդօրինակեալ յամի 1843՝ ի Դաւրէժ», Պհպ. Աա՝ «1263/3059», «1843 – Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
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3060
ԲԺՇԿԱՐԱՆ
ՌՄԾԱ. – 1802
ԹԵՐԹ՝ 354 (գրչի էջակալում՝ 1-153, որ է՝ 4ա-80ա, ա-շլդ., որ
է՝ 81ա-349բ). չգրուած՝ 1ա-3բ, 80բ, 96բ-7բ, 254բ, 351ա-54բ:
ՊՐԱԿ՝ 2+4x6+1x4+1x6+1x4+9x6 (16՝ 7)+4x2+1x3 (3)+47x2+
1x6+5x4+2x6+1x4+9x6+ 1x8+8x6+1x2: ՆԻՒԹ՝ կապոյտ թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած ձուաձեւ
շրջանակ, որի մէջ արջ՝ ուսին տապար, «RCMK»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,6x16,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x13): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 88ա): ՏՈՂ՝ 20, 22-24: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ կապոյտ թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, քերծուած, մէջքի
վերին մասը պատռուած, աստառի թուղթը վնասուած, կազմից
անջատ (Բ.), Ա. փեղկի կազմաստառի թղթից պահպանուած
միայն 10,8x10,3 չափի հատուած, թ. 1-4, 77, 329-34, 341-54՝
հիմքից մասամբ պոկուած, թ. 92-9՝ ցեցի անցքեր, թ. 228-39,
317, 350-4՝ արտաքին լուսանցների եզրերը վնասուած, թ. 307՝
այրուածքի հետք, թ. 354՝ մէջտեղից պատռուած, պրականիշեր
չկան, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը
գունափոխուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

իբ/200բ-3ա: իգ/203բ-11ա: իդ/98ա-104ա: իե/211ա-2բ: իզ/212բ8բ: իէ/255ա-60ա: իը/260ա-1բ: իթ/261բ-5բ: լ/265բ-9ա: լա/269ա72ա: լբ/272աբ: լգ/273ա-5ա: լդ/275աբ: լե/275բ-7ա: լզ/277ա80ա: լէ/280բ: լը/280բ-2ա: լթ/282ա-3բ: խ/283բ-4ա: խա/284ա7բ: խբ/287բ-9ա: խգ/289ա-90ա: խդ/290աբ: խե/290բ-2ա:
խզ/292ա-3ա: խէ/293ա-4բ: խը/294բ-5բ: խթ/295բ-6բ: ծ/296բ301բ: ծա/301բ-2բ: ծբ/302բ-4ա: ծգ/304աբ: ծդ/304բ-5բ: ծե/305բ7բ: ծզ/308աբ: ծէ/308բ-9ա: ծը/309ա-12բ: ծթ/312բ-5բ: կ/315բ-8բ:

Գ. ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, շղագիր
ա. 132ա-4բ Դուռն եւ նշանըն վասն տուղլու պալղամին եւ փռանկ ցաւոյն, որ է քեաշին, զոր Աստուած ազատէ դեղն եւ զօրութիւնն: Ամէն աստ
գտանես Աստուծով – Որ մարդ փռանկ ցաւ ունենայ...
(տե՛ս ձեռ. 412, 121բ-2բ):
բ. 319ա-24ա Մուսալաոին գեղեցիկն այն է, որ
այսպէս առնես – Ա՛ռ ըռանկ գինի Գ. լիդր... 323բ
Մրջման բոյնի – Զկանանչ որդւոյ ուռն այրէ... (տե՛ս
ձեռ. 412, 1ա, 1բ, 2ա, 22ա):
Ունի նաեւ՝
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Ա. 4ա-80ա, 113բ-32ա [Ախրապատին] Այս է գիրք
բժըժկութեան, զոր պարդ է ամենայն մարդ ուսանիլ
վասն Դ. դարերաց ցաւոյն. Զկործս ձեռաց մերոց
ուղիղ արա՛յ մեզ, Տէ՛ր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛յ մեզ:
– 4ա-17բ [Նախադրութիւն] – Նախ պարդ է հեքիմն մդախոր եւ իմաստուն լինիլ... ԺԱ. (11) օրն մեռնի կամ քաղցր կերակուր լինի ուզում:
Տե՛ս ձեռ. 412, էջ 22ա-95ա: ժ/17բ-8ա: ժբ/18ա-21բ: ժգ/21բ2բ: ժդ/22բ-3բ: ժե/23բ-4ա: ժզ/24ա-5ա: ժէ/չիք: ժը/25բ-7բ:
ժթ/27բ-8ա: ի/28բ: իա/28բ-30բ: իբ/31ա-2բ: իգ/32բ-4բ: իդ/34բ40ա: իե/40աբ: իզ/41ա-5ա: իէ/45ա-8բ: իը/48բ-9բ: իթ/49բ-53ա:
լ/53ա-61բ: լա/61բ-5ա: լբ/65ա-77ա: լգ/77ա-80ա: լդ/113բ-25բ:
լե/126ա-8ա: խա/128ա-30բ: խգ/130բ-1ա: խդ/131ա-2ա:
Ծնթ. խառն դասաւորութեամբ:
Ունի նաեւ՝

25աբ Դուռն եւ նշան Ժ. ցեղ ազարին, որ չեն կարել բժըժկել, որ ներքոյ գրած է – Այս Ժ. ցեղ ազարն,
որ մարդոյն կու հանդիպի...
Բ. 81ա-318բ [Ախրապատին]
Տե՛ս ձեռ. 412, էջ 95բ-242բ: ա/218բ-31ա: բ/231բ-3բ:
գ/233բ-9բ: դ/239բ-54ա: ե/134բ-40ա: զ/140բ-2բ: է/143ա-5բ:
ը/145բ-52բ: թ/152բ-8ա: ժ/չիք: ժա/158ա-64ա: ժբ/164ա-6բ:
ժգ/166բ-77բ: ժդ/177բ-85ա: ժե/185ա-92բ: ժզ/92բ-4ա: ժէ/86ա96ա: ժը/194բ-7ա: ժթ/104ա-13ա: ի/81ա-5բ: իա/197ա-200ա:

– 231աբ Դուռն եւ նշան վասն անքնութեանն – Թէ
մարդ անքնութիւն ունենայ...
Դ. 324բ-46բ [Գեղուկական բժշկարան տե՛ս յիշ.
324ա] – Դեղագիրք՝ բերանի, ցաւած ուռեցքի, քոսի եւ
քորի, որ շեռն կապ լինի, ուռուստի ղօթուրի, դապայի,
բերանն, որ եարայ լինի, եթէ փորն օձ մտնի, սրտիցն,
որ արիւն գնայ, ջերմին, ատամնացաւին, մահադեղի,
դեղնացաւին, մայասիլի, գլխացաւի, սրտացաւի, թէ
ձերքի մէջն մայասիլ լինի, սուզանակի, աթաշակի,
մարդոյ պօղազումն, որ ոսկուռ մնայ, եթէ մարդոյ դալաղն հաստանայ, կինն, որ երախի մնայ, քամոտ մարդոյ դեղն, բերանին դեղն, որ դուս տայ, եախուի,
գժվածի, ծաղիկի, վասն խդին, որ լօշտակն ասեն, գինովի, մարդ, որ թաշանց լինի, մլհամ այրածին, մարդ,
որ կերածն եւ խմածն վայր ածէ, մհլամ ժանկառի,
մհլամ քափուրի, մհլամ հին եւ նոր խոցին, մհլամ վասն
եարի, մհլամ խոցի, մհլամ ամէն խոցի, եարի, կտրածի,
կինն ամուլ, կինն, որ Լուսնոյ արգելվիլ լինի, քարաճի
քորի քոսի, սիսխայ մարդոյն փորի ջուրն հանելոյն, կուզ
գալու, պապասիլի, վարդի եւղն հանելոյն, մանուշակի
եղն հանելոյն, ըռուպի, ջերմոտ մարդոյ, փորն, որ ուզենաս պնդես, քնթիցն, որ արիւն շատ գնայ, ոդկն, որ
ուռջի, դեղ փորանցի, սափրան աւելնալոյ, գլխացաւի,
ատամնացաւի, որ մին մեծ մարդոյ խօրակն լինի, որ
ամենայն խոցն լաւացնէ, այրածի, միս բերելոյ, փդած
միսն տանելոյ, խիարուկի, ջուլապ տենդի, լուծման,
փորանցի, որ արիւն լինի, որ մէկ տամարն կտրուի,
հազի, աչկն, որ ջուր բերէ, որ գորտն դուս կայ, էրածի,
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քաչալի, փորկապի, ատամի որդի, կարմիր քամու, ջերմի, ականջացաւի, որ չի հարպի, ուժից ընկնելու, քարի,
խոցի, սրտացաւի, լուծման, ոտներն, որ ուռջի, հազի:
Ծնթ. Ըստ դեղագրերի շարադրանքի թուարկուած են
միայն ցաւերի անունները:

Ե. 346բ-8ա Ներքոյ գրեալս է գարճառօտ բառարան – Անիսոն Բ. (2) ցեղ է... հազրում ազոխ ժուռ:
Զ. 349ա-50ա Դուռն եւ նշանն գոլնջին եւ պատճառ: Ցանկ գրքոյս է այս, զոր ի ներքոյ գրելոց եմք –
Դուռն եւ նշանն գոլինջին Ա... Դուռն եւ նշան ամենայն
աչաց ցաւուն. ՅԺԴ.:
Ծնթ. Վերնագրերին յաջորդողներն էջահամարներն են:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 324ա Եղեւ աւարդ ողորմութեամբն Աստուծոյ
ի բուն բժ<ժ>կարանիս ի ՌՄԾԱ. (1802) թուականիս
հայոց եւ ի դեքդեմբերի Ե.ն (5): Բայց արդ, ահա նոր
սկսեալս է երկրորդ մասնաւոր Բժ<ժ>կարան, որ է Գեղուկական, զի զայս եւս հարկեցաք գրել ի վերչ մատենիս:
348բ Գիտեա՛յ, ո՛վ հմտագունեղ եւ ընդերցասէր
եղբայրդ մեր, զի սկիսպն ի բժըժկարանիս թխդահամարն է ի փռանգի գրով գծագրեալ, վասն որ զի բունն
եւ սէր այսպէս, ուստի եւ մեք եւս ճահ վարկեալ այսպէս գրեցաք: Արդ, զի սկիսպն գրքոյս է այս, զոր
գրեալ գոյ, թէ՝ Այս է գիրք բժըժկութեան, զոր պարդ է
ամենայն մարդ ուսանիլ, եւ այլն ըստ կարքին: Զի ունի
յինքեան զամենայն զխրադս գլխաւոր բժըժկապեդաց՝
գրեալ անթերիապէս, զոր հանդիպեալ տեսանելոց ես
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ըստ կարքին, յորում է: Եւ հեդ սոցին դասեցաւ մադպուղն եւ լուհուղներն եւ հապերն եւ ղուրսերն եւ այլքն
ըստ կարքին իւրեանց, զորս տեսեալ՝ գիտելոց ես, թէ
որպէս է ըստ կարքին ի մադենի աստ: Ուստի եւ ոչ
հարկեցաք սորին ցանգով ծանուցանել, զի ինքնըստինքեան կարքաւ ծանուցեալ է, զի զոր ինչ ուզիցես,
գտանելոց ես ի մադենիս թարց աշխատմամբ: Եւ ի
բուն հաքիմարանիս սկիսպն է գոլինջը, եւ այլն ըստ
կարքին, զորս գլխիցն բռնեալ մինչեւ |349ա| ի ոդն
զամենայն գրելոց է, զոր հանդիպեալ տեսանիցես: Եւ
ունի սա զթխդահամարն իւր հայագիր գրով գրեալ, եւ
զցանկ սորին ի ստորեւ գրելոց եմք ըստ կարքի
իւրեանց՝ գլուխ առ գլուխ եւ ո՛չ թուխդ առ թուղդ, եւ ի
ցանգով սորին բացեալ գտանիցես ուղուղապէս:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Անյայտ
հեղինակի Բժշկարան, (2.)», 1ա՝ «ՌՄԾԱ. – 1802,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմաստառ, 1ա՝ թռչնագիր՝ «Ի», Բ. փեղկի կազմաստառ՝ թռչնագիր «Ա, Բ, Գ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «քերականութիւն, ցնծան երկինք, քերական, աաբգդ», 1ա՝ «գերայպատու[ելի], զա, աբգ, ալ, զզամ, զզամա, միւս»,
1բ՝ «գերայ, ա», 2ա՝ «գերայպատուելի, յայ, յայժամ,
գ», 353բ՝ «գերայպատուի», 354բ՝ «ա-ճ, նն նաման,
գերայպատ, թուաբանական հաշուարկներ», Բ. փեղկի
կազմաստառ՝ «ա-լ, ս, աբ»:
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ՃՕԱՆ ՊԱԹԻՍՏԱ ՊՕՌԹԱՅԻ՝ ԳԻՐՔ ԲՆԱԶՆՆՈՒԹԵԱՆ,
ՁԵՌՆԱԶՆՆՈՒԹԻՒՆ ԲՆԱԿԱՆ
ՌՃՂԶ.-ՌՃՂԷ. – 1747-1748
ԳՐԻՉ՝ Ստեփաննոս դպր. Կ. Պոլսեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Գէորգ Ծերունեան:
ԹԵՐԹ՝ 126. չգրուած՝ 3բ, 101-4բ, 106ա, 126բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԱx
12 (Թ՝ 8, ԺԱ՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
շեղանկիւն ողկոյզ, մակագրութիւն՝ «/// DREN»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,8x13,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15x8,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
3ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ կարմիր կաշի, միջուկը՝
ստուարաթուղթ, աստառը՝ դեղին թուղթ (Ա.), սպիտակ թուղթ (Բ.):
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ (մասն կազմաստառի). չգրուած թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ:

Նմուշ 3ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 107ա, 108ա, 109ա, 110ա, 111ա,
112ա՝ ձեռքի ափ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը մաշուած, թ. 94-126,
Պհպ. Գ., Բ. փեղկի կազմաստառ՝ ցեցի անցքեր, թանաքի բարձր

թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր
հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-126ա Գիրք բնազննութեան բոլոր մարդկային
մարմնոյ՝ արտադրեցեալ ի Ճօան Պաթիսթայէ Փօռթայնոյ եւ համառօտեալ Ֆռանչիսկոսէ Սթէլլութոյ,
թարգմանեցեալ ի Յօհաննիսէ վարդապետէ Կոստանդնուպօլսեցւոյ՝ ի զուարճութիւն հայկազունեաց,
ըստ խնդրոյ պարօն Գասպարի՝ որդւոյ խօճայ Սահրաթին, ի յիշատակ անձին իւրոյ եւ հոգւոց ծնօղաց
իւրոց եւ ի վայելումն ընտանեաց նորին, ի փառս
մեծագոյնս Աստուծոյ:
Տե՛ս ձեռ. 2592, 1ա-55բ: – 1բ/Տրակ առ հայկազին վաճառականս: – 2աբ/Նախերգութիւն առ երանեալ եւ փառաւորեալ
սուրբն Գրիգորիոս Լուսաւորիչն եւ առաջին հայրապետն Հայաստանեայց: Ա. Նախերգութիւն/3ա: ա/4ա-36բ: Նախերգութիւն/37ա:
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բ/37բ-61բ: Նախերգութիւն/62ա: գ/62բ-83բ: Նախերգութիւն/83բ4ա: դ/84բ-97բ: Ցանկ գրոց բնազննութեան/98ա-100բ:
Բ. Նախերգութիւն գրգոյս/105աբ: ա/106բ-15բ: բ/115բ24ա: Ցանկ գրոցս Ձեռնազննութեան/124բ-5բ:

– 107ա, 108ա, 109ա, 110ա, 111ա, 112ա ձեռքի ափի
պատկերներ՝ բովանդակային մակագրութիւններով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ
Տե՛ս 1ա՝ խորագիրը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 97բ Գրեցաւ ձեռամբ մեղսաթաւալ Ստեփաննոս դպրէ Կոստանդնուպօլսեցւոյ, յամի Տեառն
1747 եւ յամսեանն Հոկտեմբերի Է. (7):
2. Ստացողի 126ա Փառք եւ պատիւ եւ երկրպագութիւն գոհութեամբ հանդերձ սրբոյ Երրորդութեանն՝
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ անզրաւ յաւիտենիւ.
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ամէն: Զայս գիրքս Բնազննութեան Ծերունեան չնչին
Գեւորք ծառայ ձեր վասն գրասէր պատուելեաց զուարճութիւն գոլոյ գրել ետու ի թվին փրկչին 1748: Ընկալջիք իբրու ի ձեռանէ եռափափաք սիրով ընծայողի.
ողջ լերուք:
Բերան առն բամբասողի, / մի՛ գովեսցէ գործ մեր
բարի. / թէ դըսրովէ զմեզ գիտուն՝ / է արդարեւ գործ
իրաւի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Բնազննութիւն (1.)», Պհպ. Աա՝ «45/3061», «1748. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», Պհպ. Բա (նոտրգիր, ԺԸ. դ.)՝
«Յիշատակարանն սոյն գրքիս ի վերջն գտանի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ ստորին լուսանցակողին՝ «Գրգիս»,
Պհպ. Բբ՝ «ըստ, բար»:

3062
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԳՐԻՉ՝ Խաչատուր Կ. Պոլսեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Աբրահամ Աստապատցի:
ԹԵՐԹ՝ 295+3 (թ. 1՝ չորիցս. գրչի էջակալում՝ ա, որ է՝ 1ա, ժգճխդ., որ է՝ 9ա-74բ, 1-294, որ է՝ 75ա-220բ, 1-141, որ է՝ 221ա91ա). չգրուած՝ 1բ, 5բ, 8աբ, 74աբ, 219բ-20բ, 291բ-5բ: ՊՐԱԿ՝
Ա-Էx12 (Ա՝ 8, Դ, Զ, Է՝ 10) + Ա-ԺԹx12 (Գ՝ 13, Է՝ 14, ԺԲ՝ 11, ԺԸ՝
10, ԺԹ՝ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «FVT»,
առիւծ, տակը՝ «P»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,1x16,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(17,7x12): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 65բ): ՏՈՂ՝ 39-40: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 65բ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 1ա՝ տաճար: Զ ա րդ ա գ ի ր՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, վնասուած, քերծուած, մէջքը Ա. փեղկի հիմքից վերից 2 սմ երկայնքով պատռուած, լուսանցակողերը գունաթափ, թ. 8՝ հիմքից ամբողջութեամբ պոկուած, թ. 50-73՝ ցեցի անցքեր, թ. 100-10, 175-84,
199-208՝ հիմքից մասամբ պոկուած, մի շարք պրակների կարերը
թուլացած, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, դժգունած, սեւացած, թերթերին մոմի եւ
թանաքի, խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան
հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-37բ Գիրք, այսինքն՝ Մատեան, որ եւ կոչի
Թուղթ ընդհանրական, տեառն Ներսէսի կաթուղիկոսի Հայոց Առ համօրէն հայասեռ ազինս, որոց տեսչութիւն հաւատացաւ նմա ի Տեառնէ, եւ Հռօմկլայն
Ո. (1151) թուին եւ օրինակեցաւ ի հայրապետութեան տեառն Սիմէօնի սրբազան կաթուղիկոսի
ամենայն Հայոց, ի Սուրբ Էջմիածին, ՌՄԺԶ. (1767)
թուոջ, Մայիս Է.:

ՌՄԺԴ.-ՌՄԺԶ. – 1765-1767

– 2աբ Ցանկս ընդհանրականիս – Ա. Առաջին
թուղթ ընդհանրական առ կրօնաւորս վանօրէից եւ գողանաց եւ բամբասողաց... ԺԳ. Վասն սուրբ ժողովոյն,
որ եղեն ի Հայս՝ ի սրբոյն Գրիգորէ Լուսաւորչէն մերմէ
սկսեալ:
– 2բ-5ա Ցանկ երկրորդ հատորի գրքոյս – Գլուխ
Ա. Անանիայի հայոց վարդապետի Բան հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակաց... Հ. Երանելւոյն Գոշ Մխիթարայ վարդապետի զաղօթս ճաշակման պատարագի:
– 6ա-7բ [Ցանկ]. Բան իմաստասիրական մեծին
փիլիսոփայի Գրիգորի Մագիստրոսի՝ որդւոյ Վահրամայ Արշակունւոյ – Ա գլուխ. Պատասխանի թղթոյն
կաթուղիկոսին Ասորոց... ՁԷ. Առ Վէտսն Վահրամ որդին իւր – 141:
Ծնթ. խորագրերի մօտ նշուած են «թղթահամար»ները:

1. 9ա-13ա [Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթուղիկոսի]
Տե՛ս ձեռ. 500, էջ 4ա-51բ: ա/9ա-13ա: բ/13ա-7բ: գ/17բ8բ: դ/18բ-22ա: ե/22ա-7ա: զ/27ա-9ա: է/29աբ: ը/29բ-30ա:
թ/30աբ: ժ/30բ:
– 26բ (ստ. լս.) «Ներսէսի հայոց հայրապետի կանովն է»:
Տե՛ս «Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ», Երուսաղէմ, 1871, էջ 1-83:
Ունի նաեւ՝

ժա. 31աբ ԺԱ. Յաղագս Տեառն Աստուծոյ մարմնանալոյ – Դարձեալ յերկրորդ թղթի աստ, որ ի ձէնջ
գրեալ էր... եւ այս վասն նորին խորհրդոյ. այսքան եւս
շատ լիցի:
ժբ. 31բ-4բ ԺԲ. Յաղագս երկուց կատարեալ բնութեանց միացելոց – Ասասցուք եւ յաղագս այնոցիկ, որ
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զԲանին էութիւն... որում փառք եւ զօրութիւն եւ
երկրպագութիւն ընդ Հօր եւ... ամէն:
Բ. 34բ-7բ [Զանազանք]
ա. 34բ-5ա ԺԳ. Սրբոյն Գրիգորի եւ Հայոց վերադիտօղի Վկայասիրի Բան յորդորական վասն մոլորական Զատկին – Ի թուականութեան ՇԼԱ. (1082), ի
սուրբ Զատկէն մոլորեցան Ժ. ազգ հաւատացելոց... եւ
յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց, ի մէնջ եւ յԱստուծոյ,
որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
բ. 35աբ Կարգաւորութիւն սուրբ եւ ուղղափառ
Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, որով զամօթ առնէ
զհերձուածողսն – |35բ| Սուրբն Լուսաւորիչ Գրիգորիոս Հայաստանեայց, զոր ինչ եգիտ կարգ եւ կանովնադրութիւնս... նա խառնեաց ի պատարագն եւ
զխմորն ոչ կարաց, որպէս ասէ Սոկրատ հրաշաբան
պատմագիրն:
գ. 35բ-6ա Պատճէն, որով զորովայնամոլ յարբեցօղսն յամօթ առնէ – Որք ծառայ են յորովայնի եւ հակառակ են աստուածեղէն գրոց... եւ խնդրեսցեն զթողութիւն մեղաց քոց, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
դ. 36աբ Յաղագս եկեղեցւոյ – Լուարո՛ւք դարձեալ, զի ոմանք ի մոլար քահանայից... հաւատով իմացեալ լինի, քանզի առաւել քան զտաճարն է աստ:
ե. 36բ-7բ Յաղագս օրհնութեան խաչի – Առաքեալքն՝ սուրբ եւ հոգէկիր հարքն, որ յետ առաքելոցն
այսպէս առնէին... ակնկալի ընդունել զփոխարէն վրիժուցն ընդ խաչահանուաց իւրոց կամ աստ, կամ ի հանդերձեալ գալստեանն:
զ. 37բ Վասն եկեղեցի օրհնելոյ – Իսկ յաղագս
օրհնութեան եկեղեցւոյ, որ ասէ... եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: Կատարեցաւ առաջին հատորն. վերջ:
Գ. 38ա-73բ [Բանք եւ թուղթք զանազանք]
1. 38ա-41բ [Ա.] Թուղթ տեառն Գրիգորիսի կաթուղիկոսի Հայոց՝ գրեալ եղբօր նորին Ներսէսի
եպիսկոպոսի՝ հրամանաւ նորին, ի Միջագետս Ասորոց կոչեցեալ նահանգի, Յաղագս որ անդ մերոյ ազգի քահանայից հակառակաբանելոյ ատելաբար ընդ
միմեանս, ոմանց ասել աստուածութեանն բնութիւն
չարչարեալ եւ մեռեալ ի խաչին ընդ մարմնոյն, եւ
ոմանց՝ զմարդն միայն, եւ ոմանց՝ արհամարհելի, եւ
այլք՝ թէ դրախտն իմանալի է միայն օրինակաւ ասացեալ, այլ ո՛չ ճշմարիտ էութիւն, եւ այլ եւս որոյ այսպիսեաց. ի խնդրոյ ուրումն աստուածասիրի Առիւծ
կոչեցեալ իշխանի Թլկուրան աւանի – Որ թէպէտ եւ
տէրունական հրամանն յորդորէ զմարդիկ քննել
զգիրս... որչափ անզեղջ կան ի մոլար իւրեանց
աւանդութիւնս:
2. 41բ-6ա [Բ.] Յաղագս Զատկի մատաղի – Լուաք
դարձեալ եւ յաղագս անբանից կենդանեացն զենմանցն... բաւական լիցի ասացեալքս հաւատացելոց ի
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Քրիստոս, որում փա՜ռք ամենայն արարածոց պարգեւողին մեզ զկեանս միշտ. ամէն:
3. 46բ-9բ Գ. Բանն Ներսէսի առ եպիսկոպոսս եւ
վարդապետս համօրէն դասս եկեղեցւոյ, որք յաւուրս
տօնն Արմաւենեաց ժողովեալք ի կոչմանէ Տեառն
Գրիգորիսի կաթուղիկոսի եղբօր նորին, ի ձեռնադրութիւն զնա կաթուղիկոսութեան ամենայն Հայոց
– Առ ձեզ են բանք իմ, դասք սրբազնից քահանայապետա՛ց... եւ զողորմութիւն արբցուք, որովք ի մի բերան
փառաւոր արասցուք զամենասուրբ զԵրրորդութիւն...
ամէն:
4. 49բ-52ա Դ. Ներսէսի Կլայեցւոյ՝ եղբօր Գրիգորիսի Հայոց կաթուղիկոսի, Պատասխանի թղթոյ
ուրումն Յակոբայ Ասորոց վարդապետի՝ ի մայրաքաղաքն Մելիտինոյ Հայոց – Ի զգալի դիտաւորութիւն
գրաւորական քում նամակի... ապրել ի դժուարանաց,
յորոց նեղիմք ի փառս Աստուծոյ:
5. 52բ-3բ Ե. Թուղթ վարդապետացն Հայոց հիւսիսային կողմանց, որ ի Սանահին եւ ի Հաղբատ,
առ պատուական կաթուղիկոսն տէր Գրիգոր – Սուրբ
եւ աստուածընկալ գլուխ մեր եւ պսակ պարծանաց
Հայաստանեայց տէր Գրիգոր կաթուղիկոս... որ է օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյն յամենայն յաւիտեանս: Ողջ լերուք ի Տէր, սուրբ հովուապե՛տ:
6. 53բ-9ա Զ. Տեառն Գրիգորի՝ Պատասխանի
վարդապետացն Հայոց հիւսիսային կողմանցն –
Զմակագրեալ բանս քրիստոսազգեցից արանց սպասաւորաց Բանի... չգտանիմք անբաժին ինչ ի ճշմարիտ
վարձատուէն Քրիստոսէ, որում փառք... ամէն:
7. 59ա-63ա Է. Պատասխանի թղթոյն վարդապետին Գրիգորի Տուտէորդի կոչեցելոյ՝ ի մայրավանգն
Հաղբատու, գրեալ ի տէր Գրիգոր կաթուղիկոսէ Հայոց՝ եղբօրորդւոյ սրբոց կաթուղիկոսացն Գրիգորիսի
եւ Ներսիսի, որ յորջորջէր մականուամբ Տղայ <անուանի> – Արգոյ եւ պատուական յամենայն մասունս
բարեաց... ի կնոջէ յինքն ընկալեալ ընդ ինքեան:
8. 63բ-8բ Ը. Թուղթ առ քրիստոսազօր իշխօղն մեր
ինքնակալութեամբ Լեւոն, ի նուաստ Ներսէսէ, որ ի
Տարսոն՝ սրբոյ եկեղեցւոյն պաշտօնեայ – Պատրաստ
լերուք տալ պատասխանի հեզութեամբ ամենայնի...
ընկալցի զձեզ հաղորդ փառաց իւրոց ընդ ամենայն
սուրբս ի յաւիտենական կեանսն, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
9. 68բ-71բ Թ. Յոհաննու Իմաստասիրի Հայոց
կաթուղիկոսի Սակս ժողովոյն, որ եղեն ի Հայս –
Առաջին ժողով արար երանելի հայրապետն մեր
սուրբն Գրիգոր... իսկ իբրեւ գինով լնումք, զայլ
խորհուրդ խորհիմք:
10. 71բ-2ա Ժ. Կանոնք որ եդան ի Դւնի, մինչդեռ
մտածութիւն էր ժողովելոց եպիսկոպոսաց՝ կարգել
կաթուղիկոս Հայոց, յետ մահուանն տեառն Մով-
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սէսի կաթուղիկոսի, եւ խափանեցան այն անգամ –
Վասն զի յառաջագոյն սուրբ եւ ուղղափառ վարդապետացն մերժեալ էր եւ ի բաց ընկեցեալ... ընկալցին
անողորմ պատուհաս արդար դատաստանացն Աստուծոյ աստ եւ ի հանդերձելումն:
11. 72բ ԺԱ. Ձեռնարկ, զոր խնդրեաց Սմբատ
Վրկան մարզպան յայն եպիսկոպոսունսն, որք դարձեալ ժողովեցան նորին հրամանաւ ի Դւնի՝ կարգել
կաթուղիկոս յետ մահուան տեառն Մովսիսի, եւ
զայս ձեռնարկ նոցա – Ամենագովելի արգասաւորելոյ
եւ աստուածաշնորհ պատուով պայծառացելոյ տեառն
Սմբատայ... առաջի ամենասուրբ Երրորդութեանն նախ
սրտիւք մերովք, եւ ապա մատանեօք մերովք:
12. 73աբ ԺԲ. Վասն յառաջ եղեալ ժողովոցն
սրբոց, թէ վասն էր եղեն, եւ ուր եղեն, ի յորս աւուրսն
եղեն, զոր եւ մեք հաւատամք – Եւ Հռօմ եղեւ ժողով ի
Բիկտորայ հայրապետէ վասն Արտեմոնի... իսկ յետ
այսր Գրիգորէս Արշարունեաց քորեպիսկոպոս շարադրեաց զմեկնութիւնս ընթերցուածոց եկեղեցւոյ:
Դ. 75ա-96ա [Հակաճառութիւնք ընդդէմ երկաբնակաց]
1. 75ա-93բ Անանիայի Հայոց վարդապետի Բան
հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակաց, զոր գրեաց
հրամանաւ տեառն Պետրոսի Հայոց վերադիտողի –
Որք իմաստութեան են բաղձացեալք, միշտ յարամնայ
բարեաւն անփոխանցելի են... այլ միշտ ի նոյն խոկամք
հաստատեալ ի վերայ անշարժ վիմին հաւատոյ:
Ծնթ. Բնագրի համառօտ տարբերակն է:

2. 93բ-6ա Յաղագս Աստուածայայտնութեան
խորհրդոյն, որ ճշմարիտ աւանդութեամբ պաշտի ի
սուրբ եկեղեցիս ուղղափառ, յառաքելոցն մինչեւ
ցայսօր, եւ թէ զիարդ իւրաքանչիւր խորհուրդն յընթերցուածին կարգեալ է Յակօբայ եղբօր Տեառն.
նախ ճրագալուցին, եւ ապա այլ եւս՝ ըստ աւուրցն
պակասութիւն ի Կիւրղէ աւարտեալ – |94ա| Յառաջնում աւուր արարչութեանն կարգաց Աստուած աւուրս
Է... այլ նա ինքն եւ ամենազօրն Աստուած, որում փառք
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ե. 96ա-127ա [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 500, էջ 66բ-218ա: ա/96աբ: բ/96բ-101ա:
գ/101աբ: դ/101բ-4ա: ե/104բ-7ա: զ/107ա-10ա: է/110ա*:
ը/110բ-2բ: թ/112բ-3ա: ժ/119բ-21բ: ժա/113ա-4ա: ժբ/114ա:
ժգ/114ա-5բ: ժդ/115բ-6ա: ժե/116ա-7բ: ժզ/118ա-9բ: ժէ/122ա4բ: ժը/124բ-7ա:
Ծնթ. Այս մասին յաջորդում է հետեւեալ ծանուցումը. –
110բ «Ընթերցեալ զայս սրբոյ հայրապետին, սկիզբն առնէր
հարցաքննութեան ընդ այրն իմաստասէր, եւ ի բազում ժամանակս դեգերէին առ Աստուածաշունչ գիրս. էր ինչ որ ընդ մի
օրինակաւ նայէին, եւ էր ինչ, զոր իւրաքանչիւր ոք այլով օրինակաւ թարգմանէր, եւ մանաւանդ՝ զթուղթն սրբոյն Կիւրղիոսի
առ Սեկունդոս՝ զառաջինն եւ զերկրորդն, որ յայտ առնէ ի
բանս իւր, թէ որպէս հարքն ասացին. «Մի է բնութիւն մարմնա-

296

ցելոյ Բանին»: Առ այս ոչ կամէր իմաստասէրն տեղի տալ ասելոյ անճառ միաւորութեանն՝ մի բնութիւն, այլ զերկուց բնութեանցն յատկութիւն անշփոթ պահելով, իսկ հայրապետն
սուրբ երկոքումբքն սպառազինէր ընդ առաջի սրբոյն, ընդդէմ
նեստորականացն միաւորելով եւ առ Եւտիքէոս զյատկութիւն
ճշմարտելով: Եւ յաղագս այսր իրի վերստին գրէր թուղթ առ
թագաւորն՝ երեքկին դաւանութեամբ եւ առաքեր ընդ
իմաստնոյ առնն այսպիսի օրինակաւ»:
Ունի նաեւ՝

121բ-22ա Գլխադրութիւնք հայոց, զոր խնդրեն ի
հոռոմոց – Խնդրեմք, զի ամենայն մեղուցեալք՝ ըստ
իւրաքանչիւր յանցանաց...
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
Երուսաղէմ, 1871, էջ 85-201:

Զ. 127բ-34բ [Թուղթք Ներսէսի Լամբրոնացւոյ]
1. 127բ-9բ ԻԱ. Տեառն Ներսէսի՝ արքեպիսկոպոսի
Տարսոնի ասացեալ, որ Լամբրոնացի կոչեմք, առ
ազգ եւ եկեղեցիս Հայոց, վկայութեամբ հարցն
սրբոց – Դիոնէսիոս Արիսպագացին գրէ. Երեխայիցն
ձէթ օրհնել... գրեմ՝ զգոյշ լե՛ր, զի մի՛ գայթակղեսցիս:
2. 129բ-33ա ԻԲ. Թուղթ Ներսէսի՝ արքեպիսկոպոսի Տարսօնի՝ Պատասխանի Յուսկանն արգելական ճգնաւորի ի մեծն Անտիոք, յորում լուծանէ
զհայցուածս կղէրիկոսացն Անտիոքու: Եւ վասն որ ի
Հայք աստուածային շնորհի ճշմարտութեան եւ ի
վերայ քահանայական կարգի եւ ժողովրդականաց
ուղիղ հաւատովն, որ ի Քրիստոս, զոր գրեաց յառաջ
քան զժողովն – Գիր պատուականութեանդ երանելի
այրդ Աստուծոյ եհաս առ իմս չափաւորութեան... ի
թագաւորէն հայոց Լեւոնի ի Կոստանդնուպօլիս, եւ
դարձաւ, գրեց թուղթս:
3. 133ա-4բ ԻԴ. Տեառն Ներսէսի՝ արքեպիսկոպոսի Տարսօնի Կիլիկեցւոյ՝ յորժամ չոգաւ դեսպանութեամբ ի թագաւորէն Հայոց Լեւոնէ ի Կոստանդնուպօլիս. Հարցումն պատրիարգին եւ պատասխանի սրբոյն Ներսէսի – Իբրեւ յառաջեաց սուրբն Ներսէս
առաջի թագաւորին Յունաց... եւ ահա այսպէս գտեալ
սուրբն յաղթօղ ամենայն յունաց. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
Է. 104աբ, 136ա-42ա [Թուղթք տեառն Ներսիսի
կաթուղիկոսի Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 500. 52ա-66բ: ա/140բ-2ա: բ/136ա: գ/137բ8ա: դ/104աբ: ե/138բ-9ա: զ/139ա: է/139բ: ը/140ա: թ/140ա:
ժ/140ա: ժա/136բ-7բ:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք... էջ 205-229:

Ը. 135աբ, 142բ-8բ [Բանք]
1. 135աբ ԻԵ. Բանք երանելոյն Խոսրովու – Տեղի
աղօթից Գիրք սուրբք զեկեղեցի մեզ ուսուցանէ... բայց
միայն ի սուրբ եկեղեցիս: Այսոքիկ բանք սրբոյն Խոսրովու:
2. 142բ-4ա ԼԶ. Սրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսին
Աղէքսանդրու ասացեալ ներբողեան ի սուրբ Խաչն
աստուածընկալ – Զխաչն մեր կենարար ուղիղ երգով
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օրհնեսցուք... եւ ընդ ամենայն սուրբս մասն եւ բաժին
շնորհեա, մեք եւ քեզ փառք... ամէն:
3. 144բ-8բ ԼԷ. Յովհաննու Իմաստասիրի է Հայոց
կաթուղիկոսի. Խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնանալոյ Բանին Քրիստոսի, եւ ընդդէմ դաւանողաց
զմի Քրիստոս յերկուս բնութիւնս – Զաստուածաբանութիւն աստուածածնելութեան Բանին Հօր, ոչ ոման
ստոյգ հաւատոց այժմ ստորոգեն զայն, որ ի հայրական
ծոցոյ... եւ փառս տացուք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Թ. 149ա-212բ [Թուղթք զանազանք]
Տե՛ս ձեռ. 2966, էջ 29բ-80ա, 89բ-137բ: 1/չիք: 2/149ա53բ: 3/153բ-5ա: 4/155ա-7ա: 5/157ա-65ա: 6/165ա: 7/177ա8բ: 8/178բ-9ա: 9/179աբ: 10/179բ-80ա: 11/180աբ: 12/180բ1ա: 13/181ա: 14/181աբ: 15/181բ-2ա: 16/182ա-3ա: 17/183ա5ա: 18/185ա-6բ: 19/186բ-92բ: 20/194բ-6ա: 21/192բ-4բ:
22/196ա-8ա: 23/198աբ: 24/198բ-9ա: 25/199աբ: 26/199բ200ա: 27/200ա-7ա: 28/207աբ: 29/207բ-9ա: 30/209ա-12բ:
Ունի նաեւ՝

165բ-77ա ԽԳ. Փոքր ինչ եւ թղթոյ օրինակդ – Աստուածարեալ եւ հոգեւոր տեառնդ քրիստոսապսակ
կաթուղիկոսիդ հաւատացելոցդ ի Քրիստոս...
Ժ. 212բ-9ա [Խօսք եւ աղօթք]
1. 212բ-6բ ԿԷ. Խօսք հօր Յակոբայ Ծպատեցոյ
իմաստասէր գիտնաւորի ընդդէմ Խոսրովայ իմացմանցն – Սկիզբն կենաց, որ տուաւ նախահօրն, խաղաղութեամբ էր պսակեալ... յորմէ փրկեսցէ Քրիստոս
յոյսն մեր, որում փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս.
ամէն:
2. 216բ ԿԸ. Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի
վարդապետութենէ – Զի որք ի մարմինն հաւատացին,
ծանոյց նոցա զԱստուածութիւնն իւր... հաստատեաց
եւ զհիմունս երկրի եւ պարզուածս երկնից. վերջ:
3. 217ա-8ա ԿԹ. Եռամեծի եւ քաջ վարդապետի
Մխիթարայ Գոշի խստակրօն ճգնաւորի եւ բանիբուն
հռետորի ասացեալ զաղօթս ի ժամ սրբոյ պատարագին. եւ ասէ – Տէր Աստուա՛ծ իմ Յիսուս Քրիստոս,
Բան Հօր եւ կերպարան կենդանի եւ կենդանարար... եւ
փառաւոր արարից զքեզ ընդ Հօր քում ամենազօրի
եւ... ամէն:
4. 218ա-9ա Հ. Երանելոյն Գոշայ Մխիթարայ վարդապետի զաղօթս ճաշակման – Ամենակալ ամենախնամ Աստուած յամենայնի օրհնեալ... եւ հանգիստ
փառաց եւ զուարճանալ տեսութեամբ աչաց, ի փառս
երրեակ անձնաւորութեանդ այժմ եւ միշտ եւ անզրաւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ԺԱ. 221ա-86ա, 291ա [Գրիգորի Մագիստրոսի
Թուղթք եւ չափաբերականք]
Տե՛ս ձեռ. 98, էջ 118ա-271ա: ա/չիք: բ/288բ-90ա:
գ/290աբ (կից՝ 290բ «Հագներգութիւնս այս...»): դ/221ա-5բ:
ե/225բ-6բ: զ/286ա-7ա: է/226բ-7ա: ը/227ա-8ա: թ/228ա-37ա:
ժ/237աբ: ժա/237բ-8ա: ժբ/238աբ: ժգ/238բ-9ա: ժդ/239ա-
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40ա: ժե/240ա-1ա: ժզ/241աբ: ժէ/241բ-2բ: ժը/242բ-5ա:
ժթ/245ա-6ա: ի/246աբ: իա/246բ-8ա: իբ/248բ-50ա: իգ/250ա1ա: իդ/251ա-3ա: իե/253ա-4բ: իզ/254բ-6բ: իէ/257ա-8ա:
իը/258բ: իթ/258բ-9ա: լ/259աբ: լա/259բ: լբ/259բ-60ա:
լգ/260աբ: լդ/260բ: լե/260բ-1բ: լզ/261բ: լէ/261բ-2բ: լը/291ա:
լթ/չիք: խ/262բ-3ա: խա/263աբ: խբ/չիք: խգ/263բ-4ա:
խդ/264աբ (չափածոյ հատուածները տե՛ս 287բ): խե/264բ-5ա:
խզ/265աբ (խորագիրը չիք): խէ/265բ-7ա: խը/267աբ: խթ/267բ:
ծ/267բ-8ա: ծա/268աբ: ծբ/268բ: ծգ/268բ-9բ: ծդ/269բ-70ա:
ծե/270աբ: ծզ/270բ-1ա: ծէ/271աբ: ծը/271բ-3ա: ծթ/273աբ:
կ/273բ-5ա: կա/275ա-6ա: կբ/276աբ: կգ/276բ-7ա: կդ/277ա:
կե/277աբ: կզ/277բ-8ա: կէ/չիք: կը/278աբ: կթ/278բ-9ա:
հ/279ա-80ա: հա/280աբ: հբ/280բ: հգ/280բ-1ա: հդ/281աբ:
հե/281բ: հզ/281բ-2ա: հէ/282ա: հը/282ա: հթ/287բ-8ա: ձ/282ա3ա: ձա/չիք: ձբ/283աբ: ձգ/283բ: ձդ/283բ-4ա: ձե/284աբ:
ձզ/284բ-5ա: ձէ/285աբ: ձը/285բ-6ա: ձթ/286ա: ղ/չիք:
Ծնթ. 221ա, 233ա, 245ա, 257ա, 269ա (ստ. լս-ում)՝
«Թուղթ Գրիգորի Մագիստրոսի»:
Տե՛ս Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, Աղէքսանդրապօլ,
1910, նաեւ՝ Մատենագիրք Հայոց, Գրիգոր Մագիստրոս, հտ.
ԺԶ. (ԺԱ. դար), Երեւան, 2012, էջ 85-385:

ԺԲ. 287աբ [Չափաբերականք Գրիգորի Մագիստրոսի]
1. 287ա ՀԹ. Նորին առ հեղգս ոմանս յաշակերտացն, որք ուսանէին զիմաստութիւնն – Մրգուզ փանաք ծրդեալ, ծեքեալ անյոյժ ոգեալ յառեալ, / Իրազեկ
խանտեալ մանձրեալ յարաչինեալ իսկոյն յահրեալ...
միտեալ յարդեալ արասունեալ:
2. 287ա Նորին Գրիգորիս («ԳՐԻԳՈՐԻ ՀԵՂԳՍ») –
Գանգիւն բախիւն հասեալ / Գեղազանամ քեզ ճոխացեալ...
Կից՝ 287աբ [Բան առ որդին իւր Վահրամ] – Հիմ ինձ յայսոսիկ ոչ դժուարեալ... վեստիդ Վահրամայ (տե՛ս ձեռ. 874,
198բ-9ա):

3. 287բ ՁԱ. Նորին Գրիգորի – Կէտ կարթիւ արտակիտիւ / Քեզ աւադիկ ի կախ կորզեալ... նախկին
նոյեան նըն(=մ)ին իւր պահապան:
ԺԳ. 288աբ ՁԳ. [Ի Յակօբ աստուածաբան վարդապետէ, որ մեծի Պօլսոյ պատրիարք, շարադրեալ
բանիւ տաղաչափական որքան առ ունայնութիւն
կենցաղոյս. հմմտ. ձեռ. 1802, 185ա-6բ] – Անցք
ստուերի է փառք մարդոյ / Հոլովի յար որպէս անւոյ...
բաւ արարումն է քաւչական:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 1ա Տե՛ս խորագիրը:
80բ Կոստանդնուպօլսեցի Խաչատուր վարդապետ. 1765:
2. Ստացողի. 96ա Գիրքս այս է Աստապատ<ցես>եցի Աբրահամ վարդապետին, որ ինքն իւր
ձեռամբ այլոց գրեալ մի ըստ միոջէ:
219ա Ի վայելումն Աստապատցի պիտակ մեղապարտ իբր Աբրահամ վարդապետին՝ անուամբ, եւ ոչ
գործով, ի թուով ՌՄԺԵ. (1766):
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 8բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ԱԲՐԱՀԱՄ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»: 9ա
ձուաձեւ բոլորակ՝ ջնջուած, անընթեռնելի: 96ա սեւ
թանաքով բոլորակ՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ԽԱՉԱՏՈՒՐ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՌՃՂ. (1741)»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ներս.
Շնոր[հալւոյ] Ընդհանրական [թուղթք]»: Պհպ. Աա՝
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«ՌՄԺԴ.-ՌՄԺԵ. – 1765-66, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«58/3062», «Յիշատ եր. 1, 219 (գրուած 291, վրան
գիծ քաշած), 96, 99, 80 b, Գ. ա. ակ.», 1բ՝ «Միքայէլ
արքեպիսկոպոսին է»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ կազմի Բ. փեղկի աստառին թուաբանական հաշուարկ՝ «1216/551/1767»:

3063
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 439: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ կարմիր կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ դեղին մետաքս, վրան սոսնձուած
սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Զ.
սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – 1. Աւետարան ըստ Մարկոսի: Ժ. դ.:
ԲԳ՝ ստացուած երկու թերթի ընդերկայնակի հատումով եւ ընդլայնակի ծալումով, եզրահատուած: Մագաղաթ, 19,5x13,5, երկսիւն (17,6x13,5), բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բբ), տող՝ 10:
Կարդալ՝ Բա1-Գբ1-Բա2-Գբ2-Բբ2-Գա2-Բբ1-Գա1. «/// [այն ամենայն սկիզբն] է երկանց... եւ լու[սին ոչ] տացէ զլոյս իւ[ր, եւ
աս]տեղք յերկնից թ[աւթափեսցին, եւ զաւրութիւնք յերկինս շարժեսցին]» [Մարկոս, ԺԳ. 8-25]: 2. Ճաշոց: Թ. դ.: ԴԵ՝ ստացուած
երկու թերթի ընդերկայնակի հատումով եւ ընդլայնակի ծալումով, եզրահատուած: Մագաղաթ, 19,2x13,6. միասիւն (13,5x8),
բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Դբ), տող՝ 7: Կարդալ՝ ա. Եա-Դբ՝
«[Լուարո՛ւք ինձ, կորուսեա՛լքդ, սրտիւք հեռացեա՛լքդ արդար]ութենէն. մերձեցուցից զարդարութիւն իմ եւ այլ ոչ եւս հեռասցի, եւ
զճշմարտութիւն իմ եւ զփրկութիւն իմ այլ ոչ եւս յամեցուցից.
ետու ի Սիովն՝ զփրկութիւն Իսրայէլի» [Եսայի, ԽԶ. 12-13]: բ. ԵբԴա՝ «/// թիւն: Պաւղոսի առաքելոյ ի Գաղատեցւոց թ[ուղթ] –
Քրիստոս գնեաց զմեզ յանիծից աւ[րինացն]... կախեալ կայցէ
զփայտէ, զի ի հեթան[ոսս աւրհնութիւնն Աբրահամու եղիցի ի
Քրիստոս Յիսուս, զի մեք զաւետիս Հոգւոյն Սրբոյ ընկալցուք
հաւատովք]» [Գաղ. Գ. 13-14]:

Նմուշ Բբ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԶ. դար
ԳՐԻՉ՝ Արիստակէս: ՍՏԱՑՈՂ՝ Սիմէօն կրօնաւոր:
ԹԵՐԹ՝ 387 (1-387): ՊՐԱԿ՝ 11+Ա-ԼԲx12 (Ա՝ 11, ԺԷ՝ 10, ԻԱ՝ 4,
ԻԲ՝ 20, ԼԲ՝ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x
14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14,5x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 51ա):
ՏՈՂ՝ 27:

Նմուշ 51ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1-7՝ ցեցի անցքեր, թ. 1-42՝ գամի անցքեր, թ. 1, 106՝ վնասուած, թ. 387՝ 7x6,9. կտրած-հանած՝ թ. 11-12ի
միջեւ 4 թերթ, թ. 250-1ի, թ. 263-4ի միջեւ մէկական թերթ, թ. 2701ի միջեւ 9 թերթ, թ. 387-8ի միջեւ 4 թերթ. հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան,
բորբոսի զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-11բ Ներսեսի սրբոյ եպիսկոպոսի Կիւլիկեցւոյ Տարսոնի. Խորհրդածութիւն վասն ուղղափառ
հաւատոյ եկեղեցւոյ, որ ի սուրբ Երրորդութիւնն եւ ի
տնօրէնութիւնն Քրիստոսի – [Հաւա]տամք իմացականիս գիտութեամբ զԱստուած... եւ ընդ այս բազմապատիկ իմաստութիւնս նայեցեալ՝ հրեշտակք հիացան
(տե՛ս ձեռ. 441, 1-5ա):
Տե՛ս Սրբոյն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Խորհրդածութիւնք ի
կարգս եկեղեցւոյ, Վենետիկ, 1847, էջ 1-19:

Նմուշ Դբ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, ոսկի, կանաչ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը թեթեւակի վնասուած, տախտակները կոտրուած, կարկատուած, Պտռկ-Պհպ.ները կծկուած, խունացած, կեղտոտուած, Պտռկ-Պհպ. ԲԳ՝ ցեցի անցքեր, լուսանցակողերը՝ գունաթափ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ներս. Լամբ.,
Խորհրդածութիւն ի սուրբ Երրորդութիւնն (1.), դ.», Պհպ. Աա՝
«76/3063», «ԺԶ. – Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պտռկ-Պհպ. Բա՝ «Սք, վարջսղալ», Պտռկ-Պհպ.
Դբ՝ «Պ, Պե, Պ»:

Բ. 12ա-386բ [Մեկնութիւն Բանից Սողոմոնի, Ներսիսի Լամբրոնացւոյ]
1. 12ա-219բ [Տ]եսութիւն Առակացն Սողոմոնի՝
Ներսէսի եպիսկոպոսի Տարսոնի, ի թվին Հայոց ՈԽԶ.
(1197)
Տե՛ս ձեռ. 1142, 3ա-202ա: 1. 12ա-219բ: Յռջբ./12ա-3բ:
ա./14ա-219բ: Յիշ. հեղ./179ա:

2. 219բ-302բ [Ներսիսի Լամբրոնացւոյ] Բանք Ժողովողի որդւոյ Դաւթի թագաւորի Իսրայէլի յԵրուսաղէմ. Եկլեսիաստէս
Տե՛ս ձեռ. 1142, 202ա-77ա: 2. 219բ-302բ: Յառաջաբանութիւն/219բ-20ա: ա./220ա-302բ:

– 259ա (ստ. լս.) Գաղափարէք. յառաջագոյն զգու-
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շանայք, ապա ընթեռնոյք, քանզի օրինակն եւ յետոյ
բնաբանն կարդացի, ապա իմացայ, ահա նշանեցի
իւրաքանչիւր տեղիս, թողութիւն արարէ՛ք մեզ:
3. 303ա-86բ [Ներսիսի Լամբրոնացւոյ] Իմաստութիւն Սողոմովնի
Տե՛ս ձեռ. 1142, 277բ-354բ: 3. 303ա-86բ: Յառաջաբանութիւն/303ա-4ա: ա/304ա-86բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

13բ Աստուա՛ծ, գթա՛ ի ծրող սորա եւ թող զյանցանս՝ զկամայն եւ զակամայն, զբանիցն եւ զգործոց,
բարեխաւսութեամբ ամենայն սրբոց, եւ որ յիշեն. ամէն:
179բ Տէ՛ր, ուղղեա՛ զփափագ ըղձիս օգնութեամբ
Սուրբ Հոգւոյդ. ամէն:
219բ Ողորմեա՛, Քրիստոս Աստուած, ստացաւղի
լուսայեղձ մատենիս աստուածախօս իմաստիցս՝ տէր
Սիմէօն կրօնաւորին, եւ ծնաւղաց նորա, եւ եղբարց, եւ
ամենայն արեան մերձաւորաց՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց, առհասարակ ամենեցուն. ամէն: Նաեւ եղկելի թշուառականիս՝ Արիստակէս գրչի, եւ որ զամէնն ասիցեն:
302բ Ջնջեսցէ Քրիստոս Աստուած զյանցանս գծողիս եւ աշխատողիս սորա՝ լոկ անուամբ եւեթ՝ անարժան Արիստակիսի, աղաչեմք հանդիպող սորա լոյսաիղձ մատենիս, իմ մեղացն թողութիւն խնդրեցէ՛ք
յԱստուծոյ, եւ ձեր մեղացն թողութիւն շնորհեսցէ:
386բ [Կատա]րեցաւ իմաստատիպ, հանճարունակ,
աստուածախաւս մատենիս այս սրբոյ առնն Աստուծոյ՝
Սողոմօնի թարգմանութիւնս, արարեալ քրիստոսակիր
եւ հոգիընկալ անձին Ներսէսի սրբոյ եւ մաքրամիտ
եպիսկոպոսի, նշանաւորն Տարսոնի, ընդ բազմա<ա>շխատ բանից երկնային գանձուց, կանխաւ ի վերջոյ եւ
զայս աննախանձ իմացող մտաց, արդարեւ, սխրացուցիչ: Ի թուիս հայոց ի ՈԾ. (1201): Եւ զիարդ ոչ, որ ի
մեղաց սառուցեալ դարուս լուսատու ոգւոց բանի՝
առատ ի Հոգւոյն Սրբոյ բղխմամբ յեկեղիցիս Քրիստոսի պայծառ եւ արթուն սրտին յայտնեցաւ, որ ի տխուր
եւ յանլոյս ոգւոց աւուրսս ի մարմնի արութեան վաստակաւք անաղտ ջահ հոգւոյն ճարպով յաստուածուստ
փայլեալ ծագեցաւ: Սա եւ սորին անսխալ առաքինութիւն բանիւ ընդ գրոյ տիրապէս |387ա| ահա ոչ պարագրի, բայց թէ յինքնածագ անընթաց արեւուն յայտնութեան աշխարհի սպասողացն ստուգիւ սփռեալ ցուցանի, ընդ այլ բազմազան գաղտնի բարեաց մարդկան,
զոր ունի անեղծ գծով Աստուած առ ինքեան: Այս
սուրբ քննեաց զերգարանս Դաւթի պարզ եւ մեկին///
(թերթը կտրուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 22բ (1769 թ., անարուեստ բոլորգիր) Ողորմութեամբն Աստուծոյ եւ կամ ամենազօրին, ես՝ Ծարեցի
Գրիգորի որդի անարժան տիրացու Պետրոսըս, ըստացայ զայս նստուածաշունչս գիրքս, որ ով որ կարդաք,
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մեկ բերան «Հայր մեղայ» ասէ, եւ դուք լիչիք առաջի
Քրիստոսի: Ի թվին ՌՄԺԸ. (1769) էր:
387բ (1769 թ., անարուեստ բոլորգիր) Ողորմութեամբ կամ ամենազօրին, ես՝ Ծարեցի Գիրիգորի որդի
անարժան Պետ[րոս]ըս, ըստացա զայս Առակաց///:
2. Պտռկ-Պհպ. Դբ (1769 թ., անարուեստ բոլորգիր)
Ես՝ մեղսամած տէր Պետրոսըս, գիրեցի:
3. 387բ (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր, այլ ձեռքով) Մեկնիչըս, ով որ այս է իմ Օհան///:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 2բ սեւ թանաքով բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՄԻՆԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Սք, վարջսղալ», «Առակ Սողոմօնի, ԳՌ. (3000) առակս ասաց վասն մարդոյ եւ ԲՌ.
(2000) առակս՝ վասն փայտի»: 22բ՝ «Աքայաբ եւ Եզաբէլ ցանկացեալ այգոյն Նաբովթայ՝ սպանին զանմեղն,
եւ յարոյց Աստուած ի վերայ նոցա զէու»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԶ. դար
ԹԵՐԹ՝ 51 (388-439): ՊՐԱԿ՝ Ա-Էx12 (Ա՝ 11, Գ, Զ՝ 8, Դ, Ե՝ 6, Է՝
1): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջանակ, մէջը
խարիսխ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն՝ (16,5x
11,2): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 388ա), նոտրգիր (նմուշ՝ 401ա):
ՏՈՂ՝ 31-32:

Նմուշ 388ա

Նմուշ 401ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, մարդադէմ (388ա՝ «Ս»): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 388-97, 400, 418՝ հիմքից մասամբ պոկուած, Ա. պրակի առաջին թերթը, թ. 418-9ի միջեւ 4, թ. 439ից
յետոյ 11 թերթ կտրած-հանած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
388ա-439բ Պատմութիւն Սոկրատա ըստ հռովմայեցոց նահանգին եպիսկոպոսաց եւ թագաւորաց,
եւ որ ի նոյն յարմարին՝ բանք սրբոց եւ անսրբոց, զոր
բացայայտէ պատմութիւնս
1. 388ա-400բ [Պատմութիւն Վարուց սրբոյն Սեղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ] – Սկիզբն Սեղբեստրոսի պատմութեան արասցուք, որ կոչեցաւ յաթոռ հայրապետութեան Պետրոսի եւ Պաւղոսի... եւ բարէկարգութեամբ հաստատուն հաւատով պաշտէր զԱստուած զՀայր ամենակալ, եւ զՈրդին նորա միածին, եւ
զՀոգին Սուրբ, որում փառք յաւիտեանս (տե՛ս ձեռ.
1518, 267ա-76բ):
Տե՛ս Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սիղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ, Էջմիածին, 1897, էջ 692-799:
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2. 400բ-39բ [Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի Պատմութիւն եկեղեցական] – Եւսեբի Պամփիւլեա ի տասներրորդ գիրսն եդեալ է զԵկեղեցոյ պատմութիւնն,
լռեաց ի ժամանակս Կոստանդիանոսի Մեծի... ընդ
նոյն ճանապարհ թագաւորաց եւ երթիցես՝ շնորհօք եւ
մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի...
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ [եւ միշտ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն]:
Տե՛ս ձեռ. 1518, 276բ-324բ, հմմտ. Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի
եկեղեցական պատմութիւն, թարգմ. Փիլոն Տիրակացի. եւ Պատմութիւն Վարուց Սրբոյն Սեղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ,
թարգմ. Աբասուն Գրիգորի Ձորափորեցւոյ, աշխատասիր. Մեսրոպ
Վ. Տէր-Մովսէսեան. հտ. Ա., Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի,
1897, հտ. Բ., Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1897, էջ 1-263,
346-493, 515-690: Ձեռ-ս տպագրի գլխաբաժանումները չունի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 388ա (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Աստուա-
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ծած[ի՛ն], մեզ խնայեա՛յ, / առ Տէր Աստուած բարեխօսեա՛յ, / ընդ հովանեաւ ի մեզ պահեա՛յ, / ի փորձանաց
ըզ[մեզ] փրկեա՛յ:
2. 418բ (1769 թ., անարուեստ նոտրգիր) Յիշայտակ
է քարոզգիրքս, որ գոչի Առակաց մեկնիչ՝ ողորմութեամբ
յԱստուծոյ եւ կամն ամենայզօրին Քրիստոսի ես՝ Գիրիգորի որդի մեղաւոր եւ անարժան տիրայցու Պետրոսըս ըստացայ զայս աստուածայշունչ գիրքս՝ Քարոզիչ
անունեալ, որ գոչի Սօղօմոնի Առակաց մեկնիչ, յիշատակ է ին[ձ] եւ իմ ծօնօղացն: Թվին ՌՄԺԸ. (1769) էր:
418բ (1769 թ., անարուեստ նոտրգիր) Յիշայտակ է
քարոզգիրքըս, որ ես՝ տէր Խաչայտուրըս, տըւի տիրացու Պետրոսին, որ էր սպասաւոր <էր> Սուրբ Մարդնաղաւնեաց Խաչին: Ով ոք դայ ծախէ կամ ուժօվ առնէ, կամ դաւի անէ, ԳՃԿ. ու Ե. (365) հա[յ]րապետաց
նվզօվեալ լի[ն]ի:

3064
ՆԵՐՍԻՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՔ Ի ԿԱՐԳՍ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՍԵԼԱՄԻՅԷ (Կ. ՊՈԼԻՍ)
ԳՐԻՉ՝ Յովհաննէս դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 181 (գրչի էջակալում՝ 1-345, որ է՝ 7ա-179ա). չգրուած՝
1աբ, 2բ, 3բ, 6բ, 179բ-81բ: ՊՐԱԿ՝ 9x12+9x8+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ, թագապսակ զինանշան, որի տակ՝ «GM»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (13,9x9,7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 101ա): ՏՈՂ՝ 20:
ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի՝ տպարանային ոսկեզօծ եզերաշրջանակով, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ.
լուսանցակողերը՝ դեղին: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. սպիտակ չգրուած
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ:

ՌՄՀ. – 1821
ժա/111ա-2բ: ժբ/113աբ: ժգ/114աբ: ժդ/115աբ: ժե/116աբ:
ժզ/117ա: ժէ/117բ-8ա: ժը/118ա-9բ: ժթ/119բ-21ա: ի/121աբ:
իա/122աբ: իբ/123աբ: իգ/123բ-5ա: իդ/125աբ: իե/126աբ:
իզ/127ա-30ա: իէ/130ա-6բ: իը/137ա-8ա: իթ/138ա-40ա:
լ/140ա-1ա: լա/141աբ: լբ/141բ-4բ: լգ/145ա-7բ: լդ/148ա-9ա:
լե/149ա-50ա: լզ/150ա-2բ: լէ/153ա-60բ: լը/161ա-70բ:
լթ/171ա-2բ: խ/173ա-9ա:
Տե՛ս Սրբոյն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Խորհրդածութիւնք ի
կարգս եկեղեցւոյ, Վենետիկ, 1847, էջ 1-192 (ա-լը.), էջ 227236 (լթ-խ.):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

Նմուշ 101ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Գ ի ր՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի Բ. փեղկի կաշին քերծուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-179ա Գիրք, որ կոչի Խորհրդածութիւն վասն
ուղղափառ հաւատոյ Եկեղեցւոյ, որ ի սուրբ Երրորդութիւնն եւ ի տնօրէնութիւնն Քրիստոսի՝ շարադրեալ
տեառն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ եւ արքեպիսկոպոսի
Տարսոնի Կիլիկեցւոյ, ի հայրապետութեան տեառն
Գրիգորիսի ամենայն Հայոց կաթողիկոսի՝ Տղայ
կոչեցելոյ եւ ի տիրապետութեան քրիստոսապսակ
արքային Լեւոնի ի շրջանի ընթացից ժամանակաց ի
ՈԻԶ. (1177) թուականի հայոց՝ ի մէջ լերանցն Տօրոսի
Տե՛ս ձեռ. 441, էջ 1ա-45ա: 4ա-6ա/Ցանկ սրբոյ մատենիս:
ա/7ա-24բ: բ/25ա-42բ: գ/43ա-54ա: դ/54ա-76ա: ե/76ա-86ա:
զ/86բ: է/87ա-99ա: ը/99բ-107բ: թ/108աբ: ժ/109ա-10բ:

3ա Իսկ ի նարդենիս գաղափարեցեալ եղեւ սրբագրաբար ի հայրապետութեան տեառն Ղուկասու ամենայն հայոց կաթողիկոսի, յամի Տեառն 1781 եւ հայոց
ՌՄԼ.ին, ընդ հովանեաւ Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ եւ ի նմա
զետեղեալ սքանչելարար եւ գերահռչակ Նշանին Սրբոյ,
որ ի Սելամիյեէն Իսկիւտարու, ձեռամբ նորին անարժան սպասաւորի Մարտիրոս մեղապարտ սարկաւարգի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 3ա Եւ ապա ի նոյն գրքէ գաղափարեալ ի Սելամիյէ Սուրբ Խաչի եկեղեցւոյ, ընդ հովանեաւ նորին
դպրատան. եւ անդ իբրու մանկավարժ քեռորդի Երեմիայ արքեպիսկոպոսի Յօհաննէս դպրիս իմով աշխատութեամբ, ի հայրապետութեան Տեառն Եփրեմի
սրբազնակատար կաթողիկոսի ամենայն Հայոց, յամի
Տեառն 1821, ի Հոգտեմբերի 16ին:
179ա Արդ, ըստ որում սա առաջին մասն եւ քառասուն գլխով առանձին կացեալս վայելուչ վարկայ տալ
ուրոյն կազմել զսա, զի մի՛ առաւել թանձրագոյն լիցի
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դիրք գրքոյս եւ զվասն է՞րն թանձրագոյն լինելոյն
ունիս տեսանել ի վերջն երկրորդի մասին՝ ի համառօտ
վերջաբանութեանն, որ ի մէնջ. վերջ:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ներս.
Լամբ. Խորհրդածութիւն ի սուրբ Երրորդութիւնն, (3)»,
Պհպ. Աա՝ «78/3064«, «1821. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3065
ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 228 (գրչի էջակալում՝ ٨٤٢-١٥٦, որ է՝ 1ա-211ա).
չգրուած՝ 211-4բ, 228բ: ՊՐԱԿ՝ 1x8+2x4+1x8+2x10+2x8+1x10+
1x6+1x14+1x4+1x12+1x10+12x8+1x9+1x7: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով, լուսադրոշմով՝ ցանկապատ, ներսում անընկալելի
պատկեր, «LA», երկրաչափական պատկեր, քառակուսի, մէջն
ալիքաձեւ շրջանակ, որի մէջ էլ երեւի մակագրութիւն: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (17,5x12,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 70ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ անկիւնները՝ բաց շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ. չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

34/116ա-22բ: 35/122բ-5ա: 36/125ա-50բ: 37/150բ-6բ:
38/156բ-61բ: 39/161բ-6բ: 40/166բ-9ա: 41/169ա-70բ:
42/170բ-5բ: 43/175բ-7ա: 44/177ա-8ա: 45/178ա: 46/178ա83ա: 47/183ա: 48/183բ: 49/183բ-4ա: 50/184աբ: Ունի՝ 184բ՝
Կանոնք սրբոյն Աթանասի. բան մէկ – Արդ, եկայք զբան Եսայեայ... (տե՛ս տպ. հտ. Բ., էջ 287): 51(=ԾԲ.)/184բ-5ա (խորագիրը՝ «Կանոնք Սեբերիանոսի ի Ղուկասու Աւետարանին մեկնութենէ բան, որ է՝ Ա. Թէ ոչ առաւելուցու արդարութիւն
ձեր...»): 52(=ԾԳ.)/185բ-6ա: 53(=ԾԴ.)/186բ: 54(=ԾԵ.)/186բ:
55(= ԾԶ.)/186բ-7ա: 56(=ԾԷ.)/187ա-90ա:

Բ. 190ա-228ա [Կանոնգիրք]
Տե՛ս ձեռ. 449, էջ 163բ-78ա: 1/190ա-6ա: 2/196ա-9բ:
3/200ա-2բ: 4/202բ-11ա:
Նմուշ 70ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, մարդադէմ (79բ, 111բ, 200ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը՝ քերծուած, մաշուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, պրականիշեր չկան, թ.
119ը կարդալ թ. 123-4ի միջեւ, թ. 124, 125՝ վնասուած, թեթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-190ա [Կանոնագիրք Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 449, էջ 62ա-162ա: 12/1ա (սկիզբը թափուած՝///
զպատճառս ուղղոյն եւ ուր զուղղէգնացութիւն արասցէ...):
13/1ա-2ա: 14/2ա-3բ: 15/3բ-20ա: 16/20ա-1ա: ա/21ա-31ա:
բ/31ա-2բ: 17/32բ-54բ: 18/54բ-70բ: 19/70բ-3ա: 20/73աբ:
Ա/74ա-9ա: 21/79ա-82բ: 22/82բ-4բ: 23/84բ-7ա: 24/87ա-95ա:
25/95բ-100բ: 26/101ա-7ա: 27/107ա-8բ: 28/108բ-11բ:
29/111բ-3ա: 30/113աբ: 31/113բ-4ա: 32/114ա: 33/114ա-6ա:

– 215ա-28ա Ցանգ կրքոյս միահամուռ աստ
եդաք, զի որոնեալ գտանիջիք համարովք, որ են («ԱՔ») – Այս ընդ արեւելս պարտ է աղօթել... քահանայ,
որ արիւն հեղու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

199բ Փա՜ռք քեզ, Քրիստո՛ս Աստուած, ոյ անհաներ
(՞) զմեղաւոր ծառային քում:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Կանոնգիրք, (3.)», Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած
թերթիկին՝ «119 թերթի պարունակած յօդուածները
պատկանում են Վաչագանի կանոնախմբին եւ սխալմամբ, կազմելիս, դրուել է Երկրորդ Նիկիականի մէջ:
Այս էջը պէտք է դնել 123 եւ 124 թերթերի միջեւ: Վ.
Յակոբեան, 1961 թ., Եօթանուան տոնի օրը»:
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ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 25 (գրչի էջակալում՝ 1-48, որ է՝ 1ա-24բ). չգրուած՝
25աբ: ՊՐԱԿ՝ 6x4 (6՝ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. ճնշադրոշմով՝ «ФАБРИКИ N 5 АРИСТАРХОВА»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x17,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (12,5x16,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 10ա): ՏՈՂ՝ 26: ԿԱԶՄ՝
կարմիր թուղթ, աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 10ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. լուսանցակողերը՝ գունաթափ, գրադաշտը սահմանագծված երկգիծ սեւ մատիտով, թերթերին մատիտով տողատման անցքեր, աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-22ա [Մաշտոց ձեռնադրութեան]
ա. 1ա-4ա Կանոն մոնոզոնի հերակտրութեան
եգիպտացւոցն եւ սուրբ լերինն եւ Պաղեստին
արանց եւ կանանց, որք զկուսութիւնն յանձն առնուն
ի Քրիստոս, կարգն այս է – Ածեն զնուիրեալն ի դուռն
եկեղեցւոյն եւ ասեն սաղմոս... ի յաղորդութեան ի փառաբանութենէ տւէ եւ ի գիշէրի եւ ի փառս Աստուծոյ:
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բ. 4ա-6բ Կարգ ուրացողաց, որք զՔրիստոս ուրացեալ լինին եւ դարձեալ զղջանան եւ մեղայ տան
առաջի Աստուծոյ եւ առաջի մարդկան – Կանոն եւ
կարգաւորութիւն ի սահման եկեղեցւոյ զղջումն, որք ի
բանաւորաց եւ յերկուղէ մահու ուրացեալ լինին զքրիստոնէութիւն... եւ ասէ աղօթս ի վերայ Տէր Աստուած
ամենաբարի եւ աղբիւր կենաց եւ անմահութեան, որ
կամիս ամենայն մարդ, որ ի գիտութիւն:
գ. 6բ-22ա Կանոն ձեռնադրութեան կրոնաւորի՝
արժանացելոցն ի չափ հասակի կատարման տիոց եւ
նմանակցութեան Քրիստոսի միացելոցն – Որպէս զողջակէզ լեառնական աստուածախորհրդովք... որ կարողն հաստատել ի սրբութեան վարս, մինչեւ յոր կոչմանն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
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Բ. 22ա-4բ Ստեփաննոսի վերնագիր ինքնադրութեան վասն վարուց երանելոյն Մաշտոցի [Եղիվարդեցւոյ] – Յամի վեցհարիւրերրորդի վասն երրորդ լինելութեանց արարածոց ըստ եօթանասնից աւանդութեանց... միաբան հասցուք ի նպատակ վերին կոչման
յարքայի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, գթութեամբ
Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի, որով եւ ընդ որում
Հօր միանգամայն եւ Հոգւոյն Սրբոյ վայել է... ամէն:
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012, էջ 709-737:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Կանոն մոնոզոնի», Պհպ. Աա՝ «97/3066, ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
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ԴԱՆԻԷԼԻ ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆՑ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ Ի ՆՈՐ
ԲԱՅԱԶԻՏ
ՌՅԺԱ. – 1862
ԳՐԻՉ՝ հեղինակը:
ԹԵՐԹ՝ 44. չգրուած՝ 1բ, 35ա-44բ: ՊՐԱԿ՝ 1x20+1x24: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, ճնշադրոշմով. ութանկիւն շրջանակ, մէջը՝ «Հմր 6: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,4x18: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19,5x13,6): ԳԻՐ՝ շղագիր
(նմուշ՝ 14ա): ՏՈՂ՝ 17-20 (խառն): ԿԱԶՄ՝ կարմիր կտաւ, մէջքը՝
սեւ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. դեղնաւուն թուղթ, մասն կազմաստառի:

նմուշ 14ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թանաքի թթուայնութիւնը բարձր, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր, պրականիշեր չկան:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-33բ Ճանապարհորդութիւն Դանիէլ վարդապետի Շահնազարեանց Տարօնեցւոյ ի Նոր Բայազիտ քաղաքն, ի 1862 ամի
– 2ա-3բ Յառաջաբան – Ի 1841 ամի ի 16ն Յուլիսի, ի հնգետասան ամեայ հասակի կենաց իմոց ելեալ
յաշխար[հ]էն Տարօնոյ... Մնամ միշտ աղօթարար ազգիս հայոց եւ յետին միաբան եւ պաշտօնեայ սրբոյ տաճարի Մայր Աթոռոյս կաթուղիկէ Էջմիածնի Դանիէլ
վարդապետ Շահնազարեանց Տարօնեցի:
ա. 4աբ Գլուխ Ա. – Ի 16ն Յուլիսի 1862 ամի մեծ
ուրախութեան եւ ազատութեան օր էր վասն իմոյ... եւ
իջեւանէցաք ի տան վաղածանօթ բարեկամի մերոյ տէր
Մանուէլ ծերունազարդ քահանայի Թաղիանոսեանց:
բ. 5ա-6ա Գլուխ Բ. – Ալափարսէ՝ ի Ծաղկաձոր գաւառակի, յարեւելս Հրազդան գետոյ, գիւղ հայոց թուով
130 տուն, ունի եկեղեցի... եւ բերեալ են ի գաղթակա-

նութեան իւրեանց ի Մակու քաղաքէ Պարկսաստանի,
որ յԱրտազ գաւառի:
գ. 6ա-11բ Գլուխ Գ. – Յետ ճաշու յերկրորդ ժամու
մատուցեալ զգոհունակութիւն... անուանի Մաքրավանք, եւ ըստ այլոց գեղօրեից Ծաղկաձորոյ է կալուած
արքունի:
դ. 11բ-5ա Գլուխ Դ. – Տէր Աւետիս քահանայն կամելով սիրաշահել զմեզ... ուստի եւ խնդրեմ յընթերցօղացդ անմեղադիր լինել մեզ՝ վասն այսպիսի մանրապատում լինելոյ մեր ի գրուածս ճանապարհորդութեանս:
ե. 15բ-7ա Գլուխ Ե. – Հասարակաց է ասած. «Խորհուրդ մարդկան կամք Աստուծոյ»... |15բ| որ ի կալուած տէր Յակոբայ ծերունազարդ |16ա| քահանային
հօր՝ ուղեկցին մերոյ տէր Յովհաննէս խաչակիր աւագ
քահանայ Տէր-Յակոբեան:
զ. 17ա-21բ Սայլավարն մեր՝ ջերմեռանդ մալականն... թողում այլոց հնասիրաց, մանաւանդ եւ ազգային հնութեանց խուզարկողաց:
է. 21բ-3ա Գլուխ Է. – Որովհետեւ նպատակ այսր
ճանապարհորդութեան իմոյ... ուղղեցաք զընթացս մեր
ի վանս Սեւանայ անապատի:
ը. 23ա-8բ Գլուխ Ը. – Օդոյ պարզութիւն տայր մեզ
վայելել զԱրեգական պայծառ լոյս... մերձ էր ուշաթափիիլ, եւ թէ ոչ օգնէին նմա նաւապետք եւ այլ ուղեկիցք իմ:
թ. 28բ-32ա Գլուխ Թ. – Չիբուխլու գիւղն բաղկանայ յ80 տուն հայազգի բնակչաց... նաեւ զԲ.րդ հատորն ստորագրութեան Յովհանէս եպիսկոպոսի Շարխաթունեանց:
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ժ. 32ա-4բ Գլուխ Ժ. – Յերեկոյս պարզ, օդն տեղւոյն պայծառ փայլէին... յորոց եւ խնդրեմ անմեղադիր
կացուցանել զիս վասն պակասութեանցն յոճս եւ ի
բանս շարադրութեան:
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «121/3067», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3068
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար (1677ից առաջ)
ԹԵՐԹ՝ 177. չգրուած՝ 2բ-3բ: ՊՐԱԿ՝ 2+Ա-ԺԴx12+8 (Ա՝ 11):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թերթերի հիմքերին
եւ եզրերին անընկալելի-անորոշ պատկերներ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,7x14,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,8x11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 65ա): ՏՈՂ՝ 26: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ անկիւնները՝ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝
թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակաւուն չգրուած թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «RMER», մասն կազմաստառի:

Նմուշ 65ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական,
թռչնային: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ մարդադէմ (38ա, 66բ), թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր, կազմի
վրայ՝ թանաքաբծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-171ա Գրիգորի Մագիստրոսի Չափաբերականք եւ Թուղթք
Տե՛ս ձեռ. 98, էջ 118ա-271ա: Ցանկ/չիք: Յռջբ./4ա-5ա:
ա/5ա-24բ: բ/24բ-6բ: գ/26բ-8ա (կից՝ 27բ-8ա, «Հագներ[գ]ութիւնս այս...»): դ/28ա-38ա: ե/38ա-40ա: զ/40բ-1բ: է/41բ-2բ:
ը/42բ-4ա: թ/44ա-63ա: ժ/63աբ: ժա/63բ-5ա: ժբ/65ա-6ա:
ժգ/66աբ: ժդ/66բ-9ա: ժե/69ա-71ա: ժզ/71ա-2ա: ժէ/72ա-4ա:
ժը/74ա-9բ: ժթ/79բ-81բ: ի/81բ-3ա: իա/83ա-6բ: իբ/86բ-90բ:
իգ/90բ-1բ: իդ/91բ-6ա: իե/96ա-100ա: իզ/100ա-4բ: իէ/104բ8բ: իը/108բ: իթ/108բ-9բ: լ/109բ-10բ: լա/111աբ: լբ/111բ-2ա:
լգ/112ա-3ա: լդ/113աբ: լե/113բ-5ա: լզ/115ա-6ա: լէ/116ա-8ա:
լը/118աբ: լթ/118բ-9բ: խ/119բ-20բ: խա/120բ-1ա: խբ/121աբ:
խգ/121բ-2բ: խդ/122բ-4ա: խե/124ա-5բ: խզ/125բ-7բ
(խորագիրը՝ չիք): խէ/127բ-30ա: խը/130ա-1ա: խթ/131աբ:
ծ/131բ-2բ: ծա/132բ-3բ: ծբ/133բ-4ա: ծգ/134ա-5ա: ծդ/135ա6ա: ծե/136ա-7բ: ծզ/137բ-8բ: ծէ/138բ-9բ (խորագիրը՝ չիք):
ծը/139բ-43ա: ծթ/143ա-4բ: կ/144բ-8ա: կա/148ա-50ա:
կբ/150ա-1ա: կգ/151ա-2ա: կդ/152աբ: կե/152բ-3բ: կզ/153բ4բ: կէ/չիք: կը/154բ-5բ: կթ/155բ-6բ: հ/156բ-8բ: հա/158բ-9բ:
հբ/159բ-60ա: հգ/160աբ: հդ/160բ-1ա: հե/161աբ: հզ/161բ2ա: հէ/162աբ: հը/162բ-3բ: հթ/չիք: ձ/163բ-4ա: ձա/164ա-5բ:
ձբ/165բ: ձգ/165բ-6ա: ձդ/166աբ: ձե/166բ-8ա: ձզ/168ա-9ա:
ձէ/169ա-70ա: ձը/170աբ: ծթ/170բ-1ա: ղ/չիք:
Տե՛ս Մատենագիրք Հայոց, Գրիգոր Մագիստրոս, հտ. ԺԶ.
(ԺԱ. դար), Երեւան, 2012, էջ 85-385:

Բ. 2ա, 171բ-7բ [Մանունք]

ա. 2ա Առակ ինչ – Առակ մի ասեմ քեզ սիրելի...
ծանուցանի զինչ բազմութիւն. ամէն:
բ. 171բ [Յաղագս թուոց] (սկզբից՝ թերի) – /// եալ
մերոյ լեզուիս, որպէս զմիակն յոյն բարբառով նշանակէ զառաջին... արդ, ասա՛ հրեշտակին, որոց եմք
այսօր, սակս հրեշտակին ի քէն զրպարտեալ:
գ. 172աբ [Յաղագս որթոյ] – Կռիտաս ծեր յայտնէ
զորթ տնկեալ Դիոնիսեա, հետեւին եւ նմա այլք... ի
բացանցութեանց դադարեալ, վաղ ուրեմն զձեզ
ազատեալ, ողջ լե՛ր:
դ. 173ա-7բ [Մասն քարոզի իմն] – Եփրեմ քաղցեալ ամենեւին, ընդ որս եւ տան լեալ ի ծարաւոյ... եւ
մեծ է քան զնոսա վասն գթութեան այնմիկ/// (այսքան):
Գ. 1ա-2ա [Ժամանակագրութիւն, ՌԺԶ.-ՌՀ.՝
1566-1621 թթ.] – Այս թագաւորն [Սէլիմ Բ. Ղազի] Լ.
(30) ամ թագաւորեաց, յետոյ որդին սորա թագաւորեաց՝ սուլթան Մուրատն, ի ՌԻԹ. (1580) թվին նեղեցաւ թագաւորն... եւ թագաւորեցուցին զսուլթան Մուստաֆան՝ զհաւրեղբայր նորին հանեալ ի յարգելանոցէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

171ա (1677 թ., անարուեստ նոտրգիր) Թվին հայոց
ՌՃԻԶ. (1677). յիշատակ է գիրքս ի դուռն/// (ջնջած),
յիշատակ համօրէն ժողովր[դեան], երեսփոխանութեան եւ ի[մոյ] Կարապետին. տեսողք, ասացէ՛ք զողորմին. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Նամականի
Գրիգոր Մագիստրոսի, (3.)», Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «1290, 1236, 76»: Պհպ. Աա «223/3068»,
«Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Բանն, զոր պատուիլ, բանն,
զոր պատուիրի, բուն», 3ա՝ «Վասն էր ի ժամանակի:
Գրեցի գիրս 26 Մարտի (գրուած եւ վրան գիծ քաշուած)»: 4ա՝ սիւնակէտագիր եւ օղակէտագիր ծածկագրերի փորձ՝ «Յ.Յ.Յ.Յ.Ի.Ս.»: 177բ՝ «ջուր, անիւ, ներկ ի
զմէղէմ էս նպու: Այսաւր անճառ լուսոյն ի փ, գըլխոյն
ընտրեալ հաւտին կանչէմ ան, իլխծկհձ, դուռնն, անճառ լուսոյ զծագումըն ի փրկութեան զմեր կատարումնըն, խոնահի ի վերջայտուջ ըստ երականն նոյն եւ Ղ.
եւ Գ., դուս, ա-ֆ, զոր մաքեցեր աւազ, զ մաքրեցեր
աւազաին, 267523»:
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3069
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԼԻՄ անապատ

ՌՃԻԱ. – 1672

ԳՐԻՉ՝ Սարգիս Եդեսացի:
ԹԵՐԹ՝ 217. չգրուած՝ 1ա-14բ, 62բ, 128ա-9ա, 210բ-7բ:
ՊՐԱԿ՝ 1x8+1x6+ԻԳ-ԻԶ, ԻԱx12 (ԻԶ՝ 11, ԻԱ՝ 1)+ 1x12+2+ԻԷԼԱx12 (ԻԷ, Լ՝ 11, ԼԱ՝ 5)+ 1x2+1x6+ԺԲ-ԺԸx12 (ԺԲ՝ 3)+ 1x6+1:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «HZ», եռամահիկ,
երեքնուկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x
11,7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 50ա, 65ա): ՏՈՂ՝ 32, 63ա-76բ՝ 2223: ԿԱԶՄ*՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կանաչ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
*Ծնթ. դրոշմազարդերը նման են Նոր Ջուղայի կազմերի
ձեւաւորմանը, հնարաւոր է՝ կազմուած լինի այնտեղ:

Նմուշ 50ա

Նմուշ 65ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա րդ ՝ 15ա, 38բ, 77ա:
Լուսանցազարդ՝ թռչնային, բուսական: Զարդագիր՝ թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ բաց մանուշակագոյն, կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. լուսանցակողերը գունաթափ, Ա. փեղկին
մետաղէ ծայրով կապիչների 2 մետաղէ ագուցիչ, Բ. փեղկին
կապիչների մետաղէ հիմքերն ընկած, թ. 1, 2՝ փոքր-ինչ վնասուած, 63ա-76բ՝ գրուած այլ գրչի ձեռքով, պրակահամարները
տարբեր ձեռքով են, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 15ա-38ա Սկիզբն պատմութեան Չորրորդ Հայոց՝ ի Ժամանակագրութենէ Զենոբայ Ասորոյ, որ
ձեռնադրեցաւ առաջին եպիսկոպոս՝ ի սրբոյն Գրիգորէ, երկրին Մամիկոնէից
Տե՛ս ձեռ. 1328, էջ 242ա-333բ: ա/15աբ: բ/15բ-7ա: գ/17ա23բ: դ/23բ-5ա (խորագիրը եւ սկսուածքը տարբեր՝ «Վասն պատերազմին, որ ի զօրացն հիւսիսոյ եղեւ ի ձեռն իշխանին
Աղձնեաց – Ի ժամանակին յայնմիկ լուր եղեւ ի դուռն արքունի...»): ե/25ա-7ա: զ/27ա-30բ: է/30բ-4ա: ը/34ա-5բ: թ/35բ-8ա:
Ծնթ. Խորագրերը տարբեր են, մասամբ քաղուածու բնոյթի
է: Տե՛ս «Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ», Երեւան,
1941, ձեռ. Ն, ձեռագրիս մասին՝ էջ XVII (Հմր 14): Հմմտ.
Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարաւնոյ, Մատենագիրք
հայոց, հտ. Ե., Անթիլիաս-Լիբանան, 2005, ձեռ. q, էջ 971-1126:

Բ. 38բ-62ա [Մեսրոպայ Վայոցձորեցւոյ] Պատմութիւն սրբոյ Ներսէսի Հայրապետին հայոց
Տե՛ս ձեռ. 702, էջ 4ա-99ա: ա/38բ-40բ: բ/40բ-2ա: գ/42ա4ա: դ/44ա-5բ: ե/45բ-6բ: զ/46բ-8ա: է/48ա-9ա: ը/49ա-51ա:
թ/51ա-2բ: ժ/52բ-6բ: ժա/56բ-9բ: ժբ/59բ-61ա: ժգ/61ա-2ա
(վջ.՝...սուրբն Վարդան եւ սքանչելին Հմայեակ եւ երանելին

Համազասպեան: (Յիշ. հեղ.) Եւ արդ, զկայ առցէ բանս վասն
քաջ եւ տիրասէր ազգին Մամիկոնէից եւ ՆԺԶ. թվականիս հայոց եւ ի վերադիտողութիւն տեառն Վահանայ Հայոց կաթողիկոսի եւ յամս Աշոտոյ Բագրատունոյ Հայոց թագաւորի՝ ի տանէն Շիրակայ/// չշարունակուած):

– 38բ (յետագայի ձեռքով գրուած)՝ «Մեսրովբայ
երիցու Պատմութիւն վարուց Ներսիսի»:
Տե՛ս Մեսրոպ Վայոցձորեցի, Մեսրոպայ երիցու Վայոցձորեցւոյ Պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի հայոց հայրապետի, Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԱ., Անթիլիաս-Լիբանան, 2010, էջ 631743, ձեռագրիս մասին էջ 653 (Հմր 63):

Գ. 63ա-76բ Յայտնութիւն նշխարաց սրբոյն Ներսեսի հայոց պատրիարգի՝ թոռն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ, Յոհանէս վարդապետի Եզնկացւոյ
ասացեալ – Յորդորական ձայնիւ ցնծութեան աւետիս
բարեաց բերկրանաց մատուցանեմք քեզ... եւ արժանի
արասցէ ուղիղ հաւատոյն փառատրութեամբ փառաւորել զամենասուրբ զԵրրորդութիւնն, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
Դ. 77ա-122բ Բազմերջանիկ եւ երանաշնորհ
սուրբ հօրն՝ անյաղթ հռետորի եւ լուսաւոր վարդապետի Վարդանայ նորոգ թարքմանչի եւ կրկին լուսաւորչի Հայոց Բան պատմագրութեան՝ համառօտ
վիպասանեալ յԱդամայ հետէ մինչեւ ի ՉԺԶ. (1267)
թուականն Հայոց, յոյժ պիտանի շարադրութեամբ եւ
գեղեցիկ պիտառութեամբ: Օգնեա՛, Հոգի Սուրբ, Աստուած ճշմարիտ – Նախ քան զամենայն խնդիրս հայցեսցուք եղեալքս զէն եւ սկսեալքս զանսկիզբն եւ ստորայինքնս... զոր տեսեալ Յիսուսին իւրոյ եւ Աստուծոյ՝
ընդ Ղազարու հանէ արտաքոյ այսքան դժնդակակրիցս
յանպատումն:
Հմմտ. ձեռ. 1518, 115ա– 62ա:

Ե. 122բ-7բ Յայտնութիւն բանից ի նուաստէ Վարդանայ, ի Յոհան Ուձնեցին, ի խնդրոյ տեառն Համազասպայ արհիեպիսկոպոսին Հաղբատայս, առ որ
սկիզբն նախադրութիւն ճառիս՝ պատասխանի է –
Պայծառ ջահն արեւելից եկեղեցւոյս, այրն քրիստոսազգեաց Գրիգորիոս բնախօսել կամելով... եւ զոր ինչ
սխալեցաքն քաւութիւն, եւ Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ
Հոգոյն փառք... յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (հմմտ.
ձեռ. 993, 740ա-3բ):
Զ. 129բ-210ա Համառօտ պատմութիւն ժամանակաց ի սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ յետին աւուրս թեւացեալ՝ արարեալ Կիրակոսի ընտրեալ վարդապետի, ի
մեծահռչակ ուխտն Գետկայ. Աւգնեա՛յ, Հոգիդ Սուրբ:
Տե՛ս ձեռ. 1518, էջ 181ա-260բ: Նախերգան/129բ-31ա:
ա/131ա-52ա: բ/152ա-60ա: գ/160ա-1բ: դ/161բ-2ա: ե/162ա-4բ:
զ/164բ-5բ: է/165բ-6ա: ը/166ա: թ/166ա-7ա: ժ/167ա-9ա:
ժա/169աբ: ժբ/169բ-70բ: ժգ/170բ-1ա: ժդ/171ա-2բ: ժե/172բ-3ա:
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ժզ/173աբ: ժէ/173բ-4ա: ժը/174աբ: ժթ/174բ-5ա: ի/175ա-6ա:
իա/176աբ: իբ/176բ-7բ: իգ/177բ-8ա: իդ/178ա-80ա: իե/180ա:
իզ/180ա-1ա: իէ/181ա: իը/181աբ: իթ/181բ-2բ: լ/182բ-3ա:
լա/183աբ: լբ/183բ-4ա: լգ/184աբ: լդ/184բ-5ա: լե/185ա-6ա:
լզ/186ա: լէ/186աբ: լը/186բ-7ա: լթ/187աբ: խ/187բ: խա/187բ-8ա:
խբ/188ա-9ա: խգ/189ա-91բ: խդ/191բ-2ա: խե/192աբ: խզ/192բ3ա: խէ/193աբ: խը/193բ-5ա: խթ/195ա: ծ/195բ-6ա: ծա/196ա-7բ:
ծբ/197բ-9ա: ծգ/199աբ: ծդ/199բ-201ա: ծե/201բ-2ա: ծզ/202աբ:
ծէ/202բ-3ա: ծը/203ա-4բ: ծթ/204բ-5բ: կ/205բ-7ա: կա/207աբ:
կբ/207բ-8ա: կգ/208ա-9ա: կդ/209ա: կե/209ա-10ա:

– 129բ Ի. դ-ի սեւ մատիտով՝ «Կիրակոս Գանձակեցի՝
աշակերտ Վանական վարդապետի, յԺԳ. դարու՝ 1260»:
Տե՛ս Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, Երեւան,
1961, ձեռ. f:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

122բ Ի ՊՀԴ. (1425) թվին էր տառապեալ (հմմտ.՝
ձեռ. 1518, 162ա, 3078, 201ա):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 25բ Սոցին աղօթիւք ողորմեա՛, Քրիստոս Աստուա՛ծ, մեղսաներկ Սարգսի:
38ա Կարողութեամբ ամենազօրին Աստուծոյ գրեալ
աւարտեցաւ Զենոբ պատմայգիրս՝ ի ՌՃԻԱ. (1672) թվականիս, ի ծովապատ Լիմ յանապատիս, ձեռամբ յոգնա-
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մեղ Եդեսացի Սարգսիս. որ հանդիպիք՝ թէ՛ կարդայք,
թէ՛ օրինակէք, տայք ողորմիս 'ւ ի Քրիստոսէ խնդրէք թողութիւն բազմայմեղիս, Քրիստոս զձերն թողցէ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 76բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Բագռատունեաց մեկնիչս
յիշատակ է Մարտիրոս վարդապետին՝ ի դուռն Վարագայ Սուրբ Նշանին: Ով ոք հեռացուցանէ, զանէծսն
Եւային առցէ. կացցէ յիշատակ ի դուռն Վարագայ:
Բարերար Աստուած, քեզ եմ յուսացեր:
2. 76բ (1703 թ., նոտրգիր) Թվին ՌՃԾԲ. (1703)
օրհնեցայ, այսինքն (չշարունակուած):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 38բ, 77ա սեւ թանաքով ոճաւոր եզրագծերով բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, ԱՍՏՈՒԾՈՅ
ԾԱՌԱՅ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ, ԹՎԻՆ ՌՃԱ. 1101 (1652)»:
122բ հատած անկիւններով քառանկիւն՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ
ԾԱՌԱՅ/// ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ, ԹՎԻՆ ՌՃԼԸ. (1689)»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «240/3069, ԺԷ. – Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ «եկաց սա ի սկիզբն չորրորդ դարու», 75բ՝ «աբգ, աիչ, աիլխ, ածի», 76բ՝ «պա, թվ»,
127բ՝ «աբգդեզէը»:

3070
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է եօթ տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 438: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի՝
դռնակով, միջուկը՝ տախտակ (ԺԷ. դ., երկրորդ կէս)*, աստառը՝
սպիտակ թուղթ, դռնակինը՝ կանաչ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
*Տե՛ս Մատենագիրք Հայոց, հտ. Զ., Անթիլիաս, 2007, էջ 716:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – 1. Աւետարան ըստ Յովհաննու: Թ. դ.:
1 (Ա)՝ ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի հատումով: Մագաղաթ, 19,8x14,5, երկսիւն (16,8x13,5), բոլորգիծ
երկաթագիր, տող՝ 10 (նմուշ՝ Աբ): Կարդալ՝ Աբ-Աա «/// [Տէ՛ր, ոչ
զոք ու]նիմ, թէ [յոր]ժամ ջուրքն [յու]զիցին... Հայր իւր կոչէ[ր]
զԱստուած, եւ հաւա[սար] առնէր զանձն Ա[ստուծոյ]» [Ե. 7-18]:
2. Աւետարան ըստ Յովհաննու: Ժ. դ.: Բ՝ ստացուած 1 թերթի
ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի հատումով: Մագաղաթ, 19,9x17,
երկսիւն (17,5x15,8), բոլորգիծ երկաթագիր, տող՝ 12 (նմուշ՝ Բբ):
Կարդալ՝ Բբ-Բա «/// [Իսկ իբրեւ ետես ժողովուրդն ե]թէ Յիսուս ոչ
է անդ, եւ ոչ աշակերտքն... զի զկամս իմ արարից, [այլ զկամս
այնորիկ որ առաքեացն զիս]» [Զ. 24-38]:

Բ. փեղկից պոկուած, աստառը պատռուած, երեք կապիչներն՝
ընկած, Պտռկ-Պհպ. Ա.ի ելուստը թ. 2-3ի միջեւ, Պտռկ-Պհպ. Բ.ի
ելուստը թ. 436-7ի միջեւ, Պտռկ-Պհպ.ները վնասուած, կծկուած,
խունացած, կեղտոտուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա սեւ թանաքով բոլորակ, երկգլխանի արծուի պատկերով՝ «Печ. Ахалцыхской градской полиции »:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. փեղկի աստառին փակցուած
քառածալ թերթին՝ «Ցուցակ (շղագիր), Պարունակութիւնքն, անուանք մատենից, 241, Զենոբայ Պատմութիւն Տարօնայ», կազմի Բ. փեղկի աստառին՝ «431/
392/149, 78»: 1ա՝ «241/3070, Հմր 206, 42», «ՌՃԻԳ.1674, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՌՃԺԸ. – 1669

Նմուշ Աբ

Նմուշ Բբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը եւ մէջքը մաշուած, մէջքի
վերին հատուածի կաշին մասամբ պոկուած, Ա. փեղկի երեք գամերից մէկն ընկած, դռնակը ծալուած, մաշուած, ստորին մասը

ԳՐԻՉ՝ Դաւիթ Ճնճղուկ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Վարդան վրդ. Բաղիշեցի:
ԹԵՐԹ՝ 50 (1ա-50բ). չգրուած՝ 1ա-2ա, 48բ-50բ: ՊՐԱԿ՝ 2+4x
12: ՆԻՒԹ՝ դեղնաւուն թուղթ, արեւելեան, թ. 1-2՝ սպիտակ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,7x
10,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 34ա): ՏՈՂ՝ 29:

Նմուշ 34ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 2բ՝ Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Զենոբ
պատմագիր, նկարի տակ մակագրութիւն՝ «Լուսաւորիչն մեր
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Գրիգորիոս եւ Զենոփ պատմագիր եւ աշակերտ նորին»: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչնային: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր, մարդագիր (23ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ,
դեղին, նարնջի, սպիտակ, սեւ, մանուշակագոյն, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1-2, 7-10՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ.
1-12՝ նորոգուած դեղնաւուն թղթով, Ի. դ.ում, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:
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ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Վարդան վրդ. Բաղիշեցի:
ԹԵՐԹ՝ 180 (51ա-230բ). չգրուած՝ 51ա-2ա, 93բ-4բ, 226ա30բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,2x15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14,8x10,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 105ա): ՏՈՂ՝ 28:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-46ա Պատմութիւն Տարօնոյ, զոր թարգմանեաց Զենոբ Ասորոց եպիսկոպոսն
Տե՛ս ձեռ. 1328, 242ա-333բ: ա/3ա-4ա: բ/4ա-9ա: գ/9ա18բ: դ/18բ-23ա (սկ.՝ «Ի ժամանակսն յայնոսիկ լուր եհաս ի
դուռն արքայի...»): ե/23ա-6ա: զ/26ա-32բ: է/32բ-9ա (սկ.՝
«Դարձեալ զօրաժողով եղեւ...»): ը/39ա-41բ: թ/41բ-3ա:
Ունի նաեւ՝

– 43ա-4ա ժ. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ յումմէ բերաւ, եւ կամ
որպէ՞ս կայ ի Ծիծառնէ, եւ կամ յոր ժամանակի գործեցաւ – Ընդ ժամանակս թագաւորութեան Հերակլեայ... եւ մարզպան՝ ամս Ժ., ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
– 44ա-5բ ժա. Վասն մահուան Տիրանայ՝ որդոյ
Վահանայ եւ պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն
– Յետ այսքան պատմութեան զրուցատրութեանց...
մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն կաթուղիկէին՝ ի
Ձիւնկերտ Տարօնոյ, ի Պորպ քաղաքի, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
– 45բ-6ա Ժգ. [Յիշատակարան հեղինակի] – Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորիով
Զենովբայ Ասորոյ... Եւ կատարիչք հրամանացն եղիցին
աւրհնեալ յԱստուծոյ եւ ի Սուրբ Կարապետէն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ծնթ. Լս-ներում կան բնագրային սրբագրութիւններ եւ
յաւելումներ: Տպ. տե՛ս Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն
Տարօնոյ, Երեւան, 1941, ձեռ. Վ, ձեռագրիս մասին էջ XVII (Հմր
13): Հմմտ. Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարաւնոյ,
Մատենագիրք հայոց, հտ. Ե., Անթիլիաս-Լիբանան, 2005, ձեռ.
c, էջ 971-1126:

Բ. 46ա-8ա Յաղագս պատմութեան սուրբ եւ աստուածային իւղոյն, զոր գտեալ սուրբ հարցն յարեւելք յԱղուանի գիրս եւ թարքմանեցին ի հայ գիր: Եւ
վասն մարմնոյն սրբոյն Կարապետին Յովաննու –
Արդ, պատմեսցուք յաղագս սուրբ իւղոյն, թէ ուստի՞
է... ի պարծանս աշխարհիս Հայոց եւ ամենայն հաւատացելոցն եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 48ա Գրեցաւ սակաւ Պատմութիւնս Զենոբայ
պատմագրի, ի վայելումն սրբազան րաբունոյն Վարդան վարդապետին Բաղիշեցոյն եւ յիշատակ հոգոյ
իւրոյ եւ ծնողաց, ձեռամբ անարժան Դաւիթ Ճընճղկի,
թվին ՌՃԺԸ. (1669):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 14բ՝ «Սուրբ Կարայպետ», 50բ՝
«աւաըգ»:

Նմուշ 105ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զա րդ ՝ 53ա, 159բ:
Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բուսական: Զա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն, կապոյտ, կանաչ, դեղին, սպիտակ, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 111՝ այրուածքի հետք, թ. 127, 130, 168՝
ստ. լուսանցի մասում 2,5-3,5 սմ երկայնքով վերից վար պատռուած, թ. 131՝ վնասուած, թ. 152-3, 169՝ հիմքից մասամբ
անատ, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 52բ-158բ Պատմութիւն ժամանակաց՝ արարեալ Ստեփաննոսի Տարօնեցոյ՝ Ասողնիկ կոչեցեալ.
Յաղագս, թէ ոյք եղեն պատմագիրք յայլ ազգաց եւ
նախասացութիւն բանի
Տե՛ս ձեռ. 1482, 55ա-89բ: [Ցանկ]/52բ: ա/53ա-70բ:
Ցանգ/70բ-1ա: բ/71ա-92բ, 95ա-103ա: [Ցանկ]/103ա-4բ:
գ/104բ-158բ:
– Գրչից 52բ «Անմեղադիր լերո՛ւք վասն ցանգին, զի աւրինակն այս միայն կայր»:
– Գրչից 93ա «Ի յաւրինակն Թ. (9) էչ թողած էր»:
Տե՛ս տպ. Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան, Պատմութիւն
Տիեզերական, Ս. Պետերբուրգ, 1885. հմմտ. Մատենագիրք հայոց, ԺԵ. հտ., Ժ. դ., Պատմագրութիւն, գիրք Բ., Երեւան, 2011,
էջ 616-828:

2. 159ա-225բ Պատմութիւն Ըռստակիսի Լաստիվերցոյ վարդապետի Վասն անցից անցելոց ի յայլասեռ ազգաց, որ շուրջ զմեաւք են անց ընդ աշխարհս
Հայոց. Աւգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ, որ արար
զերկինս եւ զաշխարհս:
Տե՛ս ձեռ. 1482, 90ա-111ա: ա/159բ-61բ: բ/161բ-5ա:
գ/165ա-7ա: դ/167ա-9բ: ե/169բ-70բ: զ/170բ-1բ: է/171բ-2բ:
ը/172բ: թ/172բ-6ա: ժ/176ա-83ա: ժա/183ա-8բ: ժբ/188բ-91բ:
ժգ/191բ-2բ: ժդ/192բ-3ա: ժե/193բ-4ա: ժզ/194ա-9բ: ժէ/199բ203ա: ժը/203ա-7բ: ժթ/207բ-8բ: ի/208բ: իա/208բ-12ա: իբ/212ա5ա: իգ/215ա-9ա: իդ/219ա-21ա: իե/221ա-3բ: իզ/223բ-5բ:
Ծնթ. Լս-ներում կան այլ ձեռքով բնագրային սրբագրութիւններ, ժ-ժա. գլուխները միակտոր են: Տե՛ս տպ. Պատմութիւն
Արիստակիսի Լաստիվերտցւոյ, Երեւան, 1963, ձեռ. D. հմմտ.
Մատենագիրք հայոց, ԺԶ. հտ., ԺԱ. դ., Երեւան, 2012, էջ 491-633:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

158բ Յաղագս գրչի յիշատակ – Արդարութեան եւ
իմանալի Արեգակն ի գարնանաբեր ծոցածաւալ ծագողութեանն ի յադին աստուածակերտ ծառաստան
տանս ազքանազեան թորգոմապետ գրոհի ի ձեռն եր-
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կաքանչիւրոց դասուց սրբազանից եւթանասնից եւ երկոտասանից զԲարդուղիմէոս եւ զԹադէոս հոգիակիրտ ածողութեամբ սերմանեցին զբանն կենաց՝ ակնարկելով քաջ հովւապետին Քրիստոսի, զարթուցանել
զտէր ագարակին ի խորափիտ գբին, որոյ արեան
վտակօք շաչման ձայնէր առ նահատակն՝ արի՛, որ
ննջեսդ, զի մի՛ թշնամին որոմնացան յանդգնեսցի
զիւրն: Վասն որոյ ելանէր բազմատանջ հայրն հաստահեղուս |159ա| հիմամբ արեամբ վկայիցն, որոյ շաղեալ
էր երկիրն, այնու շինել զկաթուղիկէ, անդուստ եւ
այսր, որեարք աստուածայինք հովւապետեալք եւ ի
կատարեալ ընթացից Արեգականն ըստ իւր տարաւ
զնշոյլս լուսոյ իւրոյ, նաեւ չքացաւ գիշերավարն, եւ
արուսեակն ոչ երեւի: Բայց ես՝ միգապատեալս, որ զնոցայն յիշատակ երկրորդեցի ձեզ, ո՛վ ծնունդք սրբութեան, ողորմութիւնն ի ձեռս ձեր է, զի ես հատատապարատանջ, այլ ձեր է օր փրկութեան եւ ժամանակ ընդունելի, ողորմեցարուք շանս սովամահի: Տու՛ք ողորմութիւն ինձ եւ եղբարց իմոց եւ ծնօղաց, եւ Քրիստոս
Աստուած ի մեծի աւուրն զնա, որ զմեզ յիշելոյ արժանի
արասցէ՝ սրբոց երկնայնոց եւ մարգարէիցն եւ մարտիրոսացն մասին արժանի արասցէ. ամէն:
Աղաչեմ, մի՛ անփոյթ առներ, եւ Տէր հատուսցէ քեզ
զվարձս քո, ընդ նմին եւ ես՝ յետինս յամենեսեան եւ
քան զբնաւս յանցաւորս եւ անթիւ մեղօք ծանրաբեռեալս եւ արժանիս երկնային մահուց եւ ոչ մի կենաց
խաւարամածս ոգւովս Գրիգոր Յօհան* գրիչս, որ չեմ
յիշելոյ, աղաչեմ յիշել յաղօթս առաջի Քրիստոսի, զիս
եւ զծնօղսն իմ, որպէս զի աղօթիւք ձեր գտցուք ողորմութիւն ի Քրիստոսէ, եւ Տէր տացէ զտրիտուրն ձեզ
բազումս. ամէն:
*«Գրիգոր» անունը այլ ձեռքով ջնջած եւ վերը գրուած՝
«Յօհան»:

ՆՇՈՒՄ՝ 159ա՝ «44 էջ է»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 196ա՝ «Կենացն Աստուծոյն ա///»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր (239բ-74բ), անանուն (275ա-341բ): ՍՏԱՑՈՂ՝
Վարդան Բաղիշեցի:
ԹԵՐԹ՝ 116 (231ա-346բ). չգրուած՝ 231ա-9ա, 342ա-6բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx12 (Ա՝ 8)+6x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ձուածիր բոլորակ, մէջը՝ խաչ, վերեւում՝ թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16,5x10,5. 16x11):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 245ա, 313ա): ՏՈՂ՝ 30-31:

Նմուշ 245ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 239բ, 306ա:
Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական: Զա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, սպիտակ, նարնջի, վարդագոյն:
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Նմուշ 313ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 246՝ ստորին արտաքին անկիւնն ընկած, թ. 322՝ պատռուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 239բ-305բ Պատմաբանութիւն Ղեւոնդեա մեծի
վարդապետի Հայոց, որ յաղագս երեւելոյն Մահմետի եւ զկնի նորին, թէ որպէս եւ կամ որով օրինակաւ
տիրեցին տիեզերաց, եւս առաւել թէ Հայոց ազգիս
Տե՛ս ձեռ. 1889, 69ա-114բ: ա/239բ-41ա: բ/241աբ:
գ/241բ-3ա: դ/243ա-4ա: ե/244ա: զ/244աբ: է/244բ-5ա:
ը/245աբ: թ/245բ-7ա: ժ/247ա-8բ: ժա/248բ-9ա: ժբ/249ա-50բ:
ժգ/250բ: ժդ/250բ-2բ: ժե/252բ-3բ: ժզ/253բ-5ա: ժէ/255աբ:
ժը/255բ-7ա: ժթ/257ա-81ա: ի/281աբ: իա/281բ: իբ/281բ-2բ:
իգ/282ա-3ա: իդ/283ա-4ա: իե/284ա-5բ: իզ/285բ-6ա:
իէ/286աբ: իը/286բ-7ա: իթ/287ա: լ/287ա-8ա: լա/288ա-9ա:
լբ/289ա-90բ: լգ/290բ-1ա: լդ/291աբ: լե/291բ-2ա: լզ/292աբ:
լէ/292բ-3ա: լը/293աբ: լթ/293բ-4ա: խ/294աբ: խա/294բ-7ա:
խբ/297ա-9բ: խգ/299բ-300բ: խդ/300բ-1ա: խե/301աբ: խզ/301բ2բ: խէ/302բ-4ա: խը/304աբ: խթ/304բ-5բ: ծ/Յիշք. 305բ:
– Գրչից 293բ «Օգնեա՛ տկարութեանս իմում, Հոգի՛ Սուրբ»:
Ծնթ. Գլխաբաժանումներն անկանոն են, գլուխները՝ չսահմանազատուած եւ չհամարակալուած: Տե՛ս Մատենագիրք Հայոց, հտ. Զ., Անթիլիաս, 2007, էջ 711-851. առաջաբանը եւ գիտական բնագիրը Գ. Տէր-Վարդանեանի. ձեռ. Գ.:

2. 306ա-41բ [Պատմութիւն Վրաց] – Յիշատակ
արասցուք այսմ, զի Հայոց եւ Վրաց, եւ Ռանաց, եւ
Մովկանաց... հայր մի էր սոցա Թորգոմ կոչեցեալ... ի
ԾԳ. (53) ամի կենաց իւրոց Յունւարի ամսեան ի ԻԵ.ն
(25 նստուց:
– 320բ ստ. լս-ում, գրչից. «Աւա՜խ, զմահն Վախթանկայ»:
Ծնթ. ստ. լս-ներում՝ «Պատմութիւն Վրաց»:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 305բ՝ «Պատմութիւն, Ղեւոնդ», 306ա՝
«վրաց»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ.
ՎԱՆ

ՌՃԻԳ. – 1674

ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր երէց (348ա-65բ, 370ա), Վարդան Բաղիշեցի
(373ա-91բ), անանուն (366ա-8ա):
ԹԵՐԹ՝ 50 (347-396). չգրուած՝ 347աբ, 353բ, 368բ-9բ, 370բ2բ, 392ա-6ա: ՊՐԱԿ՝ 1-5x12 (2, 3՝ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ «W», մահիկ, ոճաւորուած զինանշան, մէջը՝
յետեւի թաթերին կանգնած առիւծ, եռաթերթ ծաղիկ, թագ, վերեւում՝ աստղ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (17x
13,5), միասիւն (370ա՝ 16,5x12): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (348ա-365բ,
նմուշ՝ 356ա, 366ա-368ա, նմուշ՝ 367ա), նոտրգիր՝ 373ա-391բ
(նմուշ՝ 382ա): ՏՈՂ՝ 28-31:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զա ր դ ՝ 351բ, 354ա,
358ա, 358բ: Լ ո ւ ս ա ն ցա զա ր դ ՝ բուսական, թռչնային: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ,
դեղին, նարնջի, սպիտակ, շագանակագոյն:
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Նմուշ 356ա

Նմուշ 367ա

Նմուշ 382ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 346-7, 358-61, 372՝ հիմքից մասամբ
պոկուած, թ. 373՝ վնասուած, պատռուած, թ. 359, 388-9, 396՝
ստորին արտաքին անկիւնն ընկած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած,
թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 348ա-51ա Երանելոյն Ստեփանոսի գիտնական
եւ արդիւնական վարդապետի՝ որդւոյ Յուսկանն,
Խրատ հաւատացելոց. Վասն վերջին գալստեան
Տեառն – Ի մէջ գիշերի կացեալ Գաբրիել... վայել է
փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
2. 351ա-65բ, 370ա [Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ
Նոր պատմութիւն]
ա. 351բ-2բ Շնորհօք եւ զօրութեամբ համագոյ
սուրբ Երրորդութեանն: Նախերգան Նոր պատմութեանս՝ արտասանեալ ի տէր Մխիթար վարդապետէ
Այրիվանեցւոյ... յերիս յաւիտեանս եւ յանբաւ յաւիտենից. ամէն – Ի հոգոյն Աստուծոյ լցեալ եւ իմաստնացեալ մեծն Մովսէս... աւարտեսցուք զբանս ի փառս
եւ ի գովութիւն բանին Աստուծոյ:
բ. 352բ-3ա Շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի կրկին ձեռնարկութիւն տէր Մխիթար վարդապետի, ի փառս Աստուծոյ – Սկիզբն ժամանակաց ելքն
Ադամայ ի դրախտէն... զի նոքա սկսան քաղաք շինել:
գ. 354ա Անուանք պարսպաց վերինն Երուսաղէմի
– Յասպիս... Կարկեհան:
դ. 354ա Անուանք ականց Վակասին – Սարդիոն...
Եղունկն:
ե. 354ա Ազգք, որ գրեալ կան ի նոսա – Ռուբէն...
Բենիամին:
զ. 354ա Հայր սուրբ Աստուած, Հոգի Սուրբ Աստուած, Որդի սուրբ Ատուած – ԻԴ. երիցունք, հայրապետքն, թագաւորքն... հրեշտակք՝ Միքայէլ, սաղմոսասացք, կիւռսորքն:
Ծնթ. 354ա՝ խորանաձեւ եռասիւն աղիւսակ, մէջտեղում
բաժանազարդ, որով ամէն սիւն ունի երկու ցանկ. այստեղ
տրուած են բոլորի սկզբնատողերը եւ վերջնատողերը:

է. 354բ-5բ [Տոմար, Վասն չորից տարերաց]

320

– 354բ բոլորակ աղիւսակ՝ բաժանուած 4 մասի. առաջին մաս՝ «Ա-Թ՝ Առաջին հրեշտակք...», երկրորդ՝
«Թ-Ա՝ Թ. Առաքեալք...», երրորդ՝ «Թ-Ա՝ Թ. Բան իմաստութեան...», չորրորդ՝ «Թ-Ա՝ Թ. Մովսէս... Ա. Մոյոսի»:
Բոլորակից ցած տերեւա-ճիւղային պատկերներ, հետեւեալ մակագրութիւններով՝ «կենաց ծառն», «Շմաւոն՝
լեառն, Լուսին՝ լեառն, Երուսաղէմ՝ քաղաք, Կորդուաց՝ լեառն, Կարին եւ Տարօն», «Փիսոն, Գեհոն,
Տիգրիս, Եփրատ»:
– 355ա-5բ [Վասն չորից տարերաց եւ երից երկնային կամարացն] – Քրիստոս Աստուած ի վերայ
ամենեցուն աւրհնեալ յաւիտեանս: Հողն՝ միանիստ,
ջուրն՝ քաանիստ... եւ յառաջին անեղծութիւնն գամք:
Ունի տոմարական բոլորակ-աղիւսակ:

ը. 355բ-7ա Յաղագս վեցօրեայ արարչութեան
Աստուծոյ – Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկինն հրեղէն... Հանգեաւ Աստուած յաւուրն Է.երորդի... զի բառնայ ամբարիշտն յերկրէ:
– 357ա Յայլում ուրբաթու յանցեան նախաստեղծքն... յայսմ հետէ հանդերձեալ եմք հանդիսացուցանել անուամբ զկարգս ընտրելոցն:
թ. 357բ-65բ Խորանաձեւ աղիւսակներ (357բ-8ա՝
եռակամար, 6 սիւնեակ, 358բ-65բ՝ եռասիւն)
ա. 357բ-8բ Առաջին սիւնեակ՝ «Հայր սուրբ. Թագաւորք – Ա. Ադամ՝ ՄԼ... ԿԵ. Յովսէփ. ՐՃՂԸ. Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ», երկրորդ սիւնեակ՝ «Որդի սուրբ.
Քահանայք – Ադամ, Աբէլ... Կայիափա, Աննա», երրորդ
սիւնեակ՝ «Հոգի Սուրբ. Մարգարէք – Ադամ, Ենովս...
Անտիոքոս եկեալ. մարգարէքն ԳՃԼԶ. (236) են»:
– 358աբ Դատաւորք – Յէսու... Սաւուղ:
– 358բ Ղուկաս աւետարանչի – Աստուծոյ, Ադամայ...Արփաքսաթայ:
– 358բ Յիսուսի Քրիստոսի խաչին – Հերովդէս...
Աստ բարձաւ թագաւորք եւ քահանայք ի հրէից, ՃԼԳ.
(133):
– 358բ Թագաւորք Իսրայէղի – Յերեբովամ...
սոքա, որ տիրեցին ամս ՄԾ. (250):
բ. 359աբ Նախահարք – Կայինանայ... Յովսեփայ.
Քրիստոսի Ձ. (80):
գ. 359ա Իշխանք հայոց – Յաբեթ... Նաբուփառնազ:
դ. 359ա-60բ Կաթողիկոսք հայոց – Սուրբ Գրիգոր,
Լ. (30)... Տէր Յակոբ Անարզաւեցի, ՉՀԵ. (1326) ամին:
ե. 359բ Իշխանք վրաց – Հայկն եւ Է. եղբարքն...
աստ՝ Աղէքսանդր:
զ. 359բ-60բ Թագաւորք վրաց – Առաջին թագաւոր
վրաց՝ Փառնաւազ... Դեմետրէ սպան ՀԹ. (79) իշխանք
եւ թագաւորք:
է. 359բ-61ա Թագաւորք Հայոց (Արշակունիք, Բագրատունիք), իշխանք հայոց – Պաճոյճ Կռոնակ... Գագիկ... աստ բարձան թագաւորքն Բագրատունեաց յԱնոյ
եւ մնացին ի Մածնաբերդ՝ ի Ծմընդաւ, ի ձեռն Գագկայ
թագաւորին:
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– 361ա Իշխանք Սըսոյ – Փիլատօսն... Հեթում...
իշխանք եւ թագաւորք, Գ. կրկին:
ը. 360բ Արքեպիսկոպոսք Վրաց – Տէր Յոհան...
տէր Մուշիդ:
– 361ա Եպիսկոպոսք Վրաց – Տէր Միքայէլ... տէր
Թաբաւր: Զայս չափս գտեալ յօրինակս:
թ. 361ա Թագաւորք Երուսաղէմի ֆռանկք – Կանդաւփրի... Պաղտին: Այսքան սոքա:
ժ. 361ա Թագաւորք Աղուանից – Վաչագան... Յովաննէս թագաւոր: Զայս չափս գտի:
ժա. 361բ-2ա Կաթողիկոսք Աղուանից – Սուրբ
Եղիշա... տէր Մօսէս: Զայս չափս գտեալ յօրինակս, ԽԵ.
(45) են:
ժբ. 361բ Կայսերք, որք թագաւորեցին ի ՃՁԴ.
(184) Ոլոմպիադին – Գայիոս... Դակոս:
ժգ. 361բ-2ա Կայսերք Հոռօմայ – Գաղոս... Փիսիկն
պիղծ: Զայսչափս գտի. ՂԵ. (95):
ժդ. 362ա Կայսերք Ստամբօլայ – Փոկաս... Կոստանդի:
ժե. 362բ Թագաւորք Արշակունի Պարսից – Արշակ
քաջ... Յազկերտ. զսա սպան տաճիկն: Այսքան Պարսից:
ժզ. 362բ-3ա Բռնակալք տաճկաց – Մրվան...
Էլիասն:
ժէ. 363ա Եպիսկոպոսք Երուսաղէմի – Յակօբոս...
Եւստաթէոս, ԾԷ. (57) են սոքա:
ժը. 363բ Պատրիարգք Անտիոքայ – Պետրոս... Միխէլ, Ճ. (100):
ժթ. 364ա Պապքն Հռոմայ – Պետրոս... Մատինոս,
ԾԷ. (57):
ի. 364աբ Պատրիարգք Աղէքսանդրու – Պետրոս...
Յովսէփ:
իա. 364բ Պատրիարգ Եփեսի – Անդրէաս առաքեալ... Պրոբաս:
իբ. 364բ Փոխեցան ի Կոստանդնուպօլիս – Պօղոս... Պօլոս, ԾԶ. (56) են սոքա:
իգ. 365ա Գիրք հրէիցն ծածուկ – Ադամայ... Թումայի:
իդ. 365ա Սրբոյն Կղեմայ, եթէ որ գիրք ընդունելի
է – Գործքն, Կանոնք առաքելոցն... Թուղթն Բառնաբա:
Զայս ես եւ Անանէ գրեցաք ի վիմի քաղաքի, ուր եկեղեցի աւրհնեցաք:
իե. 365աբ Պատմագիրք ի սկզբանէ – Մով[ս]էս աստուածախօս... եւ ես՝ տէր Մխիթար վարդապետ, ԾԱ.
(51):
իզ. 365բ [Դ]արագլուխք – Յարեդ... եւ Քրիստոսի
ԼԴ. (34) ամն ոչ է յայս համարքս, զի Աստուած է:
3. 366ա-8ա [Մկրտչի Մեծոփեցւոյ] Պատմութիւն
հաւաստի եւ համառօտ Մխիթար վարդապետի –
Ամենայն նրբահայեաց պատմութիւնք ասացեալ եւ շարագրեալ եղեն յաստուածայնոց ոմանց ի սրբոց
հարցն... եւ թողութիւն մեղաց արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր, որում փառք եւ երկրպագութիւն ընդ Հօր
եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն:
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– 370ա [Յաղագս Ադամայ] – Ադամ եւ Եւա լեալ
ամաց ՄԼ. (230) ծնան զՍէթ որդի... անուանեցաւ քաղդէութիւն, որ է հմայութիւն աստեղաց:
Տե՛ս Է. Յ. Յարութիւնեան, Մխիթար Այրիվանեցի, Երեւան,
1985, էջ 46-99:

4. 373ա-91բ Պատմագրութիւն վասն մեծի նախարարութեանցն Օրպէլեանց, եթէ ուստի՞ էին եւ որպէ՞ս, եւ վասն գալոյ նոցա յայս աշխարհ, եւ վասն
բազում բանից եւ գործոց զրոյցք յոլովք – Յիսկզբան
նահապետութեան աշխարհիս Հայոց եւ Վըրաց եւ ի ցեղապետութեան մերոյինս սեռի նախ նոյն Թորգոմայ...
որքան առաւել եւս իմն եւ իմոցն: Եւ զի զայս մատեան
զ/// (չշարունակուած):
– Գրչից 391բ «Աստ այլ բան կայ գրելոյ, յօրինակն չկայր»:
Տե՛ս Ստեփանոսի արքեպիսկոպոսի Սիւնեաց Պատմութիւն,
Մոսկուա, 1858, էջ 7-71:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 365բ Գրեցաւ սակաւ բանքս ի քաղաքս
Վան՝ ընդ հովանեաւ Սուրբ առաքելոցն Պետրոսի եւ
Պօղոսի, ՌՃԻԳ. (1674) թվինն, ձեռամբ անարժան
Գրիգոր իրիցու: Աղաչեմ յիշել զիս միով Տէր ողորմայիւ
եւ Աստուած ողորմի ասել ինձ՝ մեղաւորիս:
2. Ստացողի. 391բ Յիշեա՛ զմեղուցեալ եւ բազմաչարու ոգիս Վարդանայ վարդապետի Բաղիշեցոյ, յոյժ
ողորմելոյ եւ թափառելոյ, որ սակաւ աշխատեցայ ի
գրել սորա հանդերձ սրբագրութեամբ եւ կիտիւ եւ
տնատութեամբ, որպէս զի հեշտասցի եւ քաղցրասցի
ընթերցողացդ, բայց ես ի նեղութենէ իմմէ կռուփ եւ
ժողով գրեցի: Դու թէ կամիս, փոքր մի ընդարձակեա՛,
ո՛վ գաղափարող:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

396բ (1721 թ., անարուեստ նոտրգիր) Թվին ՌՃՀ.
(1721), ի Մարտի այսոյ ԺԵ. (15) գրեսցի գիրս: Ես
գրեցի՝ Արզօոմլումցի տէր Յոհանի որդի տիրացու
դպիր յԱբրահամս <գրեցի>:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 372բ՝ «Ժամանիլն եղեւ մեր ի սուրբ
բարձրագահ աթոռն մեր», 396բ՝ աղիւսակ, տակը մակագրութիւն՝ «Քննիկոն է, լաւ քննեա՛, թէ կարես», Աբկարի զադաց պատմագիր, Զենոբ, Սամուէ:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ե.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 6 (397-402). չգրուած՝ 402բ: ՊՐԱԿ՝ 1x6: ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
լուսագծերով եւ անընկալելի լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x
15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19,8x14,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
399ա): ՏՈՂ՝ 25, 30-32, 35:

Նմուշ 399ա
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162

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. 397ա-402ա՝ վերին լուսանցը եզրահատուած, որի հետեւանքով բնագիրը վնասուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
397ա-402ա Թուղթ Սահակայ Արծրունոյ առ Մովս[էս] – /// (սկ. եզրահատման հետեւանքով 3 բառ անընթեռնելի) եւ բանք Սահակայ Բագրատունեաց իշխանին, ի միում տեղւոջ լինելով երկուցս... եւ Սաղովմէ՝
մայր իւր, դուստր էր Յովսէփայ, անուանեցելոյն այր
Մարիամու Աստուածածնին:

324

Ծընեալ եղեւ բանս ի կարգին, / Զձեզ աղաչեմ զամենեսին, / Յիշման առնել զիս ի բարին:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 406ա՝ «այ, ա», 422բ՝ «Այլ ես ըստ
բազում»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Է.
ԺԷ. դար
ՍՏԱՑՈՂ՝ Վարդան վրդ. Բաղիշեցի:
ԹԵՐԹ՝ 14 (425-438). չգրուած՝ 437ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ Աx12+2:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (17x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 427ա): ՏՈՂ՝ 29:

– Գրչից 398ա «Զյետեւի էջն անցի՛ր, ի միւս երեսն է կարգ
բանիս, եղբա՛յր»:

– 398բ «Շուր տո՛ւր զթուղթն, այս էջս յետին է, ի
մէկէլ էջի գլուխն է կարգ բանիս»:
– 399ա «Քան զայս, զի սխալեցայ: Յե՛տ դարձիր, ի
յէջի գլուխն է կարգ բանիս»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Զ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 22 (403ա-424բ). չգրուած՝ 419բ, 423ա-4բ: ՊՐԱԿ՝ 12x12 (1, 2՝ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x
15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,5x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
412ա): ՏՈՂ՝ 17, 19-20:

Նմուշ 412ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 409՝ ստորին արտաքին անկիւնն ընկած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 403ա-19ա [Աշխարհացոյց Վարդանայ] – [Ն]ախ
քան զամենայն խնդրեսցուք եղեալքս զէն, եւ ապա
զնմանէ եղեալքս... վասն որոյ ոչ կամեցա գրել: Եւ
Քրիստոսի մարդասիրին փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
– 406բ (ստ. լս.)՝ «Աշխարհացոյց»:
2. 420ա-1բ Գիր աւձահարի – [Ե]ս՝ Պօղոս հալածիչ եկեղեցոյ, զաւուրս բազում եւ այժմ եղէ անօթ ընտրութեան... եւ պահա՛յ զծառայս քո յամենայն չարէ. ամէն:
3. 421բ-2բ [Առաքելի տաղ] – Աստուծաին շնորհաց վերին, / Իմաստութեամբ Հաւր միածին, / Արբին
զծորանս Հոգոյն մեծին... / Առաքելէ բարեաց անծին, /

Նմուշ 427ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 425, 437՝ ստորին արտաքին անկիւնն
ընկած, թ. 438՝ նորոգուած Ի. դ-ում, դեղնաւուն թղթով, հիմքերի
մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
425ա-36բ [Ա]շխարհացոյց՝ թարգմանեալ ի Լատինացւոց, ումեմն Յոհանիսի Անկիւրացւոյ
ա. 425ա-7բ [Յ]աղագս բոլոր հողեղէն տիեզերաց. Գլուխ առաջին – [Ա]շխարհս յերկուս են բաժանեալ. մինն՝ հողեղէն, եւ միւսն՝ լուսեղէն... եւ զքաղաքունս եւ զգետորայս: Եւ այսքան բաւականասցի:
բ. 427բ-32ա Յաղագս Ափրիկու, զոր յոյնք Լիբիա
կոչեն. Գլուխ Բ. – [Ա]փրիկէս այս ունի սահման ի
կողմն արեւմտից... պարզ գրեալ եմք ի վերա հասարակ աշխարհացուցին:
գ. 432ա-6բ Յաղագս Ասիոյ՝ երրորդ բաժին աշխարհիս. Գլուխ երրորդ – [Ա]սիա. այսպէս կոչեցեալ
յերիտասարդէ միոջէ... կաթ մի ջուր չկայ խմելոյ, վասն
որոյ կոչեն Բաղտատու չօլն:
Հմմտ. ձեռ. 462, 119ա-31ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 436բ (ԺԹ. դ., շղագիր) Ի բոլոր մատենիս բովանդակին թերթք համարեալ՝ ընդ գրեալ եւ ընդ անգիր չորս հարիւր եռեսուն եւ մի: Յ. Կարինեանց:
2. 438բ (ԺԹ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Ի վայլելումն տիրացու Սարգիսին:
ՆՇՈՒՄ՝ 438բ՝ «Հաղբատ եւ Սանահին. 110»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 438բ՝ «Հաղբ, գ, Այբ գեմ, ն»:

3071
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՅՈՎՀԱՆՆԱՎԱՆՔ, ՅՈՒՇՈՅ վանք
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Զաքարիա սրկ. Քանաքեռցի:
ԹԵՐԹ՝ 460+2 (կրկն.՝ թ. 44, 283. գրչի էջակալում՝ 1-375, որ է՝
4ա-190ա). չգրուած՝ 111բ, 450բ-1ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԹx12 (Ա՝ 10, ԼԹ՝
8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, վրան մա-

ՌՃ.-ՌՃԺ. – 1651-1661
հիկ, ներքեւում՝ աստղ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն՝ 1ա-386ա (16,2x10), երկսիւն՝ 386բ-460բ (16,8x10,3):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 126ա): ՏՈՂ՝ 34-35: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով եւ երեք կապիչով, միջուկը՝
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տախտակ, աստառը՝ կապոյտ, դռնակինը՝ կանաչ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր, վերին եւ ստորին լուսանցակողերին՝
հիմքերին մօտ, սեւով զարդանախշ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Դ. սպիտակ
չգրուած թուղթ (20,3x4,8), լուսագծերով:

Նմուշ 126ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն՝ 286ա: Ճ ակ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 4ա, 402ա: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, մանուշակագոյն, շագանակագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – 1. Մեկնութիւն Սաղմոսաց: ԺԱ. դ.:
1(Ա)+1(Ե)՝ ստացուած 2 թերթի ընդերկայնակի եւ ընդլայնակի
հատումով: Մագաղաթ, 20,4x16,8, երկսիւն (16,5x15), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Եա), տող՝ 17: Կարդալ՝ Եբ-Եա «/// ոչ մի
ոք ասէ բաւականի... Տո՛ւր մեզ զատութիւն ի նեղութեան (Սաղմ.
ԾԹ.)... իսկ նոքա զդժնդակսն գործեցին///»: Աաբ՝ «/// ոչ ինքնին
չմատուցանելով, այղ մատուցողացն գլուխ անուանելով...
մեկնեաց առաքեալն յԵբրայեցւոց թղթին եւ զքահանայապետութիւնս զայս անեզրաց///» (Սաղմ. ՃԹ.): 2. Յովհ. Մամիկոնեան,
Պատմութիւն Տարօնոյ (քաղուածոյ): ԺԷ. դ.: 2 (Բ-Գ)՝ ստացուած
ընդերկայնակի եւ ընդլայնակի հատումով: Թուղթ (20,4x14,5).
երկսիւն (19,9x14,5), բոլորգիր (նմուշ՝ Բբ), տող՝ 27: Կարդալ՝
Բա-Գբ՝ «/// ին զնշխար սուրբ Կարապետին յաշխարհս Հայոց...
ընդ իւր զայլ հաւատացեալ, եւ եկեալ բարձին զնա եւ թ/// ցին,
տարան եւ առաջ/// Լօրէնտիոս սարկաւա[գ]/// ի նմանէ» (հմմտ.՝
տպ. Յովհ. Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ, Երեւան, 1941):
Յիշ.՝ Բբ. «Բարեխօսութեամբ ե[ւ] աղօթիւք սրբոյն Յովհաննու
Կարապետին եւ Աթանագինեայ սուրբ հայրապետին ողորմեա՛
Քրիստոս Աստուած ստացողի գրոցս»:

Նմուշ Եա
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– 1ա (վն. լս.)՝ «Ո՜վ եղբայր, մինչեւ ԿԷ. (67) համարն է Կիրակոս պատմագիրն»:
– 1ա (ստ. լս.)՝ «Օգնեա՛, Տէր Յիսո՛ւս, եւ ի բարին
առաջնորդեա՛ բարեխօսութեամբ մօր քո եւ կուսին
Մարիամու»:
2. 3բ-12բ Ա. Պատմութիւն յաղագս Սրբոյ խաչին,
որ Հացունեացն կոչի, եւ թէ որպէս դարձաւ ի Պարսից յաշխարհէն – |4ա| Եւ եղեւ յետ թագաւորելոյն
Մօրկայ արքային Հոռոմոց... եւ էր թուականն Հայոց
ՃԲ. (653): Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս. Պատմութիւն Սբ. խաչին Հացունեաց... «Արարատ»,
Վաղարշապատ, 1888/Է., էջ 399-404:

3. 17բ-101բ, 12բ-17ա, 101բ-130բ Բ. Համառօտ
պատմութիւն ժամանակաց, ի սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ ցետին աւուրն թեւացեալ, արարեալ Կիւրակոսի
ընտրեալ վարդապետի մեծահրչակ ուխտին Գետկա
Տե՛ս ձեռ. 1518, 181ա-260բ: Նխրգ./17բ-9ա: ա/19ա-47ա:
բ/47ա-56բ: գ/56բ-8բ: դ/58բ-60ա: ե/60ա-3ա: զ/63ա-4բ: է/64բ5ա: ը/65աբ: թ/65բ-7ա: ժ/67ա-70ա: ժա/70աբ: ժբ/71աբ:
ժգ/71բ-3ա: ժդ/73ա-5ա: ժե/75աբ: ժզ/75բ-6ա: ժէ/76բ-7ա:
ժը/77ա-8բ: ժթ/78բ-9բ: ի/79բ-81ա: իա/81աբ: իբ/81բ-2բ:
իգ/82բ-3բ: իդ/83բ-6բ: իե/86բ-7բ: իզ/87բ-8բ: իէ/88բ-9բ:
իը/89բ-90ա: իթ/90ա-2ա: լ/92ա-3ա: լա/93աբ: լբ/93բ-5ա:
լգ/95ա-6ա: լդ/96ա-7ա: լե/97ա-8ա: լզ/98աբ: լէ/98բ-9բ:
լը/99բ-100ա: լթ/100ա-1ա: խ/101աբ: խա/12բ-3ա: խբ/13ա4ա: խգ/14բ-7ա: խդ/101բ-2ա: խե/102ա-3ա: խզ/103աբ:
խէ/103բ-4բ: խը/104բ-6բ: խթ/107ա: ծ/107ա-8բ: ծա/109ա11ա: ծբ/111ա-3բ: ծգ/113բ-5ա: ծդ/115ա-7ա: ծե/117բ-8բ:
ծզ/118բ-9ա: ծէ/119ա-20ա: ծը/120ա-2բ: ծթ/122բ-4ա: կ/124ա6ա: կա/126ա-7ա: կբ/127աբ: կգ/127բ-9ա: կդ/129ա:
կե/129ա-30բ:
Տպ. Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, Երեւան,
1961, ձեռ. p:

Նմուշ Բբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը նորոգուած՝ հին ու նոր կաշիների
միացումով (Ի. դ.), ձեռագիրը մասնակի նորոգուած Ի. դ-ում՝
Պտռկ-Պհպ. Բ, Գ, թ. 1-3, 10, 22-7, 32, 37-40, 417-21, 424-35,
454-60՝ մաշուած, ընկած մասերը լրացուած, լուսանցակողերը
գունաթափ, Պտռկ-Պհպ.ները վնասուած, կեղտոտուած, խունացած, Պտռկ-Պհպ. Ա, Պհպ. Ա, թ. 453-60, Պտռկ-Պհպ. Ե՝ ցեցի
անցքեր, թ. 10, 23, 118, 128, 381, 429, 440՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 177, 279, 446՝ վնասուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած,
թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան
հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-3ա Ցանկ է պատմութեան գրիս, զոր արարեալ տեառն Կիրակոսի կաթուղիկոսին (վրայից սեւ
թանաքով՝ «վարդապետին») Հայոց. Օգնեա՛, Հոգի՛
Սուրբ – Ա. Նախ Պատմութիւն սրբոյ խաչին եւ որպիսութեան, որ Հացունեացն կոչի, թէ որպէս դարձաւ
Պարսից աշխարհէն... ՁԸ. Յիշատակարան տառիս եւ ի
միտ առնուլ պատմութեանս:

4. 131ա-3ա ԿԸ. Զենոբա եպիսկոպոսի Խօսք
վասն առաջաւորացն պահոց եւ ի վերայ գիւտ
նշխարհաց Սուրբ Կարապետին – Եւ յորժամ տեղեկացաւ թագաւորն Տրդատ վասն սրբոյն Գրիգորի, եթէ
Անակայ որդի է... եւ հրամայեաց կատարել ամ յամէ ի
նմին տեղւոջ ժողովել ի յիշատակ սրբոյն, որ օր Է. էր
Սահմի, զի խնդութեամբ զօր տօնին խմբեսցեն՝ փառաւորել ի Հայր... ամէն:
– 132ա (ստ. լս.)՝ «Տէ՛ր Աստուած, փրկեա՛ զմեզ ի
կռապաշտութենէ մարդկան, աղաչեմ.:
Հմմտ. Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ,
Երեւան, 1941, էջ 73-114:

5. 133ա-5ա ԿԹ. Թուղթ Պիղատոսի դատաւորի
առ Տիբեր կայսրն Հռոմա, զոր գրեաց յետ խաչելութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Ինքնակալդ Սեբաստեա փառաւորի եւ հզօրի Տիպերեայ կայսեր ի Պիղատոսէ դատաւորէ արեւելից կողմանս Պաղեստինեա
եւ Փիւնիկոյ խնդալ... եւ այսոցիկ այսպէս գործելոցս
անուն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ընդ ամենայն

327

164

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

տեղիս եւ առ ամենեսեան եւ ի մէջ փառաւորի ամենասուրբ Երրորդութիւնն... ամէն:
– 134բ (ստ. լս.)՝ «Վա՜յ յոլովութիւն յորդ անձրեւիս, որ խափանումն ածէր գրիս»:
6. 135բ-6բ Հ. Վասն Կոստանդիանոսի թագաւորին – Թագաւորն Հռոմա Կոստանդիանոս կռապաշտ
էր... եւ է բարեխօս առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց:
7. 136բ-44ա ՀԱ. Գիրք ի վերայ բնութեան հանրական եւ մասնական քահանայի ումեմն Իշաւխ,
անուն Յեսու
1. 137ա-44ա Խնդիր վասն բնութեանս այսպիսի
արասցուք, յորժամ գոյացոյց Աստուած... որ առնէ
այսպիսի կենդանի: Փառք յաւիտեանս. [ամէն]:
– 139բ (ստ. լս.)՝ «Է զարմացումն ի վերայ
սքանչելի իրացս լսել»:
– 143ա (աջ լս-ում)՝ «Աստ չկայր, եւ ես թողի»:
2. ա/143բ [Վասն կենդանեաց] – Նոյնպէս եւ այլոց կենդանեաց ետ բնութիւն... զի ոչ խնամէ բնութեամբն ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից եւ զգուշութեան:
բ/143բ-44ա ՀԲ. Սորին ասացեալ Վասն համոց –
Յայտնի են Է.՝ ա. փոթոթն, բ. թօթուն, գ. քաղցրն...
խարտէշ մաղձոտն պատերազմօղս տեսանէ եւ հեծեալս:
Տե՛ս ձեռ. 745, 153ա-66ա:

8. 144ա-5բ ՀԳ. Յաղագս գինւոյ եւ արբեցութեան
հարցանէ – Զի՞նչ է շահ գինւոյն եւ կամ զի՞նչ է վնաս
նորա: [Պատասխանի]. Չափաւորն ոչ է խոտելի... որք
ի գինւոջ, որք դիեն զգինարբուքն: Այսքան առ այս: Եւ
Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
– 144բ (ստ. լս.)՝ «Վա՜յ, այնմ, որ քան զչափն աւելի ըմպեն զգինին»:
9. 145բ-233բ Մատթէոսի քահանայի Ուրհաեցւոյ է
Պատմութիւնս
Տե՛ս ձեռ. 1731, 77ա-273բ: ա/145բ-84բ: բ/184բ-233բ: գ,
դ/չիք:
Տե՛ս տպ. Մատթէոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրութիւն, Վաղարշապատ, 1898, էջ 1-259:
Գրչի գրառումներ էջերի ստ. լս-ներում՝

– 147ա Աւա՜ղ, անմեղ արեանն, որ հեղաւ յանօրինաց եւ ի ձեռաց շնացողի:
– 157բ Տէ՛ր Աստուա՛ծ, դու փրկեա՛ զմեզ ի նենգաւոր բարեկամէ:
– 167բ Ո՛վ եղբայր, լու՛ր, եթե զինչ պատմէ վարդապետն Յօհաննէս Կոզեան:
– 169ա Ա՜խ, վայ է այնոցիկ, որք լուիցեն զայս եւ
ո՛չ առնուն ի միտ:
– 173ա Տէր Աստուա՛ծ, այսպէս օգնեա՛ եւ յայժմ մեզ:
– 176բ Աւա՜ղ, անմտաբար կորստեան մարդկան:
– 180բ Վա՜յ այնոցիկ, որք ստութեամբ խաբեն
զմարդն եւ բարկացուցանեն զԱստուած ի վերայ
ինքեանց:
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– 182ա Աւա՜ղ, բազմութեան ճանջիցս եւ լուիցս,
որ յոյժ վտանգեն զիս:
– 186ա Ո՛վ եղբայր, տե՛ս զչարութիւն ազգին յունաց, եւ դու պատրաստեա զքեզ այնպիսւոյն:
– 203բ «Խոստովանիմք զքեզ Քրիստոս ճշմարիտ
Աստուած» (նման՝ 254ա):
– 208բ Հազիւ փարատեցաւ տրտմութիւն սրտիս, եւ
յորժամ լուա այսպէս մահ պղծոյն այնորիկ:
10. 234ա-79ա ՁԲ. Պատմութիւն համառօտաբար
վասն յարեւելեան թագաւորացն պղծոյն եւ չար գազանին Թամուրա եւ այլոցն, զոր արարեալ քաջ վարժապետին Թումայի
Տե՛ս ձեռ. 1768, 291բ-352բ: 1. ա/234ա-69ա*: 2.
ա/269ա-72ա: բ/272ա-5բ: գ/276ա-9ա:
*247բ-69ա մի հատուած՝ համարակալուած եւ խորագրուած. «ՁԳ. Վասն Յովանէս վարդապետին Մեծոբա»:

– 239ա (ստ. լս.) «Գիտեա՛, ո՛վ եղբայր, այս Թամուրիս պատմութիւնն քան զչափն աւելի սխալ էր յօրինակն եւ զմնացեալն պատւով, որ երբէք չկարէի
իմանալ զբանն»:
– 240ա (ստ. լս.) «Աւա՜ղ, վասն մեղաց մերոց,
կորստեան մերոյ»:
– 248բ (ստ. լս.) «Աւա՜ղ սխալութեան օրինակիս
եւ պատւով լինելոց պատմութեանս»:
– 251ա (ստ. լս.) «Ա՜հ, անմեղ արեանցս հեղման»
(նման՝ 334ա):
– 253բ (ստ. լս.) «Այսպէս տանջիլ պարտ է ամենայն անհաւատից»:
– 260բ (ստ. լս.) «Վա՜յ եւ զիս, որ եւ ես ոչ դատարիմ ի պիղծ գործոց»:
– 266ա (ստ. լս.) «Աւա՜ղ, աւա՜ղ, աւա՜ղ ստամբակ
ժողովրդոց եւ անլսողութեան նոցա»:
– 270բ (ստ. լս.) «Աւա՜ղ, սխալութեան օրինակիս»:
Տե՛ս Թովմա Մեծոփեցի, Պատմութիւն, աշխատ. Լ. Խաչիկեանի, Երեւան, 1999:

11. 279ա-83ա ՁԷ. Պատմութիւն մեծի րաբունապետին Թումայի, զոր արարել է Կիրակոս բանասէր
վարդապետի – |279բ| Ի թուականութեանս հայոց
մեծաց ՊՁ.երորդի (1441) եղեւ վաղճան մեծ վարժապետին... ազատեսցէ զմեզ ի դժոխոց, բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց. ամէն:
– 282բ (նիւթի մէջ) Եւ ինձ՝ մեղապարտ գրչիս
Զաքարէ:
Տե՛ս Գարեգին վրդ. Յովսէփեան, Թովմա Մեծոփեցու կեանքը, Վաղարշապատ, 1914, էջ 1-13:

12. 285ա-386ա Բուզանդական պատմութիւնք.
խոստաբանութիւն նախագիտելի է
Տե՛ս ձեռ. 1482, 278ա-329ա: Յռջբ./286աբ: Ցանկ/285աբ:
ա/286ա-308բ:[Ցանկ]/308բ-10բ: բ/310բ-55բ: [Ցանկ]/355բ6բ: գ/356բ-82ա: [Ցանկ]/382բ: դ/382բ-6ա:
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– 288ա (ստ. լս.) «Օգնեա՛, Հոգի՛ Սուրբ»:
– 317ա (ստ. լս.) «Տէր սուրբ Ներսէ՛ս, պաղատեա՛
առ Տէր վասն իմ»:
– 320ա (ստ. լս.) «Աւա՜ղ եւ վա՜յ, որ լուա՛ այսպէս
համբաւ»:
– 334բ (ստ. լս.) «Ո՜հ, ի լսել այսպիսի կսկծանաց
գործոյս»:
– 348բ (ստ. լս.) «Աւա՜ղ, վասն մեղաց մերոց, խոտորումն ի Տեառնէ»:
– 366բ (ստ. լս.) «Աւա՜ղ, ի կորուստ եւ ի մահ անմեղիս եւ արդարոյս այս»:
Տե՛ս Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Վենետիկ, 1933: Հմմտ. Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Փաւստոս Բուզանդի հրատարակութիւններն ու ձեռագրերը.- Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հտ. ԺԹ., Պէյրութ, 1999, էջ 9-63:

13. 386բ-89բ [Ի ժամանակաց զրուցից Միխաէլի
Ասորւոյ] – ա. 386բ Պատրիարգունք Հռոմա՝ արարեալ տեառն Միխալի պատրիարգի – Ա. Պետրոս...
ԾԷ. Մարտինոս: բ. 386բ-7ա Պատրիարգք Անտիոքու –
Ա. Պետրոս... ՀԵ. Դ<դ>իոնէսիոս: գ. 387աբ Պատրիարգք Աղեքսանդրու – Ա. Մարկոս... ԿԱ. Յովսէփ: դ.
387բ-8ա Պատրիարգք Եփեսոսի – Ա. Անդրէաս... ԻԱ.
Պրոբաս: ե. 388ա-9բ Պատրիարք Երուսաղէմի – Ա.
Յակոբ... ԾԵ. Վիլաս Յօհան: զ. 388աբ Պատրիարգք
Կոստանդնուպօլէ – Ա. Եւագր... ԼԴ. Եւդոքսի: Է. 388բ9բ Կաթողիկոսք Հայոց – Ա. Յիսուս Քրիստոս
անսկիզբն ի ժամանակի եւ սկիզբ, Բ. Առաքեալն Յիսուսի Թադէոս, յազգէ Շմաւոնի... ՀԴ. Տէր Կոստանդին՝
ամս ԺԶ. (16):
14. 391ա-401ա Պատճէն տօմարին Հայոց –
Կրկնակ ամսոց այսպէս արա՛. կալ զՆաւասարդի ամիսն...
Ունի ամսամուտ աղիւսակք՝

– 391ա Ամիսք եւ տօմարք հայոց – Նաւասարդի...
Աւելեաց:
– 397ա Ամիսք եւ տոմարք հռոմայեցւոց – Յունվար... Դեկտեմբեր:
– 398բ Ամիսք եւ տոմարք ասորոց – Թշրին ղդիմ...
Իլուլ:
– 399ա Ամիսք եւ տօմարք յունաց – Ապիլոս...
Հէպերոս:
– 399բ Ամիսք եւ տօմարք եբրայեցոց – Նիսան...
Աւելեաց:
– 400ա Ամիսք արաբացւոց, ամիսք մակեդոնացւոց – Նիսան, Գեմեղիոն... Աւելեաց:
– 400բ Ամիսք եգիպտացւոց – Թովթ... Աւելիք:
Ամիսք եթովպացւոց՝ Մաքարամ... Աւելիք: Ամիսք աթենացւոց՝ Մոնոքիոն... Աւելիք: Ամիսք բիւթանացւոց՝ Դէնէօս... Աւելիք: Ամիսք կապադովկացոց՝ Արտանա...
Աւելիք: Ամիսք վրաց՝ Ախլծէի... Աւելիք: Ամիսք աղուանից՝ Նաւասարդոն... Աւելիք:
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– 401ա Ամիսք պարսից, որ է Ջալալին – Փարվարդին... Աւելիք: Ամիսք տաճկաց՝ Մուհասայ... Աւելիք:
Տե՛ս Պատճէն տումարի (Է.-ԺԵ. դդ.), աշխատասիրութեամբ՝ Ջ. Էյնաթեանի, աշխատակց. եւ խմբագր.՝ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2002:

15. 401բ-50ա, 451բ-3բ [Բանք տոմարականք Յակոբայ Ղրիմեցւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 739, 58բ-178ա. ա/401բ-50ա: բ/451բ-53բ:
Յիշք./չիք:

– 405բ (ստ. լս.) «Վա՜յ եւ աւա՜ղ, զի տենդս
բռնեաց, եւ լաւ ոչ կարացի գրել»:
– 427բ (ստ. լս.) «Աստանօր յիշեա՛ զզեղխեալս///
եւեթ միակեաց»:
Տե՛ս Յակոբ Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատութիւններ,
աշխատութեամբ՝ Ջ. Ա. Էյնաթեանի, Երեւան, 1987, էջ 188-307:

16. 454ա-5ա [Դարագլուխք] – ա. 454ա Յաղագս
շրջանաց – Արդ, առաջին շրջանին ել Ադամ ի դրախտէն... բ. 454ա Յաղագս դարուց – Առաջին դարն
Ենովք փոխեցաւ... գ. 454ա-5ա [Թուական ազգաց] –
Հարցումն. Թէ զի՞նչ է յոբելեան. եւ այլքն: [Պատասխանի]. Յոբելեանն՝ Ծ., որով վարին հրէայքն...
17. 455ա-6ա Յաղագս կենդանակերպիցն – Արդ,
ի Ծննդեանն Քրիստոսի ամն նահանջ էր... Այսքան բացայայտութիւն սակաւօք ինչ յաղագս կենդանակերպիցն տանուտէրացդ ի սէր մանկանց ուսումնասիրացդ:
18. 456բ-8բ [Պատճէն Հռոմայեցոց մեծ տումարի,
ոտանաւոր ձեւով ի Ղուկաս վարդապետէ ասացեալ.
ձեռ. 2018, 107բ-11ա] – Պատճէն Հռոմոց մեծ տօմարի, / Պարզել ի հարցըն մեր նախկի, / Բայց արդ, Ղուկասըս Կեղեցի / Ոտանաւոր շարադրեցի... Զատիկն
արտաքս ոչ գտանի, / Այլ ի սոսում գոլով շարժի: / Եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. նոտրգիր
ա. 284աբ (ԺԸ. դ.) Տաղ ի Զաքարիայէ – Զի սիրտք
մարդկան ի խնամս չարին, / Է հաստատեալ ամենեւին... գըթալ խնամօքդ աստուածային մեղսաթաւալ
Զաքէոսին:
բ. Պհպ. Դաին սոսնձուած թղթիկին (ԺԹ. դ.) Մեծ
եւ փոքր, ԺԶ. խալիչայ, Գ. կարպետ, Բ. նոզուքշտ իքլիմ, Բ. խուրջին, Բ. տօշաքլամայ թաղիք, Գ. լէհէպ, Գ.
տօշակ, Բ. պարձ, Բ. նոզպոլիշ, Բ. չորշու:
Ծնթ. Լ-սնցներում կան բնագրային յաւելումներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 3ա Զմեղաւոր Զատ. Ատ. Քատ. Ատ. Րատ.
Իտ. Ատ. Յատ. Սատ. («Զաքարիայս») յիշեցէ՛ք:
12բ Քրիստոս Աստուա՛ծ, քո սուրբ նշանիս բարեխօսութեամբ ներեա՛ յանցանաց գծողի տառիս. եւ քեզ
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
34ա Վա՜յ թանաքիս վատութեանն (նման՝ 243բ,
323բ):
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37ա Զաքարիայս յիշել աղաչեմ (նման՝ 40բ):
38բ Վա՜յ այնորիկ, որ Աստուծով ոչ արասցէ
զգործն:
53ա Խոստովանիմք զանուն քո, Տէ՛ր Քրիստոս Աստուած:
55բ Տէր Յիսո՛ւս, դու փրկեա՛ զմեզ ի ոխակալ բարեկամաց:
57ա Մարդասէ՛ր Քրիստոս, եւ դո՛ւ օգնեա յամենայն
հաւատացելոցս ի քեզ:
60ա Տէ՛ր Քրիստոս, դու փրկեա՛ զգծօղս ի չար գործոց:
79բ Ընդ որս եւ սպանցէ, Տէ՛ր Աստուած, զչար
իշխանն սատանա, որ ոչ մեղիցէ ամենայն հաւատացելոցս Քրիստոսի, մանաւանդ Զաքարէի՝ գծօղի տառիս:
81բ Աստուծով աւարտեցաւ զեօթներորդ տետրս՝
ձեռամբ ամենամեղ Զաքարէի դպրի, թվին Ռ. եւ Ճ.
(1651):
88բ Որում եւ զմեզ ազատեսցէ Քրիստոս ի ծառայութենէ սատանայի ամենայն հաւատացեալս նորա,
մանաւանդ Զաքարէ դպիրս՝ հանդերձ ծնօղօքն իմովք,
եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
89բ Ընդ որում եւ փրկեսցէ Քրիստոս եւ զստացօղ
եւ գծօղ տառիս զԶաքարէ գրիչս. ամէն:
95ա Զտէրն իմ՝ զԶաքարիա քաջ րաբունապետն՝
առաջնորդ սուրբ ուխտիս Յօհաննու վանից Սուրբ
Կարապետիս, եւ զհոգեւոր հայրն իմ՝ Յօհաննէս վարդապետն, եւ զուսուցիչն իմ՝ զԽաչատուր վարդապետն՝
զփոխեցեալն ի Քրիստոս, հանդերձ ծնօղօքն եւ ընդանեօքն իւրեանց յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած յիշօղքդ յիշեսցէ. ամէն (նման՝ 136բ):
95բ Կացցէ եւ մնասցէ գիրքս ի դուռն Յօհանավանից Սուրբ Կարապետին:
98ա Ո՛վ պատուական ընթերցօղ, յորժամ ընթեռնուս զտառս եւ ողբաս ի վերայ կործանման աշխարհիս
Հայոց, ողբա՛ գծողի տառիս՝ ի վերայ տառապեալ Զաքարէի մեղացն:
99բ Որ ողորմի Քրիստոս Աստուած Զաքարեա րաբունապետի եւ ծնօղաց նորին, ինքն օրհնեալ եղիցի.
ամէն:
100ա Որ եւ փրկեսցէ Տէր Աստուած զԶաքարէ
գծօղս. ամէն:
100բ Ի դուռն Յօհանավանից կացցէ յիշատակ
գծողաց սորա:
103բ Ո՛վ պատուական տէ՛ր իմ՝ Զաքարիա քաջ րաբունապետ, ընկա՛լ ոստ ի մատանցս ծառայի քո՝ իբրեւ
ողկոյզ ի որթոց:
106բ Քրիստոս Աստուա՛ծ, որ ոչ կամիս, եթէ ոք մոլորի ի ճշմարիտ ճանապարհացն, առաջնորդեա՛ եւ
ինձ՝ մեղապարտ Զաքարէ գրչի, եւ քեզ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:

332

122բ Տէ՛ր Աստուած, ողորմեա՛ իմ հոգեւոր հայր
Յօհաննէս վարդապետին եւ իմ ուսուցիչ Խաչատուր
վարդապետին եւ դասաւորեա՛ զնոսա ի դասս սրբոց
վարդապետացն Կիւրղի եւ Աթանասի, ընդ նմին եւ
զիս՝ զԶաքարիայս, մի՛ անտես առնէր. եւ քեզ փառք
յաւիտեանս. ամէն:
127ա Մանաւանդ պահեա՛ զառաջնորդ սորա՝ զքաջ
րաբունապետն Զաքարեա, եւ մինչ աստ է՝ ո՛չ տեսանիցէ եւ ո՛չ պատահիցի չար, այլ անսասան պահեա՛, եւ
յորժամ փոխիցի՝ տո՛ւր հանգիստն արքայութեան եւ
դասաւորեա՛ ընդ սուրբս քո եւ պսակեա՛ անթառամ
պսակաւն, եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն:
130բ Բայց, ո՛վ եղբայր, այն ինչ, զոր մինչեւ աստ
վարեցաւ, զպատմութիւն թաթարին եւ այլ ոչ եւս, զի
ո՛չ կայր յօրինակի իմում, վասն այն ոչ կարացի իմանալ զկատարածն՝ թէ որպէս էր. եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս:
133ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, բարեխօսութեամբ պայծառ փեսաւէրին քո եւ ճշմարիտ բարեկամին Յօհաննու Կարապետին եւ Աթանագինէ վկային ողորմեա՛
պատուական տեառն իմոյ՝ երիցս երանեալ Զաքարեա
քաջ րաբունապետին եւ ծնօղաց նորին. ամէն:
233բ Բայց ծանիր, ո՛վ պատուական ընթերցօղ, զի
այն, ինչ որ գրեցաք ի ՆԱ. (952) թուականէն մինչեւ ի
ՇԽԶ. (1097) թուականն, ի կարգս կաթողիկոսացն
Հայոց եւ թագաւորացն եւ իշխանացն Հայոց, նաեւ թագաւորութեանցն յունաց եւ քաջութեանցն նոցա եւ
սուլտանացն պարսից եւ ամենայն գործոց նոցա, մինչեւ աստ վարեցաւ, եւ ես գրեցի: Եւ աստի ո՛չ եւս, զի ո՛չ
կայր յօրինակի իմում, եւ ո՛չ կարացի իմանալ զկատարածն, թէ զիարդ եղեւ ՇԽԶ. (1097) թուականին հայոց՝
ի թագաւորութեանն Յունաց Ալէքսի եւ ի կաթողիկութեանն Հայոց Վահրամա:
Արդ, եթէ հաճո թուի իմաստութեան քում, բարուոք
է, եւ թէ ոչ, որպէս իմաստութիւն քո արտաբերէ, գտցես
յայլ գիրս եւ ընթեռնուցուս եւ զմեզ անմեղադիրս
արասցես վասն չգրելոյն իմո: Եւ դու ողջ լիցիս Տերամբ
շնորհիւ. ամէն:
269ա Եւ ի ձեռն սրբոց բարեխօսութեամբ եւ մաղթանաց, Տէր Յիսո՛ւս, թողութիւն մեղաց արա՛ մեզ եւ
ծնօղաց մերոց եւ հարազատաց եւ ամենայն հայկազեան սեռից, կարգաւորաց եւ աշխարհականաց, եւ
ինձ՝ մեղաւոր Զաքարէ գրչի ողորմեսցի Տէր Աստուած,
եւ թողութիւն մեղաց արասէ ծնօղաց մերոց, եւ նմա
փա՜ռք յաւիտեան:
283ա Աղաչեմ զձեզ, հոգեւոր հա՛յրք իմ եւ եղբայրք,
որք յիշէք զգծօղ սորին, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք ի
Քրիստոսէ եւ ազատիք յահեղ դատաստանէն եւ յահէ
դժոխոցն եւ արժանի լինիջիք անթառամ պսակին եւ
անմահութեան հոգւոյն եւ ի տեսութեանն Քրիստոսի.
ամէն:
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283բ ՁԸ. Վասն յիշատակարանի տառիս եւ ի
պատմութեանս – Փա՜ռք համագո, համազոյգ, համապատիւ, համանման, համակշիռ, միասնական, միապատիւ, միատարր Երրորդութի՛ւն, անբաժանելի, եռանձնեա տերութեանն եւ եզակի աստուածութեանն, յոքնակի տեսութեանն եւ միակի աստուածութեանն, երիս
անձինս եւ միացեալ աստուածութեանն, Հօրն անեղին
եւ անմահին, Որդւոյն միածնին եւ էակցին, Հոգւոյն
ճշմարտի եւ փառակցի եւ առատաբաշխ շնորհողի:
Հա՛յր խնամօղ, Որդի՛ գթօղ, Հոգի՛ շնորհօղ եւ ծաւալօղ,
զփառս աստուածութեան իւրոյ ծանուցանօղ: Վասն
այսորիկ զՀայրն օրհնեմք, զՈրդին գովեմք, զՍուրբ
Հոգին բարեբանեմք եւ զԵրրորդութիւնն փառաւորեմք,
անցեալն եւ այժմ, ներկայս եւ յապառնին, անզրաւ եւ
անսպառ, անկէտ եւ անսահման ժամանակաւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Արդ, եղեւ զրաւ եւ աւարտ եւ ի ծայր կատարման
գրչութեան տառիս, որ կոչի Պատմագիրք՝ ըստ անուան
երիցս երանեալ եւ երջանիկ տեառն՝ Կիրակոսի կաթողիկոսի («կաթողիկոսի» բառը ջնջած եւ ձախ լս-ում,
այլ թանաքով եւ ձեռքո՞վ գրած՝ «վարդապետի»), ի
թուաբերութեանս Աբեթեանս զարմի եւ Թորգոմեանս
շառաւիղի, հայկականս սեռի եւ Արամեանս տոհմի,
Արշակունեացս ազգի եւ Պարթեւացս տոմարի, սրբոյն
Գրիգորի մեր Լուսաւորչի Ռ.երորդի Ճ.երորդի առաջիներորդի (1652), ի Մարգաց ամսի ի ԺԶ.ի (16), աւուր
ուրբաթի փոխման սուրբ կուսի սուրբ Աստուածածնի,
ի յերկիրս յԱրարատեան, ի գաւառս Կարբոյ, ի հռչակաւոր ուխտս եւ աստուածաբնակ տեղիս, հրեշտակաճեմ տաճարս եւ լուսակառոյց կաթուղ|283գ|իկէս, որ
կոչի Յօհաննու վանգ, ընդ հովանեաւ մօրս լուսոյ՝
Սուրբ Աստուածածնիս եւ սուրբ նշխարաց Յօհաննու
Կարապետին եւ սուրբ Լուսաւորչին եւ մասանց Պարսամա ճգնաւորին, Եւստաքէի առաքելոյն եւ գերեզմանի Վաչէ շահնշահ իշխանի՝ շինողի սուրբ եկեղեցւոյս,
ի թագաւորութեանն Պարսից շահ Աբասի Երկրորդի,
յամիրայութեանն յերկրիս Մահմետի, ի հայրապետութեանն Էջմիածնին տեառն Փիլիպպոսի սրբասնեալ
կաթողիկոսի, եւ առաջնորդութեանն սուրբ տեղեացս
երիցս երանեալ եւ երջանիկ քաջ րաբունապետի տէր
Զաքարեա, որ իբրեւ ջահ անշէջ եւ պարիսպ անդամանդեա եւ որպէս զվեմ հաստատուն կայր ի մէջ եկեղեցեացս Հայաստ[ան]եաց, զի բազում ինչս եթող յիշատակ ուխտիս՝ հոգեւոր եւ մարմնաւոր. որ եւ
վերստեան նորոգեաց զեկեղեցիքս, որ աւերեալ էր
յանօրինաց: Եւ տէրս մեր շինեաց եւ նորոգեաց բազում
ծախիւք՝ առաջ քան զամ մի, վասն փրկութեան հոգւոյն
իւրոյ եւ յուսոյ արքայութեանն:
Արդ, եւ մեք աղաչեսցուք բոլորով սրտիւ զՏէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս, զի ամուր եւ հաստատուն ձեռօք
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պահեսցէ զսա՝ մինչ մարմնի աստ է, եւ յետ աստեացս
յերկնից արքայութեանն արժանի արասցէ՝ պսակակից
առնելով ԲԺ.ան (12) վարդապետացն. ամէն. ի վայելումն հոգեւոր ծնօղին իմոյ՝ հեզահոգի եւ սրբասնունդ
Յօհաննէս վարդապետի՝ յաջորդողի աթոռոյս:
Արդ, որք հանդիպիկ սմա օրինակելով կամ գաղափարելով եւ կամ ակամբ նայելով, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ եւ յերկնաթռիչ յաղօթս ձեր զվերոյգրեալ տէրն
մեր՝ զԶաքարեա րաբունապետն, եւ զհայրն իմ՝ զՅօհաննէս վարդապետն, եւ ուսուցիչն իմ՝ զԽաչատուր
վարդապետն, որ երիտասարդական տիօք փոխեցաւ ի
Քրիստոս՝ դասաւորելով ընդ սուրբս, ՌՂԷ. (1648) թվի,
Սահմի ԻԸ. (28), յաւուր Յայտնութեանն եւ Ջրօրհնէքին, եւ սուգ անմխիթարելի եթող մեզ ամենեցուն: Յիշեցէ՛ք զնոսա ի Քրիստոս՝ հան|283դ|դերձ ծնօղօքն
իւրեանց եւ բոլոր միաբանք ուխտիս եւ մանկունք սորա: Նաեւ զմարմնաւոր ծնօղսն իմ՝ զՄկրտիչն եւ զԽանաղայն, եւ զեղբայրն իմ՝ զԽաչատուրն, ընդ նմին եւ
զիս՝ զտառապեալս եւ զեղխեալս մեղօք, զզեղկելիս եւ
զզապիկար գրիչս՝ զԶաքարէ դպիրս՝ զգծօղ տառիս, որ
միայն անուամբ կոչիմ ի կարգէ եկեղեցականաց, բայց
գործովս հեռի եւ որոշեալ, ծոյլ եւ պղերգ ի բարիսն,
արագ եւ փոյթ ի չարագործութիւնն: Եւ զիս ընդ ծնօղօքն իմովք յիշեցէ՛ք, եւ Աստուած յիշօղքդ յիշեսցէ.
ամէն:
Ծանի՛ք, ո՛վ պատուական ընթերցօղք եւ վայելօղք,
զի ո՛չ թէ իբրեւ ճարտար գրագիրսն եւ կամ որպէս
զիմաստուն ընթերցօղսն համարեցէ զանձն իմ, այլ
միայն զանգիտութիւնս իմ յօժարեցաւ գրել զայս ըստ
խնդրոյ հօրն իմոյ՝ Յօհաննէս վարդապետին: Ապա եւ
դուք թողութիւն շնորհեցէ՛ք վատթարութեան գրիս,
պակասութեանն եւ սխալանացս, վասն զի օրինակն
կարի սխալ էր, եւ զոր ինչ կարացաք, զայն հազիւ գրեցաք, եւ զմնացեալն դու քո վեհ իմաստութեամբդ
ստուգեա՛ եւ զիս մի՛ բամբասեա, այլ մանաւանդ ի մեղադրանաց անպարտս արասցես: Բայց եւ զայս ծանի՛ք, ո՛վ աստուածասէր եւ սիրօղ ուսմանց, աղաչեմ,
աղաչեմ եւ դարձեալ կրկին անգամ աղաչեմ, յերեսս իմ
ի ներքո գարշապարհաց ձերոց դնելով, խնդրեմ թախանձանօք, զի յորժամ տեսանէք զգիրքս ելեալ ի վանիցն, սակս դոյզն պատճառանաց կամ գողացեալ լինի
եւ կամ գրաւ եդեալ կամ իրերաց շնորհեալ, վասն սուտ
սիրո մարմնաւորաց, դու ազատեա՛ զսա գնելով եւ
տո՛ւր ի դուռն Սուրբ ուխտիս Յօհաննու վանից եւ զքո
յիշատակն գրեա՛ ի ներս, զի եւ սակաւ յիշատակն մեր
մի՛ կորիցէ ի դրանէ վանիցս:
Զայս եւս իմա՛, ո՛վ սիրելի սրբոց, զի սովոր են
ոմանք ի մէջ գրոց անէծս գրել, վասն զի մի՛ հանիցեն ի
Տեառնէն իւրմէ, բայց ես ոչ այդպէս, այլ մանաւանդ
զՔրիստոս ամենայն սրբովքն բարեխօս |284ա| եւ միջ-
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նորդս արկանեմ առ այդպիսիսն, զի մի՛ հանիցեն ի
դրանէ Յօհաննու վանիցն վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ
յուսոյ արքայութեանն. եւ նմա փառք յաւիտեան. ամէն:
356բ («ԶԱՔԱՐԻԱՅ ԳԾՕՂՍ Է»)՝
Զայս աստէն թողից,
Այլ ոչ գըրեցից,
Քան թէ գըրեցից,
Աստ դադարեցից,
Րամք հայոց թուից
Ի երկհինգհարրից,
Այլ եւ երկյիսնից
Յերկրորդ երեքից (1657),
Գըծօղ այս տառիս,
Ծըրօղ գըծակիս,
Օղօղ թըղթակիս,
Ղօղեալս ի յահից,
Սորսորեալ վաղխից:
Է ինձ ողորմիս:
382ա Շնորհօք Տեառն աւարտեցաւ Ե.երորդ մատեանս Բիւզանդեա ձեռամբ հեղձամաղձուկ եւ վայրենահաչ Զաքարեա եւեթ միակեաց. թվին ՌՃԶ. (1657):
386ա Ծագմամբ շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ եղեւ զրաւ
պատմութեանցս երից. նախ՝ Կիրակոս, երկրորդ՝ Թումա վարդապետի, որ է Լանկ Թամուրին, երրորդ՝
Բիւզանդ, որ է Փօստոս պատմագիր:
389բ Յիշատակարան – Փա՜ռք, համազոյգ, համակշիռ, համագոյ, միադէմ եւ միապատիւ, միակի եւ միատարր, երից դիմաց եւ միոյ բնութեանն, Հօրն անեղին,
Որդւոյն միածնի եւ Հոգւոյն ճշմարտի, վասն որոյ
զՀայր օրհնեմք, զՈրդին գովեմք, զՀոգին Սուրբ բարեբանեմք եւ զԵրրորդութիւնն փառաւորեմք, վասն զի
օրհնեալ է ամենայն էականաց իւրոց յամենայն ժամ, եւ
օրհնեալ է շնորհաբաշխ Հոգին Սուրբ, անցեալն, ներկայս եւ յապագայն յաւիտեան անկէտ եւ անզրաւ
յաւիտենիս եւ անսահման ժամանակաւ. ամէն:
Որոյ ամենակար շնորհիւն եղեւ աւարտ եւ ի կատար
պատմութեանս, որ կոչի Բիւզանդ, որ է Փօստոս, ի
թուաբերութեանս հայկազնեա Ռ.երորդի Ճ.երորդի եւ
Զ.եակ (1657) թուոյ, ի յերկրիս Արարատեան, ի նահանգիս Կարբոյ եւ ի սուրբ ուխտս, որ կոչի Յօհանավանք, ընդ հովանեաւ մօրս լուսոյ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Կարապետիս եւ սրբոց առաքելոցն
Մատթէոսի, Եւտաքէի եւ սուրբ մասանց Պարսամա եւ
այլ միահոյլ սրբոցս, որ աստ կան գումարեալ, |390ա|
ի թագաւորութեանն Պարսից շահ Աբասա Երկրորդի
եւ յիշխանութեան տանս Արարատեան Նաճաֆ խանին, ի կաթողիկոսութեան Սուրբ Էջմիածնա սրբազան
եւ պատուական հեղինակի տեառն Յակոբա Ջուղայեցւոյ, եւ առաջնորդութեան սուրբ ուխտիս երջանկին
եւ քաջ րաբունապետին Զաքարեա, յորում ժամանակի
նորոգեաց զխաղթեալ եկեղեցիքս, որ էր քակեալ յան-
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օրինաց, եւ տէրս մեր նորոգեալ վերստին պայծառացոյց, յոր եւ շինեաց ինքեան տաճար շինեալ ձեռացն
ամենակար Տեառն ի կաճառս հրեշտակաց:
Արդ, որք հանդիպիք սմա ընթերձմամբ կամ օրինակելով, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ եւ աստուածամերձ
աղօթս ձեր զտէրն մեր զԶաքարեայ րաբունապետն, եւ
հոգեւոր հայրն իմ եւ դաստիարակն՝ գերամաքուր եւ
սրբասնունդ, հեզահոգի Յօհաննէս վարդապետն՝ փոխանորդն տեառն մերոյ Զաքարեա:
Եւ գիտեա՛, զի կատարումն սորա եղեւ ի վանս
Յուշոյ, ի դրունս Սուրբ Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ
նորայ Մարտիրոսի, եւ առաջնորդ սրբոյս մեծ հռետորն եւ քաջ փիլիսոփոսն Ոսկան վարդապետն, որ եւ
շինեաց պարիսպ ապառաժ վիմէ մեծածախ եւ գեղեցիկ շինուածովք:
Արդ, յիշեցէ՛ք զնոսա ի Քրիստոս՝ հանդերձ ծնօղօք
իւրեանց, եւ զիս՝ զտրուպ փանաքի եւ ցնոտի, գարշելի
եւ անարգ Զաքարիա եւեթ միակեաց, հանդերձ իմովք
ծնօղօքն՝ զՄկրտիչն եւ զԽանաղայն, եւ զհոգեւոր եղբայրն իմ՝ զկուսակրօն եւ դեռաբոյս զՄկրտիչ քահանայն, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ ինքն, որ առատն է եւ
ձրի շնորհօղ ողորմութեան, ձեզ եւ մեզ հասարակ
ողորմեսցի:
Եւ դարձեալ ծանի՛ք, սիրելի՛ք, զի եթէ տեսանիցէք
ելեալ գիրք ի սուրբ ուխտէս, եւ դուք դարձեալ ազատեցէ՛ք զսա եւ դի՛ք ի դուռն Սուրբ Կարապետին, եւ
զձեր յիշատակն եւս գրեսջիք ներումն, զի եւ զմերս մի՛
ջնջեսցի՝ վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ յուսոյ արքայութեանն եւ սակս կատարեալ հաւատոց ձերոց լուարու՛ք
աղաչանաց իմոց: Եւ Քրիստոսի յուսոյն մերոյ գոհութիւն եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն:
Կատարեցաւ եւ աւարտեցաւ յաւուրս ամսոցն Արեգի ի քսան եւ չորս, յաւուր ուրբաթու:
390բ (Վերջից դէպի սկիզբ՝ ծայրակապ. «ԶԱՔԱՐԻԱՅ») – Յոր թէ գիտես յիս ի՞նչ է լեալ, / Զերիս տեսակս եմ հաստատեալ, / Արդ եւ քառից տարերց յօդեալ, / Այլեւ երկքառ տառիւք լուծեալ, / Իսկ երկրորդ
զոյգ վանգիւ բարդեալ, / Քառամբ զոյգիւ տառամբ
ծրեալ, / Րաղբունին գործիւ ի ծայր ելեալ, / Անդրադարձմամբ աւարտ հանեալ, / Այլեւ մի տառ Գ. վանգեալ, / Րամեալ տառից Ե. որոշեալ, / Քառաբառիւք արտաբանեալ, / Ի մրցելեաց արտափայլեալ, / Աստ եռայբիւ աւարտ ածեալ, / Այլեւս Ե. տառ վերայ բերեալ, /
Զաքէրէ եւ ինի լեալ: / Յի աւելորդ շարադասեալ:
Անուն իմ բաղկանայ երիւք եւ նոյնս տառ կոչի.
նախ՝ ի միակէն, երկրորդ՝ ի տասնէն, երրորդն՝ ի
հազարէն: Անուն իմ բաղկանայ Է. տառիւք. առաջին եւ
վերջին՝ ի միակէն, երկրորդն՝ ի հարիւրէն, երրորդն՝ ի
հազարէն, չորրորդն՝ ի տասնեկէն, բայց առաջինն եւ
վերջինն տառ մի է: Եւ թէ աշակերտեալ ես ուսմանց,
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իմա՛, եւ թէ ոչ, գոչեա՛ եւ հնչեա՛: Եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս. ամէն:
416բ Վա՜յ քեզ, սուտանու՛ն Զաքարիա, գրիչն Ա.
անգամ կտրեցի եւ Ժ. թուղթ գրեցի:
458բ Թուին ՌՃԺ. (1661), Հոռի ի ԺԳ. (13) գրեցաւ:
458բ Առ սրբասէր եւ բարեպաշտ ընթերցօղստ –
Փա՜ռք համագոյ եւ միասնական երից անձնաւորութեացն եւ միակի աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ
ամենազօր Սուրբ Հոգւոյն, որ եւ փառաւորի Երրորդութիւն ամենայն եղականացս անսպառ եւ անվաղճան ամանակաւ եւ անսահման յաւիտենիւ, անկէտ եւ
անզրաւ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Եւ արդ, եթէ ոք կամիցի հայճոյանալ Աստուծոյ եւ
արժանի լինել տեսութեան նորա, պարտ է նոցա բազում վշտօք եւ նեղութեամբ գտանել եւ հասանել ըղձից
եւ տարփանաց իւրոց, եւ ոչ կարեն դիւրաւ կամ հեշտութեամբ տեսանել ըստ հրամանի Տեառն մեծի առաքելոյն Պօղոսի, որ ասէ. Եթէ ոք կամիցի աստուածպաշտութեամբ կեալ ի Քրիստոս Յիսուս, ի հալածանս
կացցէ: Եւ այսքանեօք բարութեամբս հազիւ կարեն
նկատել նուրբ եւ նուազ հայեցմամբ, որ է այսքան.
|459ա| Ա. նախ՝ առաւել հնազանդութիւն ըստանալ, Բ.
երկրորդ՝ բարուոք խոնարհութիւն, Գ. երրորդ՝ հեզութիւն ստանալ ըստ Բանի Տեառն, Դ. չորրորդ՝ համեստութիւն ունել, Ե. հինգերորդ՝ խոհեմ լինել առ ամենայն իրս, Զ. վեցերորդ՝ հանդարտութիւն առ անցաւորս, Է. եօթներորդ՝ լռել եւ ներել սխալանաց եղբօրն,
Ը. ութերորդ՝ պարզամիտ եւ սիրտ սուրբ ունել, Թ. իններորդ՝ աննենգ եւ անյիշաչար լինել, Ժ. տասներ[որ]դ՝
անկեղծ եւ անխարդախ լինել, ԺԱ. մետասաներորդ՝
ողջախոհ եւ արդարամիտ լինել, ԺԲ. երկոտասաներորդ՝ ընկերասէր եւ եղբայրասէր լինել, ԺԳ. երեքտասաներորդ՝ հիւրընկալ եւ օտարասէր լինել, ԺԴ. չորեքտասաներորդ՝ ողորմած եւ աղքատասէր լինել, ԺԵ.
հնգէտասաներորդ՝ հլու եւ հպատակ լինել ծերոց, ԺԶ.
վէշտասաներորդ՝ ժուժկալ եւ համբերօղ լինել եւ խաղաղարար, ԺԷ. եօթն եւ տասաներորդ՝ ամօթխած եւ
երկիւղած լինել, ԺԸ. Ութ եւ Ժ.երորդ՝ արի եւ սգաստ եւ
արթնակեաց լինել, ԺԹ. ինն եւ Ժ.երորդ՝ պահացօղ եւ
աղօթասէր լինել, Ի. քսաներորդ՝ ընթերցօղ եւ ուսումնասէր լինել, ԻԱ քսան եւ Ա.երորդ՝ անձանձիր ուսուցանել զբան Տեառն, ԻԲ. քսան եւ երկու՝ կատարեալ
առաքինութիւն ստանալ, ԻԳ. քսան եւ Գ.՝ սէր եւ հաւատ հաստատուն ունել:
Եւ արդ, եթէ ոք այսքանեացս կատարող է, նա կարէ
համարձակիլ ըստ Պօղոսի եւ ասել. Զ[ը]նթանցսն կատարեցի, զհաւատսն պահեցի, այսուհետեւ կայ եւ մնայ
ինձ արդարութեան պսակն [Բ. Տիմոթ. Դ. 7-8]: Եւ
ապա լուիցէ ձայն ուրախութեան Տեառն, թէ՝ «Ծառա՛յ
բարի եւ հաւատարիմ, մո՛ւտ յուրախութիւն Տեառն»
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[հմմտ.՝ Մտթ. ԻԵ. 21], եւ թէ՝ «Լե՛ր իշխանութիւն ունել
ի վերայ Ժ. քաղաքաց» [Ղուկ. ԺԹ. 17], եւ թէ՝ «Եկա՛յք
առ իս, հօրհնեա՛լք հօր իմոյ, եւ թէ ժառանգեցէ՛ք
զանսպառ յուրախութիւն» [հմմտ.՝ Մտթ. ԻԵ. 34]: Եւ
այս է, զոր ասէ. «Տան Հօր իմոյ բազմեցուցից զձեզ եւ
անցեալ պաշտեցից»: Եւ Պօղոս [խ]րախճանօք ասէր.
«Զոր ակն ոչ ետես եւ ունկն ոչ լուաւ եւ ի սիրտ մարդոյ
ոչ անկաւ, պատրաստեաց Աստուած սիրելեացիւ»
[Կորնթ. Ա., Բ. 9]: Եւ այս ամենայն ընդունօղք եղեն
սուրբքն Աստուծոյ եւ դեռեւս գոն, որ առնեն զհրամանս Տեառն եւ վայելեն զբարիսն աստուածային: Եւ
երանելի են նոքա՝ քան զամենայն կենդանիքս: |459բ|
Բայց ես՝ ժղթօղս եւ ստունգանօղս, ո՛չ մի ի պատուիրանաց նորա պահեցի եւ ըստ քանքարակորուստ ծառային քամահեցի զբանս նորա արհամարելով, եւ լրբութեամբ պատասխանեցի՝ ասելով. «Տէ՛ր, գիտէի, զի այր
մի խիստ ես, եւ ահա քոյտ ցքեզ»: Վասն որոյ լսելոց
եմ զսոսկալի եւ ահեղ ձայն նորա, թէ՝ «Ծառա՛յ չար եւ
վատ, գիտէիր, թէ այր» [Մտթ. ԻԵ. 24-26]. եւ այլն:
Արդ, առէ՛ք ի դմանէ զքանքարն, եւ զծառայտ անպիտան հանէ՛ք «ի խաւարն արտաքին. ան[դ եղիցի
լալ եւ կրճել ատամանց» Մտթ. Ը. 12]: Եւ ի պատշաճաւոր ժամուն ոչ պատրաստեցի զիւղն, որ ի մտանիլ փեսային մտեալ էի: Եւ ահա ի ներքուստ լսելոց եմ, թէ՝ Ո՛չ
գիտեմ զձեզ: Եւ ի դատողական ատենին երթալոց եմ
երեսաց նորա, ըստ այնմ՝ «Երթայք յինէն, անիծեալքդ,
ի հուրն յաւիտենական» [Մտթ. ԻԵ. 41] եւ այլն:
Եւ ի հարսանիսն Տեառն ոչ ունիմ հանդերձս, վասն
որոյ բարկանալոց է ինձ՝ ասելով. Ընկէ՛ր, ընդէ՞ր մտեր
այստ, զի չունէիր հանդերձս, աւա՜ղ, հիգոյս, ո՜հ եկելոյս, վա՜յ գերելոյս, որ հրամայէ, թէ. Արդ, կապեցէ՛ք
դորա զոտսն եւ զձեռսն եւ հանէք ի խաւարն ա՛՛, անդ
եղեցի [հմմտ. Մտթ. ԻԲ. 12-13]:
Արդ, զի՞նչ տաց պատասխանի, կամ զի՞նչ հատուցից փոխարէն, եւ կամ զի՞նչ տաց տրիտուրն, յորժամ
հատուցումն առնէ: Ոչինչ գոյ ինձ ասել, բայց միայն,
թէ՝ Մեղաք, անօրինեցաք, յանցեաք եւ զպատուիրանոքս ոչ պահեցաք:
Արդ, աղաչեմ զքեզ, Տէ՛ր, մի՛ մատներ զմեզ ի սպառ
եւ մի՛ բացեայ առներ զողորմութիւնս քո ի մէնջ: Գթութիւն[ք] քո բազում են, Տէ՛ր, ըս[տ] իրաւանց քոց կեցո՛
զիս: Եւ թէպէտ մեղուցեալ եմք, սակայն ի վիճակին
Քրիստոսի եմք, ըստ այնմ, ապա ուրեմն՝ դուք Քրիստոսի էք:
Եւ արդ, ես մեղուցեալ եւ անպիտան ծառայայկիցս
ձեր, իբրեւ տեսի, թէ ոչ գոյ փրկութիւն վիրաւորեալ
հոգւոյս իմոյ, զմտաւ ածի զբան մեծի մարգարէին
Եսայեայ, թէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիօն եւ յիշատակ Երուսաղէմ [Եսյ. ԼԱ. 9], եւ զհրամանս Տեառն,
թէ. Արարէ՛ք ձեզ քսակ՝ առանց հնանալոյ, եւ թէ՝
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Գանձեցէ՛ք ձեզ գանձ ի յերկինս [Ղկ. ԺԲ. 33]: Վասն
որոյ ես՝ չարեօք լցեալս եւ մեղօք զեղխեալս, ծոյլս եւ
պղերգս ի բարեգործութիւնս, արագս եւ փոյթս ի չարագործութիւնս, սուտանուն Զաքարիա եւեթ անուն
քրիստոնեայ եւ գործով ունայն եւ թափուր, յօժարեցայ
գաղափարել զգիրքս տխեղծ մատամբ եւ անվարժ
մտօք զչորեսինս զայսոսիկ. նախ՝ Կիրակոս պատմագիր, որ ունի առ ինքն զամենայն պատմութիւնս կաթողիկոսացն Հայոց, եւ թագաւորացն, եւ կայսերացն
|460ա| Յունաց, եւ սուլտանացն Տաճկաց, եւ թագաւորացն Բագրատունեաց, եւ Կիլիկեցւոց, եւ շարս կաթողիկոսացն Աղուանից, նաեւ գալուստ ազգին նետողաց, եւ աւերումն աշխարհաց, եւ քաղաքաց, եւ այլ
այսպիսիք գրուածք, զոր գրեալ է մեծին Կիրակոսի,
յաճախապէս որ կամիս իմանալ, ցանկովն գտցես զնա:
Երկրորդ պատմագիր Թումա վարդապետ, զոր
պատմէ յսկզբանցն Լանկ Թամուրի մինչեւ ի վերջն եւ
զամենայն աղէտս, զոր կրեաց ամենայն տիեզերք ի
ձեռաց նորա, եւ զոր ինչ յետ նորա եղեւ աշխարհի,
նաեւ վերստին նորոգումն Էջմիածնա եւ կաթողիկոս
ձեռնադրութեանն եւ աքսորելն նորա, որոյ անունն
Կիրակոս ճգնաւոր, եւ այլ որ ինչ նմայ գործեալ է,
գրեալ է զայն ամենայն Թումայ վարդապետ:
Երրորդ պատմագիր Բիւզանդ, որ նա ինքն է Փօստօս, որ պատմէ Խոսրովա եւ Տրդատա սակաւ, եւ
փոքր Խոսրովա եւ Տիրան[ա], եւ զոր ինչ եւ եղեւ առ
սա. նաեւ Արշակա քաջութիւնն եւ ԼԴ. (34) ամ պատերազմ ընդ պարսիկս եւ մահ նորուն, եւ թագաւորելն
Պապա եւ Վարազդատա եւ Մանուէլի սպարապետի
եւ որդւոցն Պապա եւ Բ.ս (2) բաժանումն թագաւորութեանցն Հայոց, եւ զոր կամիցիս ուսանիլ, ցանկն տեսցես:
Չորրորդ՝ Տօմարական մակացութիւնն, զոր մեկնեալ է շնորհալից վարդապետն Յակոբ Ղրիմացին,
համեղ եւ քաղցր բանիւ ի քիմս ճաշակողացն եւ գեղեցիկ շարադրութեամբ, նաեւ ամենայն ազգաց տօմար
եւ ամիսքն են աստ, որ է այս. նախ եւ առաջինն՝ Հայոց,
Հռոմայեցւոց, Ասորւոց, Յունաց, Եբրայեցւոց, Արաբացւոց, Մակեդոնացւոց, Եգիպտացւոց, Եթովպացւոց,
Աթենացւոց, Բիւթանացւոց, Կապադովկացւոց, Վրաց,
Աղուանից, Պարսից եւ Տաճկաց, եւ Հռոմայեցւոց դարձեալ՝ ոտանաւորաւ:
Արդ, ես՝ ախնթոր Զաքարիա, գրեցի զայսոսիկ եւ
աւանդեցի ի դուռն Յօանավանից Սուրբ Կարապետին՝ յուսումն մանկանց սորա եւ վայելումն հոգեւոր
ծնողին իմոյ եւ գորովալիր հօրն իմոյ՝ սրբասնունդ եւ
մաքրաուսումն, երջանիկ եւ հեզահոգի Յօհաննէս րաբունւո, ի թուաբերութեանս հայոց ի ՌՃԺ. (1661), ի
թագաւորութեանն Պարսից շահ Աբասի Կրսերոյ, եւ
յիշխանութեանն տանս Արարատեան՝ Նաճաֆ խանին,
ի հայրապետութեանն Սուրբ Էջմիածնա տեառն Յակոբա Ջուղայեցւոյ, եւ առաջնորդութեան սուրբ ուխ-
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տիս Յօհաննուվանից վերոյգրեալ սրբազան վարդապետին՝ Յօհանիսի, աշակերտի մեծին եւ |460բ| քաջ
րաբունապետին Զաքարեա Վաղարշապատցւոյ:
Արդ, Տէր իմ Յիսո՛ւս, զի թէպէտ ոչ է ընդունելի քեզ
զվաստակն իմ եւ ոչ է ի պէտս, ըստ այնմ ոչ ուտեմ ես
զմիս զուարակաց քոց, եւ թէ ոչ ընդունիմ ի տանէ
քումմէ զուարակս, եւ թէ իւղ մեղաւորի մի՛ օծցէ
զգլուխ իմ, եւ թէ նաշիհ ձեր անընդունելի են ինձ:
Արդ, սակս մարդասիրութեան քո ընկա՛լ զսա լոմայս այրւոյն կամ որպէս ոտս մի յուռոց եւ կամ որպէս
հատ մի յողկուզաց: Եւ յիշեա՛ գթութեամբ քո զառաջնորդ սուրբ ուխտիս Յօհանէս վարդապետն եւ զտէրն
մեր զԶաքարիա րաբունապետն՝ զհանգուցեալն ի կաճառս սրբոցն, եւ զուսուցիչն իմ՝ զԽաչատուր վարդապետն՝ զվերափոխեալն առ Քրիստոս: Եւ այլ միեղէն
միաբանք ուխտիս՝ զՍարգիս վարդապետն, զտէր Մօսէսն՝ զվերակացու տանս, զտէր Գրիգորն, զտէր Թումայն, զտէր Կիրակոսն, եւ զհոգեւոր զաւակսն իմ՝
զտէր Խաչատուրն եւ զՎարդան սարկաւագն, եւ զԱբրահամ խահարարն եւ զհոգեւոր եղբայրն իմ՝ զտէր
Մկրտիչն Սուրբ Սարգսի վանացն, նաեւ զիս՝ զտրուպ
Զաքարիայս, եւ զծնօղսն իմ՝ զՄկրտիչն եւ զԽանաղայն, եւ զեղբօրորդին իմ՝ զԿիւրեղ պատանին:
Արդ, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք ի մաքրափայլ
եւ յաստուածընկալ յաղօթս ձեր զվերոյգրեալսն ի սմա,
մանաւանդ Զաքարիա րաբունապետն եւ զՅօհաննէս
վարդապետն՝ առաջնորդ Սուրբ Կարապետիս: Եւ որք
յիշեսցեն զմեզ, յիշեսցին ի Քրիստոսէ եւ գրեսցին ի
գիրն կենդանի:
Դարձեալ ծանիք, ո՜վ պատուական երամք քրիստոնէից, աղաչեմ զձեզ, աղաչեմ եւ դարձեալ աղաչեմ,
վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ յուսոյ արքայութեանն եւ
կատարեալ հաւատոյտ ձեր թաղծեալ սրտիւ հայցեմ ի
ձէնջ, յորժամ տեսանիցէ՛ք զգիրքս ելեալ ի վանացս
Յոհաննու, ազատեցէ՛ք սա եւ տո՛ւք դարձեալ ի սուրբ
ուխտս եւ զձեր անունն գրեցէ՛ք ի ներսն, զի եւ սակաւ
յիշատակն մեր մի՛ կորիցէ ի դրանէս, եւ դուք ըստ
ողորմութեան ձերում առնուցուք ի Քրիստոսէ, որ է
օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Քաղաք մի կայր յոյժ անառի,
Երեսուն եւ ինն դռնի,
ՆԿ. եւ Ը. (468) բրքի,
Բնակօղսն ի ներսն անթուելի:
Ես՝ Զաքարիա մեղօք ի լի,
Զձեզ աղաչեմ արտա[ս]ուալի,
Զիս յիշեցէ՛ք սրտով ի լի,
Զի եւ Քրիստոս ձեզ ողորմի:
Թվին ՌՃԺ. (1661), Հոռի ի ԺԳ. (13):
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ.ք, Գ., էջ 914-919:
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 450ա (ԺԷ. դ., անարուեստ բոլորգիր) Տէր Գրիգորս Էջմիածնեցի:
2. 458բ (1698 թ., բոլորգիր) Տէր Գրիգոր Վաղարշապատցի ծրեցի ՌՃԽԷ. (1698) թվոջ, Դեկտեմբեր
ամսոյ, Բ. (2):
3. Պտռկ-Պհպ. Աա (1713 թ., անարուեստ նոտրգիր)
ՌՃԿԲ. (1713), Յուլիս ԺԷ. լուաք այլեւս բանս անկարգ
եւ (չշար.):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 4ա, 131ա, 234ա, 283բ, 286ա,
390ա, 391բ, 402ա, 460բ սեւ թանաքով ուղղանկիւն՝
«ԶԱՔԱՐԻԱ», 458բ՝ սեւ թանաքով շրջանակ, կենտրոնում՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ», եզրերին՝ «ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ, ԹՎԻՆ ՌՃՀԱ. (1722)»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պտռկ-Պհպ. Աա՝ «ՌՃԿԲ. (1713), Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», Պտռկ-Պհպ. Բա՝ «244/3071», Պհպ.
Դա՝ «ՌՃԶ.-ՌՃԺ-1657-1661, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 3բ՝ «Միքայէլ արքեպիսկոպոսին է», 234ա՝
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«Թովմա Մեծոփեցի, ԺԴ. դարու, Պատմութիւն Լանկթամուրայ», 285բ՝ «Դ. դարու»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պտռկ-Պհպ. Աա՝ «A», Պտռկ-Պհպ. Աբ՝
«Զառածեալ վե», Պտռկ-Պհպ. Բա՝ «Տէր Աստուած,
փրկութեան իմոյ կարդացի եւ գիշերի առջի քո», «գրչափորձ, գրչ, Ա, ա-զ, Գաբրէլ, գրե, գրեցի, ին», Պտռկ-Պհպ.
Բբ՝ «ղզ, պե, դէղ, գրոցս, աւասարդի, կայաբանու, եւ»,
Պտռկ-Պհպ. Գա՝ «ս, սք ենք, սքենքար սուրբ հիմնեցեալք,
գգ գրեմ», Պտռկ-Պհպ. Գբ՝ «Տէր Աբ, եւ, նա», Պհպ. Դա՝
«Ղալին փաշա, ղ, ա», Պհպ. Դբ՝ «A», Պտռկ-Պհպ. Եա՝
«Սուրբ ես, թագաւոր», ծալուած ելուստին՝ «Սիմէօնեայ
1849 ու ՌՄՂԹ. (1850)», Պտռկ-Պհպ. Եբ՝ «աւաղ
եղկելուս», 3բ՝ «Ես գրեցի ուղուց այսօր», 39ա՝ «աա»,
80ա՝ «զապիկար գրիչ», 165բ՝ «Աստուծով, այսքանս»,
237բ՝ «զգանաս», 356բ՝ «1106 թ./1657 թ.»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Պտռկ-Պհպ. Եբ՝ բուսական զարդանախշ:

3072
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 452+2-1 (կրկն.՝ թ. 1, 322, թռիչք՝ թ. 235-7ի միջեւ
չկայ՝ 236). չգրուած՝ 1աբ: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի՝ դռնակով, մէջքը՝ կարմիր կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կարմիր, դռնակինը՝ մուգ շագանակագոյն կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 (Ա, ԳԴ) + 1 (Զ). թուղթ, Գ-Դ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ, թագ, աստղ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան ըստ Յովհաննու: ԺԱ. դ.:
Բ+Ե՝ ստացուած 2 տարբեր թերթերի ընդլայնակի հատումով:
Մագաղաթ՝ (20,2x15,1), երկսիւն՝ (18x12,5), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բբ), տող՝ 14: Կարդալ՝ 1. Եաբ. «Ասէ. ես ձայն
բարբառոյ յանապատի... որ թարգմանեալ կոչի վարդապետ:
Ո՞ւր են աւթեվանք քո: [Ասէ ցնոսա. Եկայք եւ տեսէք]» [Յովհ. Ա.
23-29, 32-39]: 2. Բաբ «[Ասէ ցնոսա Յիսուս. Լցէ՛ք] զթակոյստ
ջրով... ասէր վասն տաճարի մարմնոյ իւրոյ: Իսկ յորժամ յարեաւ[ն ի մեռելոց, յիշեցին աշակերտքն նորա, թէ այս է զոր
ասացն]» [Յովհ. Բ. 7-12, 15-22]:
Ծնթ. Պտռկ-Պհպ. Եբ՝ «Ի վաղիւ անդր տեսանէ զՅիսուս...»ի վերեւում՝ «Զկնի յա[յ]տնութանն յերկրորդ որն»
(կարդում են Կրկնազատկին):
Պտռկ-Պհպ. Բա՝ «Յետ այսորիկ էջ Յիսուս ի Կափառնայում...»ի վերեւում՝ «Զուրբաթ Զատկին» (կրկնազատկին յաջորդող շաբաթ):

Նմուշ Բբ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ «Զ» գլխագրի մէջ
խաչ, հանգուցագիր (Բա): Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական (Բա,
Եա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, բաց դարչնագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եւ դռնակի եզրերի կաշին մաշուած, պոկուած, մէջքը հետագայում նորոգուած կարմիր կաշիով
(ԺԸ. դ.), դռնակը ծալուած, վերին հատուածի կաշին թափուած,
դռնակի աստառը կիսով չափ պոկուած, 3 գամերն ու կապիչներն
ընկած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, Պտռկ-Պհպ. Բ.ի ելուստը՝

Պհպ. Գ. եւ Դ.ի միջեւ, Պտռկ-Պհպ. Ե.ի ելուստը՝ թ. 443-4ի միջեւ՝
կպած 444ա էջին, Պտռկ-Պհպ-ները խունացած, կեղտոտուած:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Միխայիլի Ասորւոյ
Պատմութիւն ժամանակագրական», Պհպ. Գա՝ «247/3072»,
«ԺԷ. դ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բա՝ «ԶԶԶԶ, գրչայփորա, ի», Պհպ. Բբ՝
«աաբգ, մ, չ, յ, զստացող գոյս»: Պհպ. Գա՝ «Երեմիայ, Ես, Տէ՛ր,
քննեմ զսիրտս եւ փորձեմ զերիկամունս: Բացիս նոր արեւ: Տագէս, Թորոս: Յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր: Ե. թ, ՔԼ. ձ, Գ. թ,
ԺԷ., աաաաը»:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Կարապետ երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Արիստակէս վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 397+2-1 (կրկն.՝ թ. 1, թ. 322, թռիչք՝ թ. 235-7ի միջեւ).
չգրուած՝ 1աբ, 338ա-9բ, 398աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԴx12 (ԻԷ՝ 11, ԼԴ՝ 3):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով. թագ, աստղ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն՝ (15,3x1,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 117ա):
ՏՈՂ՝ 24-25:

Նմուշ 117ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 1գ, 220բ: Ճակատազարդ՝ 177ա: Լուսանցազարդ՝ բուսական, թռչնային:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնային, հանգուցագիր, մարդագիր (206ա):
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր մանուշակագոյն, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. որոշ թերթեր սպիտակ թղթով նորոգուած,
թ. 217-39՝ կարերը թուլացած, թ. 253՝ հիմքից մասամբ անջատ,
թ. 316՝ արտաքին լուսանցը պատռուած, թ. 397-8ի միջեւ կան
կտրուած 9 թերթի հիմքերը, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1գ-206բ [Բանք Միխայիլի Ասորւոյ եւ յիշատակարան թարգմանութեան]
ա. 1գ-177ա Տեառն Միխայէլի՝ պատմագրի Ասորոց, Ժամանակաց զրոյցք, արարեալ յոլովից պատմագրաց՝ ի վարժս բանասիրաց, սկսեալ յԱդամայ
հետէ մինչեւ ի յետին աւուրս:
Տե՛ս ձեռ. 1518, 3ա-98բ: 1. ա/1գ-69ա: բ/69ա-80բ: գ/80բ137բ: դ/137բ-51ա: ե/151ա-77ա:
Տե՛ս Ժամանակագրութիւն տեառն Միխայէլի Ասորւոց
պատրիարքի, Երուսաղէմ, 1871:

բ. 177ա-91բ Նորին տեառն Միխայելի Յաղագս
քահանայական, թէ ուստի՞ առնու սկիզբն: Աւգնեա՛յ,
Քրիստո՛ս – Սկիզբն քահանայական շնորհի է անժամանակն Աստուած... եւ այս օրէն քահանայութեան եւ
քահանայապետութեան եւ աթոռք հայրապետութեան
արկեալ են ի նոսա, յաջողեալք աջովն Աստուծոյ եւ
Տեառն զօրութեանց ի փառս Քրիստոսի Տեառն մերոյ:
գ. 191բ-202ա Դաւանութիւն սուրբ պատրիարգին
Միքայելի, որ ասէ – [Դաւանեմ զնա, սուրբ եւ զու]գափառ Երրորդութիւն, աներբ եւ անուր, անսկիզբ եւ
անվաղճան... եւ երախտիս յեկեղեցիս ուղղափառաց,
վաստակասէր այրն բարեփառ տէր Միխայէլ, զի յոլով
սէր եւ գութ երեւի նայ ունել առ ազգս մեր՝ ի գրոց աստի:
– 202ա-6ա Արդ, ի յամի Ը.երորդի քառասներորդի
երկերիւրերորդի Ռ.երորդի (1248) թուակա|202բ|նութեանս անժամանակ Որդոյն Աստուծոյ գալըստեանն... եւ գոհաբանեալ յազգս եւ յազինս բոլոր բանականաց յօ(=աւ)իտեանս յաւիտենից. ամէն:
Հմմտ. Նորին Տեառն Միխայելի Ասորւոյ Յաղագս քահանայութեան, Երուսաղէմ, 1871, էջ 1-43:

– 206աբ Յասորոց գրոց վասն ԲԺ.ն նահապետաց, թէ որք մարգարէք եւ դատաւորք եւ թագաւորք
եւ թարգմանիչք եւ փոխանորդ նոցա առաքեալ – Ռուբէն՝ որդի Լիայ, յազգէ սորայ մարգարէք... առաքեալ
Յուդայ մատնիչ, թիւն ԿԲՌ. եւ Ն. (62.400. այսչափ):
– Գրչից 206բ (ստ. լս.) «Նախատեսաց պատմութիւնս օրինակն այլ պակասէր»:
Լսնց-ներում կկան բնագրային յաւելումներ:

2. 207ա-10բ Խրատք ժամակարգութեանց Աղօթից
եւ ծնդրադութեանց հասարակաց յանձնառնութեան
եւ առանձնութեան՝ ի Գրիգոր վարդապետէ – Նախ՝
պարտ է աստուածասիրաց ստանալ հաւատս ուղիղս...
եւ աներկիւղ ննջեա՛յ ի փառս նորա, որ է աւրհնեալ
յօ[=աւ]իտեանս. ամէն:
3. 210բ-20ա [Բանք զանազանք]
ա. 210բ-4բ Վասն թագաւորացն Հայոց, զոր կարգեաց Մովսէս Խորենացին [= Մովսէսի Երզնկացւոյ
Կարգ թագաւորացն Հայոց. ձեռ. 1484, 122բ-5ա] –
Մովսէս Խորենացին զշարս թագաւորացն Հայոց այսպէս կարգէ. Յաբեդ՝ որդի Նոյի... եւ թիւս հայոց ՊԸ.
(708), միահամուռ թագաւորք Հայոց ՀԱ. (71):
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բ. 214բ-5ա Ոտանաւոր («ՄՈՎՍԷՍՅԻ Է ՍԱ») –
Մարգարէից սայ սերմանումն, յառաքելոց պտղաբերեալ, / Ողորմութեամբ Տեառն շնորհիւ արձանացեալ
եկեղեցի... Արգասաւոր եւ բաղձալի ի պէտս հանուրց
պտղաբերի, / Տէրն է աւրհնեալ յամենայնի եւ յաւիտեանս, որ եղիցի:
գ. 215ա-7ա Ի Մա[տ]թէոսի Աւետարանին մեկնութենէն – Իսկ Հերովդէս խռովեցաւ, զի ոչ էր նայ ի
ցեղէ թագաւորաց... զի կործանեսցէ զամենայն հնարս
չարին, որոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած մեր, որ
է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
դ. 217աբ Յաղագս աստիճանաց եկեղեցոյ, թէ
ո՞ւր եցոյց Քրիստոս – Քրիստոս զեկեղեցական աստիճանսն թէ որպէ՞ս եցոյց եւ յորո՞ւմ տեղոջ՝ իմասցուք...
այլ զի տացէ աղքատացեալ եւ կարօտ բնութեանս:
Նմայ աւրհնութիւն, գոհութիւն... ամէն:
ե. 1. 218աբ Անանիայ Շիրակունոյ համարողի
Թիւք որչափութեանց Հին կտակարանաց (Ա.-ԼԸ.) –
Գիր Մովսէսի օրինադրի... Համայնգամայն Հին կտակարանացն է տունք:
2. 218բ-9ա Նորին թիւք որչափութեանց Նորոց
կտակարանաց աւետարանչացն (Ա.-ԻԸ.) – Ա. Մաթէոսի Աւետարանի է տունք ԲՌ. եւ ԶՃ... որ է բովանդակ
Հին եւ Նոր կտակարանքս ՀԲ., ի փառս ամենասուրբ
Երրորդութեանն Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ:
Ծնթ. 219ա (ԺԹ. դ-ի շղագրով) «Համանգամայն Հին եւ
Նոր կտակարանաց տունք լինին 9717, այսինքն՝ ըննսուն եւ
եօթն հազար հարիւր եօթն»:
«Համայնգամայն Նոր կտակարանացս է տունք»ի բաց թողած տեղում ԺԹ. դ-ի նոյն ձեռքով գրուած՝ «18684»:

զ. 219ա-20ա Խրատք իմաստասիրաց պէսպէս –
Չորս իրք ամենայն մարդկան վատ է՝ ճըճգոհելն... եւ
ծուլութեան վերքն աղքատութիւնն է: Փառք աւրհնելոյն մեր Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
4. 220ա-92բ Սամուէլ քահանայի յԱնեցոյ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց՝ Յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեայ
Տե՛ս ձեռ. 481, 19ա-59ա: Նխ./220բ-2բ: ա/222բ-46բ:
բ/247ա-92բ:

– 220ա Աւգնեա՛ տկարիս, փրկի՛չ ամենայնի, զի
հասից ի վերջն սորայ:
– Գրչից 256բ-7ա «Տեղս պակաս էր օրինակն, չկարացանք
բանն ստոյգ գրել»:

5. 294ա-8բ Պատմութիւն հայրապետաց, թէ որքան թիւ են՝ Հռոմայեցոց, Երուսաղէմացոց եւ Աղէկսանդրացոց եւ Անտիոքացոց եւ թագաւորացն, թէ
որքան են՝ Հռոմայեցոց, Հրէից, Պարսից եւ Հայոց, եւ
ի Քրիստոսէ սկսեալն եւ կաթողիկոսքն Հայոց եւ
զՀայ թվականն միահամուռ ի մի համարի բացայայտեալ ստուգեցաք եւ գրեցաք անյապաղ – Հռոմայ
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հայրապետք են թիւք ԻԸ. (28)... ԺԶ. Աղէկսանդօրոս
ամս ԺԷ. (17): Արարողին սուրբ վերակացուացս փառք
եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
6. 298բ-300ա [Դարագլուխք]
ա. 298բ-9բ Վասն ժամանակաց գրոց ամացն՝
յԱդամայ որքան են թիւք եւ քանիք, ի նահապետքն եւ
ի յամենայն նշանաւոր տեղիս՝ մինչեւ ի գալուստ
Նեռինն – ՅԱդամայ մինչեւ ի փոխիլն |299ա| Ենովքայ՝
ամք Ռ. եւ ԴՃՁԵ. (1485)... Ի Քրիստոսէ մինչեւ ի գալ
Նեռինն ԲՌ. եւ ԶՃԼԸ. (2638) ամ է. այլ ճշմարիտն
Աստուծոյ միայն է գիտելի, եւ մեզ՝ ո՛չ:
բ. 299բ Վասն կատարածի աւուրն. Հարցումն –
Զի՞նչ է, որ ասաց Քրիստոս յԱւետարանն, թէ այլեւս
չորք ամիսք են, եւ հունձք գան: Պատասխանի. Իսկ գիտելի է, զի տարոջն յաւելու ի Լուսնուն ընթացս Արեգակն... յայնժամ լինի յարութիւն բնութեանս մարդկան, այլ զճշմարիտն Աստուած միայն գիտէ:
գ. 299բ-300ա Թուականք յայտնի վասն դիւրին
գիտենալոյ մինչեւ յուր ես. եւ զանարժան հողս յիշեա՛ – Ամք յելանելոյն Ադամայ ի դրախտէն առ մեզ
կա՛լ... Ամք ի Դվնայ ժողովոյն. կա՛լ ԽԷ. (47) եւ զՀայ
թվական ի վերայ բե՛ր. եւ այն է՛՛:
գ. 300ա Թուականք այլազգեացն – Յորժամ Հայ
թվականն ՌԼԵ. (1035) էր, նայ Հոռմին թվականն, որ
յԱդամայ ԷՌՂԳ. (7093) է... Տաճկաց թուականն, որ ի
Մահմէտէն Ջ. եւ ՂԴ. (994) է, բաւ է:
7. 300աբ Յաղագս կշռոց – Տաղանդն կշռոյ անուն
կոչի... նայ եւ քանքարն մի են կշռով, ՃԻԵ. (125) լիտր,
լիտր թվով ԹՌ. (9000). փառք Աստուծոյ յամենայն
ժամ:
– 300բ Գիրն, որ գրեցաւ ի վերայ պատին, ի ժամանակս Բաղտասար թագաւորին՝ ի Բաբելոն... Թակեղ՝
կշիռ, Փարէզ՝ կատարեցաւ թագաւորութիւն քո:
8. 300բ-1բ Առակաւոր բանքն Ղուկասու – Ոմանք
լեալ ասեն, եւ կէսք՝ լինելոյ... որպէս մեք ասեմք՝ «Մեծ
ես, Տէ՛ր, կարող ես դու, Տէ՛ր, յաղթող ես Աստուած, եւ
քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն»:
9. 301բ-3ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք] –
Հարցումն. Վասն էր հաւատամքն Ձայ անուն գիր չկայ:
Պատասխանի. Նիկիու սուրբ ժողովն ՅԺԸ. (318) հայրապետացն, որ զհաւատամքն հաստատեցին... այլ է
հաղորդ նոցին փառաց՝ առանց գանից եւ տանջանաց:
10. 303ա-16ա Թղթի յառաջքն էր կարգաւ
ա. 303ա Կաթուղիկոսի – Ընտրեալ յորովայնէ եւ
կոչեցեալ Հոգոյն Սրբոյ... բ. 303աբ Վարդապետի,
եպիսկոպոսի եւ կաթողիկոսի – Արեգակնափայլ եւ
տիեզերաջահ լո՛յս՝ ընդհանուրս ծագեալ... գ. 300բ
Կաթուղիկոսի – Ի գերապետական գլխոյն գերապատուեալ... դ. 303բ Դարձեալ կաթուղիկոսի – Հովիւ
հոգեւոր հօտին բանաւոր... ե. 303բ-4ա Վարդապետի
է – Ակն լուսոյ արփիական, պայծառ, նման Արեգա-
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կան... զ. 304ա Դարձեալ վարդապետի – Ակն ցանկալի, արեւ գերարփի... է. 304աբ Դարձեալ վարդապետի – Գերիմաստ եւ րաբունի՛, գերահռչակ անո՛ւն
բարի... ը. 304բ Փիլիսոփայի – Աստուածային ձեռին
օծեալ... թ. 304բ-5բ Պատրիարգի – Ի նուաստ եւ ի
ներգեւեալ ոգոյ... ժ. 305բ Հայրապետի – Հա՛յր պարծանաց, պանծալի ծաղի՛կ եւ զա՛րդ անապատի... ժա.
305բ-6ա Եպիսկոպոսի – Նմանեալ Ահարոնի եւ մեծին
Մովսէսի... ժբ. 306ա Դարձեալ եպիսկոպոսի – Անեզրական զօրութեամբն Աստուծոյ հովանաւորեալ... ժգ.
306ա Դարձեալ եպիսկոպոսի – Սրբազանիցն վեհագոյն եւ առաքելոց պարծանք... ժդ. 306ա Եպիսկոպոսի – Ի պէտ սրբոց զարդ Սիոնի... ժե. 306ա Եպիսկոպոսի – Միջնաշաւիղ արքունական պողոտային ճեպմանն միշտ փափաքող... ժզ. 306աբ Եպիսկոպոսի –
Բանալի արքայութեան, երկնից հովապետ եւ առաջնորդ բանաւոր հօտին Քրիստոսի... ժէ. 306բ-7ա
Եպիսկոպոսի – Ո՜վ դասք լուսերամից... ժը. 307աբ
Թղթի յետք – Ընդ նմին եւ հարցումն ամենիմաստ,
հաւատարիմ... ժթ. 307բ Թղթի յետք – Ընդ նմին եւ
հարցումն անձինդ ըղձալի... ի. 307բ-8ա Եպիսկոպոսէ
մեղադրանք – Պարո՛ն խոճայ, ո՛վ որ է առաքինի...
իա. 308ա Աբեղայի – Սըլացեալ ի թեւ Հոգոյն վեր ամբարձեալ... իբ. 308ա Կրօնաւորի – Աղաւնի՛ միամիտ,
աննենգ եւ աննախանձ, ուղիղ վարուք... իգ. 308աբ
Միակեցի – Վաստակասէր եւ արդիւնական ճգնաւոր
Յիսուսի... իդ. 308բ Քահանայի – Քահանա՛յ աստուածարեալ փառօք փայլեալ... իե. 308բ-9բ Վարդապետէ
եւ եպիսկոպոսէ առ աբեղայս – Անձինք երանելիք եւ
երամք բաղձալիք... իզ. 309բ-10ա Քահանայի – Տէ՛ր,
ով որ է պատուական արժանի քահանայութեան... իէ.
310ա Քահանայի – Ի փառացն Աստուծոյ փառաւորեալ... իը. 310ա-1ա Երեսփոխանի – Տէ՛ր, [ո]վ որ է
այր պատուական... իթ. 311ա Սարկաւագի – Ի մանկութենէ կրթեալ ի գործ աստուածային... լ. 311ա
Սարկաւագի – Գեղեցիկ շառաւիղ յարմատոց վերբուսեալ ծաղիկ... լա. 311աբ Պարոնի – Ամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ... լբ. 311բ Իշխանի – Քրիստոսապսակ եւ մեծաշուք, բարեպաշտ եւ բարեկրօն... լգ.
311բ Տանուտիրի – Քրիստոսասիրի եւ բարեպաշտի եւ
ամենայն աւրհնութեանց արժանաւորի... լդ. 311բ Սըմսարի – Պարոն, ո՛վ դու խոճայ Ասա՛ր... լե. 311բ-2ա
Սառաֆի – Ո՛վ դու, պարոն խոճայ Մուրա՛տ... լզ.
312աբ Ոսկերչի – Շնորհալի վարպետ ոսկերի՛չ... լէ.
312բ-3ա Հաքիմի – Այս անուն հաքիմ յազգէս Հայոց...
լը. 313ա Աշխարհականի – Ո՛վ եղբայր իմ սիրական,
տեսլեամբ պայծառ ես, գովական... լթ. 313աբ Աշխարհականի – Աւրհնութիւն արժանի անձն գովելի...
խ. 313բ Աշխարհականի – Աւրհնութիւն, պարո՛ն՝ ով
որ է, եւ իւր աւրհնեալ զաւակին... խա. 313բ-4ա Աշխարհականի – Գիր աւրհնութեան հասցէ աստուա-
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ծային... խբ. 314ա-5ա Աշխարհականի եւ սարկաւագի – Ո՛վ դու, պարոն խոճայ Սկանտա՛ր... խգ. 315ա6ա Աշխարհականի – Ո՜վ շնորհալի անուն Յոհաննէ՛ս... Ազատարարն Յիսուս ազատէ զքեզ յամենայն
նեղութեանց՝ ի դիւէ, յորոգայթէ, յանօրինաց շառէ,
յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամոյն. ամէն, եղիցի: Ծանուցումն լի[ցի]:
12. 316ա-7ա Դասակարգութիւն վերին զօրացն եւ
փառաբանութեանց նոցա՝ թէ որպէս է – Առաջին
դասապետութիւն յետ աստուածապետականին են
աթոռոցն կարգապետութիւնն... զարդարեալ ոգով եւ
սգայութեամբ, կազմել ի փառս եւ ի գովութիւն ամենասուրբ Երրորդութեանն. ամէն:
13. 317ա-24ա Եպիփանեայ եպիսկոպոսի Կոստանդեայ քաղաքի ասացեալ Վասն ԲԺ.ն ականց, որ
էր ընդելուզեալ ի պատմուճանն Ահարոնի – Տեառն
իմոյ եւ պատուական եղբօրն եւ հասակցի իմոյ՝ Դիոդորի... դարձեալ յերկոսին կողմանս յօղակս վակասին
հիւսեալ, արարողին սոցա փառք եւ գոհութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
14. 324աբ Նզովքն յառաջին ժողովն Մանազկերտի – Եթէ ոք ոչ խոստովանի զսուրբ Երրորդութիւնն...
եւ մարգարեիցն եւ ուղղափառ վարդապետաց խոստովանութեան նզովեալ եղիցի:
15. 324բ-6ա [Անուանք քաղաքաց]
ա. 324բ-5բ Այս է մեկնութիւն քաղաքնոյն – Աւետեաց երկիր՝ յԵրուսաղէմ է... Սուլխաթ՝ Ղրիմ է, Յաղովիտ՝ Արճիս է:
բ. 325բ-6ա Այս են անանուն քաղաքք, որ յայտնի
ոչ է աշխարհաբար անունն – Կռականտ՝ Մծբին,
Մսրին... Յասոն՝ Փիլիպուպօլիս:
16. 326աբ Այս է պատմութիւն Փարէզ քաղաքին,
զոր ի ֆռանկաց աշխարհն կա – Զոր լուաւ մեծ արքայն Տաճկաց Խոնթքեարն... զայս քաղաքս չորեքանկիւն աշխարհս չի կայ, բայց ճշմարիտն Աստուծոյ
միայն է գիտելի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
17. 326բ-37ա Թուխտ սիրոյ եւ միաբանութեան
Մեծի կայսերն Կոստանդիանոսի եւ սուրբ պապոյն
Սեղբեստրոսի եւ Հայոց արքային Տրդատայ եւ
սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի հայրապետին –
Կամօք եւ ողորմութեամբ համագոյ սուրբ Երրորդութեան... եւ տարեալ հասոյց ի Հայս, ի փառս Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
18. 337աբ Յիշատակ է Շնորհաց տէր Ներսէսին
Կլայեցոյն – Շնորհազարդ եւ հոգելի այրն տէր Ներսէս
յաջորդեաց զաթոռն յեղբօրէն... առատաձեռն եւ ողորմած, լի շնորհօք ամենասուրբ Հոգոյն, բանիբուն եւ
գիտնական, նման հօրեղբօրն իւրոյ՝ տէր Ներսէսի:
19. 337բ-8ա Դաւանութիւն մեծի Հռոմայ եկեղեցոյն – Ես՝ անունս այս, հաստատ հաւատով հաւատամ
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եւ դաւանեմ... եւ Հոգին Սուրբ Տէրն եւ կենդանարարն,
որ/// (չշարունակուած):
20. 340ա-5բ Հարցումն Տաճկաց եւ պատասխանի մերոյ վարդապետաց ընդդէմ նոցա այսպէս
[արարեալ Մատթէոսի Ջուղայեցւոյ. ձեռ. 1484,
215ա-8ա] – Յաստուածային գիրս գրեալ է, թէ՝
«Պատրաստեսջիք տալ պատասխանի յամենայնէ...»...
եւ ո՛չ առնէ աւելորդ ախտի եւ պղծի հոգին, այսպիսի
պահքն հաճի Աստուած եւ ընդունի, եւ նմայ փառք
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
21. 345բ-75բ Թուխթտ տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի Հայոց, գրեալ եղբօր նորին Ներսեսի եպիսկոպոսի, հրամանաւ նորուն, ի Միջագետս Ասորոց՝
Յամայք կոչեցեալ նահանգին: Յաղագս որ անդ մերոյ ազգի քահանայից հակառակաբանելոյ անմտաբար ընդ միմեանս. ոմանց ասել զաստուածութեանն
բնութիւն չարչարեալ եւ մեռեալ ընդ մարմնոյն, եւ
ոմանց՝ զմարմինն միայն, եւ յոմանց՝ դարձեալ ընդունելի լինել մատաղ, եւ յոմանց՝ արհամարհելի, եւ
այլք՝ թէ դրախտն իմանալի եւ միայն օրինակաւ
ասացեալ, այլ ոչ ճշմարիտ էութիւն, եւ այլ եւս այսպիսեաց, ի խնդրոյ ումեմն աստուածասիրի Առիւծ
կոչեցելոյ՝ իշխանի Թուլկուրանն աւանի – Թէպէտ եւ
տէրունական հրամանն յորդորէ զմարդիկ քննել
զգիրս... եւ խաղաղ նաւահանգիստն խոստացելոց բարութեանցն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք
եւ զօրութիւն յաւիտեանս. ամէն:
22. 375բ-97բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
ա. 375բ-81բ Թուխտ խոստովանութեան հաւատոյ՝ դարձեալ նոյն ինքն Հայաստանեացս եկեղեցոյ,
գրեալ տէր Ներսէս Հայոց կաթողիկոսի, զոր
խնդրեաց ի նմանէ սիրով թագաւորն Յունաց Մանիլ՝
հանդերձ պատրիարգաւն եւ բոլոր պաղատաւն, իբր
առ վկայութիւն եւ հաստատութիւն վերըստին առաջին թղթոյն առ նոսա հասելոյ – Թէպէտ եւ աղքատութիւն մտաց եւ բանի ոչ տայ թոյլ ի բարձրագոյնս...
ըստ խրատու իմաստնոյն իմաստնագոյն եւս լինել:
բ. 381բ-91ա [Նորին Յաղագս աւանդութեանց
եկեղեցւոյ] – Ասասցուք սակաւուք եւ յաղագս աւանդութեան եկեղեցոյ... զնամակս արքային մատուցանէր
այսպիսի օրինակաւ:
գ. 391աբ Թուղթ առաջին թագաւորին Հոռոմոց
Մանուէլի առ Ներսէս կաթողիկոսն Հայոց՝ յաղագս
խնդրելոյ զմիաբանութիւն երկաքանչիւր ազանց –
Մանուէլ Քրիստոսի Աստուծոյ հաւատարիմ թագաւոր...
շնորհի թագաւորութեան մերոյ բազմապատիկ բարեմասնութեամբ ըստ կամաց ձեր եւ խնդրոյ, ողջ լերո՛ւք:
– 391բ Գրեցաւ յամսեանն Մայիս, յԸնտիքսիոնին
Գ. – Ընթերցեալ զայս սրբոյ հայրապետին՝ սկիզբն առնէր հարցաքննութեան... եւ առաաքէր ընդ իմաստնոյ
առն այսրիսի օրինակաւ:
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դ. 391բ-7ա Պատասխանի թղթոյ մեծ թագաւորին
Հոռոմոց Կեռ Մանու|392ա|էլի՝ գրեալ Ներսէսի կաթողիկոսի Հայոց, վասն ճշմարիտ դօ(=աւ)անութեան
հաւատոյ Հայաստանեաց եկեղեցոյ – Հրամանք ինքնակալութեան ձերոյ, ո՛վ քրիստոսապսակեալ արքայ...
եւ ուղղափառ թագաւորաց ընկալցիս զսուրբ պսակն ի
Քրիստոսէ մերմէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Ունի՝

397աբ «Յիշատակ է բարեպաշտ արքային Յունաց
Մանուելի... եւ այն եղեւ սկիզբն աւերման եւ խանգարման թագաւորութեան Հոռոմոց. եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս. ամէն»:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
Երուսաղէմ, 1871, էջ 120-154:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 177ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, ողորմեա՛յ ստացողի գրոյս տէր Արիստակէս րաբունապետի, եւ ինձ՝
անարժան գրչի Կարապետ իրիցու, եւ տըւողի աւրինակի եւ «Ամէն» ձայնողի:
191բ Յոր եւ յիս լիցի քաղցրութիւնն Աստուծոյ
մարդասիրի, պարգեւքն, եւ արժանի արասցէ մասին
սրբոց իւրոց հաւատոց եւ գործոց: Մանաւանդ զստացող գրոցս զտէր Արիստակէս րաբունապետն, որ
գծագրել ետ, եւ զվատթար գրիչս՝ հանդերձ ծնողօք
մերովք եւ ազգայնօք յիւր սուրբ արքայութիւնն. ամէն:
280ա Զծոյլս ի բարիս, զյօժարս ի չարիս, / զԿարապետ իրիցուկ գերիս աղաչեմ յիշել ի սուրբ մատենիս, /
ո՛վ ընթերցողք այսմ սուրբ տառիս, / որ լինիք եւ դուք
արժանիս լսելոյ զձայնն՝ Ե՛կ առ իս:
337բ Որոյ աղօթիւքն ողորմի Քրիստոս Աստուած
ստացողի գրոցս Արիստակէս վարդապետին եւ ծնօղաց իւրոց, եւ ինձ՝ մեղաւոր գրչի Կարապետ անարժան քահանայի, եւ որ զմեզ յիշէ, յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

293ա (1713 թ., նոտրգիր) Եւ դարձեալ զգրեմք
զնոյն պատճեն պատմութեանն ի թվականութեանն
[Ռ]ՃԿԲ. (1713), ի բռնաւորութեանց տակճաց արհաւիրք մեծամեծք:
ՆՇՈՒՄ՝ 1գ (ԺԹ. դ., շղագիր)՝ «Կնեազ Իվան Զախարչի Արղութեանց»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 56 (398-452). չգրուած՝ 398աբ, 452բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Եx12
(Դ՝ 11, Ե՝ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն՝ (15x11):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 422ա): ՏՈՂ՝ 31:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 399ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, նարնջի:
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Նմուշ 422ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 433-4՝ հիմքից մասամբ անջատ, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 399ա-41ա Պատմութիւն սրբոյն Ներսէսի Հայոց հայրատետի – Ընդ ժամանակս թագաւորացն Հայոց Մեծաց եւ ինքնակալն Տրդատայ յայտնեաց Աստուած առաջնորդ... եւ սքանչելին Հմաեկ եւ երանելին
Համազազփան, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս.
ամէն:
Բ. 441ա-9բ [Բանք դաւանաբանականք]
ա. 441ա Սրբոյն Ներսէսի կաթուղիկոսի Վասն
առաջաւորաց – Արդ, Առաջաւոր ասի պահս այս, զի
առաջին պահք է Հայաստանեաց... պահեն պնտագոյն
մինչեւ ցաժմ ազգ ասորոց եւ եգիպտացոց եւ ամենայն
կողմ հարաւոյ:
բ. 441բ-2ա Սոկրատա Վասն Քաղկեդոնի ժողո[վոյն] – Սոկրատ պատմագիր գրէ այսպէս... զժողովն
Քաղկեդովնի հրամանաւ Զենոնի կայսեր, ի ԽԳ. (43)
թվականութեանն Հոռոմոց:
գ. 442ա-3բ Յաղագս մկրտութեան Բանին Աստուծոյ, զի մի ասի բնութիւն եւ ոչ երկու, որպէս ոմանք
կամին – Երանելի առաքեալն Պաւղոս յայտնապէս
գոչէ՝ ասելով. Մի է Տէր... եւ եղեւ ամենայն ամենայնի
Աստուած՝ որպէս առաքեալ ասէ. Եղիցի ամենայն ամենայնի:
դ. 443բ-5բ Վասն անխմոր նշխարին եւ անջուր
բաժակին – Սուրբն Եբրեմ ասէ. Խմորն սկսաւ յԵւայէ
եւ ապականեաց զբնութիւնս... գոյացութիւնն խառնեալ ընդ ինքեան, յայտ է՝ զմարդկաինն միացոյց:
ե. 445բ-6բ Տեառն Ներսէսի կաթուղիկոսի ասացեալ – Ի միում աւուր տաւնեմք զտաւն Ծնընդեան Քրիստոսի... թէպէտ եւ պատկեր աւուրն ո՛չ նմանապէս էր:
զ. 446բ-8ա Թէ պարտ է Խաչեցար ասել Սուրբ
Աստուածն՝ Թէ պարտ է խաչեցար – Իսկ վասն զՍուրբ
Աստուածն խաչեցար ասելն ի մեծէն Ինգնատա Աստուածազգեցէն... մարմինն Քրիստոսի, զի միութեանն
բաժանուն ոչ է, զի միաւորեալն ոչ ապականի:
է. 448աբ Վասն չարչարանաց Տեառն եւ խաչելութեան – Յոհան Երուսաղէմացին եւ Կիւրեղ Աղէկսանդրացին ասեն, թէ. Ցաւէր եւ վշտանայր կամաւ...
եւ կիրքն, որով ազատեցան, եւ նմա փառք յաւիտեանս.
ամէն:
ը. 448բ-9բ Սակս միաւորութեան բնութեանց
Քրիստոսի – Խոստովանիմք յերկուց բնութեան միացեալ փոքր բնութիւն մարդոյն... որպէս առաքեալ ասէ.
Եղիցի ամենայն ամենայնի:
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ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ, ԺԸ դար, նոտրգիր
ա. 293բ [Տաղ] – Աւետիք հրեշտակապետին Գաբրիէլի, / Առ կոյսըն Մարիամ եւ ցնծութիւն աշխարհի
ծընար, / Ուրախ լե՛ր, Մարիա՛մ, ուրախ լե՛ր, Մարիա՛մ,
/ Ուրախ լե՛ր, մա՛յր եւ կո՛յս:
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բ. 450ա-2ա [Կիրակոսի Թալնեցւոյ Տաղ] – Տոմար
հինգ Ճ.եկին (500) խրատն է յառաջակայն, / Գրեալ
տեսի այսքան բան ի մէջ տօմարական գրոց... Ես՝ Կիրակոս Թալնեցի պիտակ անուամբ վարդապետի, / Կամաւ իմով ի հոգ մտի, / Բանս ժողով ինձ յիշելի... / Յորժամ Զ[ա]տիկ Մարտն լինի:

3073
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ
ԿԱՐԻՆ

ՌՄՀԴ. – 1825

ԹԵՐԹ՝ 201 (գրչի էջակալում՝ 1-392, որ է՝ 3ա-198բ). չգրուած՝
1աբ, 2բ, 7աբ, 199ա-201բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԸx12 (Դ 11, ԺԲ, ԺԳ 10, Ժ,
ԺԸ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «Giovanni
Battista Ghig|iotty», գլխարկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,7x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14x10,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 26ա): ՏՈՂ՝ 20:
ԿԱԶՄ՝ բաց շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի՝ վրան փակցուած ծաղկաթուղթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտով ցօղուած: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ. ծաղկաթուղթ, լուսագծերով, մասն կազմաստառի:

Հոգաբարձութեամբ Իսահակայ արքեպիսկոպոսի՝ օրինակեալ ի Սուրբ Էջմիածին, ի խնդրոյ Չմշկածագցի գրասէր Պետրոս ամիրայի, եւ ածեալ ի Կօստանդնուպօլիս յամն Տեառն 1770:
Յորմէ օրինակեցաւ եւ այս հաւատարմապէս յամի 1822, Յունվարի 8, ի Միջագիւղ: Ի սոյն այս Միջագեղջ օրինակեցելոյ կրկին գաղափարեցաւ ի 1825 ամի, ի 24 Փետրուար, ի մայր ուսումնարանս Կարնոյ:
Տե՛ս ձեռ. 1893, 2ա-127բ: 1/չիք: 2/չիք: 3/3ա-6բ, 7ա-191ա*:

Նմուշ 26ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, լուսանցակողերը կեղտոտուած. Թ պրակը կարոած Ը-ից առաջ. ըստ այդմ
կարդալ՝ թ. 1-83, 96-107, 84-95, 108-198. թ. 199՝ ստորին արտաքին լուսանցային եզրը պատռուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-191ա Պատմութիւն հայոց՝ յօրինեալ սրբոյն
Յովհաննու երանաշնորհ կաթողիկոսի ամենայն Հայոցս, աշակերտի, ազգակցի եւ յաջորդի երանելւոյն
Մաշտոցի սուրբ հայրապետի՝ սկսեալ ի նահապետացն մերոց Յաբեթայ եւ Հայկայ, համառօտ վսեմական ոճիւ համայն ճարտասանական ձրիւք պերճացուցեալ՝ բերէ հասուցանէ մինչեւ յիւր վախճանն
իսկ, այսինքն՝ ցամ Տեառն 730, յորում միանգամայն
4477 ամաց պատմութիւնք պարունակեալ:

*Ծնթ. 191ա ԺԹ. դ-ի ձեռքով աւելացուած՝ «Աղաչանս առաջի մատուցանեմ ընթերցողոցդ ձեզ... որ է օրհնեալ միշտ եւ փառաւորեալ յամենայն արարածոց յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն»:
Տե՛ս Մատենագիրք Հայոց, Յովհաննէս Դրասխանակերտցի, հտ. ԺԱ. (Ժ. դար), Անթիլիաս-Լիբանան, 2010, էջ 317-628:

Բ. 191բ-8բ Ցանկ՝ ըստ կարգի այբուբենի շարադասեալ – Աբաս սպարապետն՝ եղբայր Աշոտոյ արքայի... Փառներսեհ կաթողիկոս. 47: Աշոտ սպարապետ... հաշտի. 283:
Լս-ներում կան բնագրային սրբագրումներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա սեւ թանաքով բոլորակ, երկգլխանի արծուի պատկերով. «Печ. Ахалцыхской градской полиции»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Յովհաննէս կաթուղիկոսի պատմագրութիւն», Ա. փեղկի ծաղկաթղթին՝ «49», 1ա՝ «Հմր 221/66», 1ա, 2ա՝ «251/
3073», 1բ՝ «1852”, 2ա՝ «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3074
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԵ. դար
ԹԵՐԹ՝ 135 (գրչի էջակալում՝ 1-50, որ է՝ 3ա-27բ). չգրուած՝
1ա-4ա, 124ա-35բ: ՊՐԱԿ՝ 2+Ա-ԺԱx12 (Զ՝ 11)+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,6x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,4x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 17ա): ՏՈՂ՝ 21 (5ա-26բ), 31 (27ա-123բ): ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ վանդականախշ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (թ. 1-2) + 2 (134-5). սպիտակաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 17ա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, քերծուած, 3 կապիչներն ընկած, աստառը կեղտոտուած, լուսանցակողերը գունաթափ, թ. 1-3, 20-6, 31-4, 55-88, 98-135՝ ցեցի անցքեր, թ. 4,
13, 65-79, 83-5՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 30-3, 52-61՝ կարերը թուլացած, թ. 111, 134-3-5՝ վնասուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին բորբոսի, խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4բ-80բ Տիեզերալոյս եւ աշխարհաքարոզ սուրբ
վարդապետին Վարդանա արարեալ Հաւաքումն
պատմութեան, մեկնողաւրէն համառաւտ եւ բովանդակ, դիւրահաս ընթերցողաց. յԱդամա հետէ թուելով զժամանակսն եւ պատմելով զկիրս նոցին, որք ի
նմա: Նաեւ զի բազմաց տարակոյսն ի բազում տեղիս լուծեալ խորահայեաց խորհրդով եւ քննիմաց
իմաստութեամբ, որոց պատահիս յանցնիւրսն – Տէ՛ր
ամենակալ եւ աղբիւր բարութեանց, հաւա՛տ մեր եւ
կենդանութիւն... յորոց եւ ամէնն ասասցի անսպառ եւ
անեզր Էիւն անվաղջանիւ:
2. 81ա-4բ Վանական վարդապետին Համեմատութիւն Հին Կտակարանացն ի Նորս – Երկինք՝ եկեղեցի, Արեգակն՝ Յիսուս Քրիստոս, Արուսեակն՝ Յովաննէս Մկրտիչն... այնոր զորթին գլուխն խարտեաց մեսրի:
3. 84բ-110բ Նորին Վանականի հարցմունք զանազանք եւ պատասխանիք բարառնաբար – Երկու
աղան ի մի երկան. մինն առցի, եւ միւսն թողցի... Զ.
դարին Աստուած մարդ եղեւ:
4. 110բ-2բ Հարցումն Վաչագանա իշխանի եւ պատասխան Պետրոսի Սիւնեաց վերադիտողի – Զի՞նչ է
սահման Աստուծոյ. Աստուած ոչ սահմանի... |112ա| ի
սկզբանն ըստ պատկերին եւ ի հանդերձելումն նման
|112բ| նմա լինելոց եմք՝ ըստ առաքոյն բանի:
5. 112բ-23բ Հարցմունք Աթանասի եւ պատասխան
– Ուստի՞ հաստատի հոգի մարդոյ: Պատասխանի. Հոգի
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մարդոյ գոյութիւն է իմանալի... մեք մի հատցուք զբանս
սուրբ առնն Աստուծոյ Յոհաննու, որ ասէ այսպէս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

80բ Ի ժամանակի յորում էր ՉԾԶ. (1307) թւականս
մեր, ի պակասել արդարութեանց եւ ի բազմանալ անօրէնէութեանց մերոց առաւել բազմացաւ բարկութիւն,
եւ սաստկացաւ չարութիւն ազգին նետողաց ի վերա
մեր՝ ազգիս քրիստոնէից, քանզի ել տղայ հասակաւ
այր մին ի Խորասանայ միականի՝ համանման Նեռինն,
որ գալոցն է, անուն նորայ Խարբանդա, որ թարգմանի
իշու ծառա, որդի Արղունին՝ որդոյ Աբաղային՝ որդո
Հուլայունին. բառնալ կամեցաւ զքրիստոնէութիւն աշխարհէս Հայոց եւ Վրաց, զոր խափանեաց Տէր, եւ ոչ
կատարեցաւ չար խորհուրդ նորայ, յետո այլ բանս
մտաւ ածեաց արբանեկն սատանայի, առաքեաց ընդ
ամենայն երկիր իշխանութեան իւրոյ՝ դնել նշան
խայտառակութեան քրիստոնէից եւ հարկ առնուլ ըստ
մարդաթւի Խ. (40) արծաթէ մինչ ի Ժ. (10) ըստ կարի:
Յայս ի դառն ժամանակիս եղեւ աւարտումն սորա
ձեռամբ/// (չշարունակուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

4բ Աւգնեա՛, Հոգիդ Սուրբ, Աստուած ճշմարիտ, եւ
զսկսեալն ի մեղաւորէս հա՛ն յաւարտ, ողորմա՛ծ Աստուած:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3բ, 123բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝
զարդանախշ հիմքի վրայ՝ «ՅՈՎՍ[Է]Փ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Վարդան
վարդապետի Պ[ատմագրութիւն]», 1ա՝ «258/3074»,
«ՉԾԶ. (1307)», «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս (կանաչ
թանաքով վրան գիծ քաշուած)», «Վարդան պատմագիրք», 80բ՝ «76 с»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Վարդան պատմագիրք», 3ա՝
«Վարդան վարդապետի Պատմագրութիւն», 83բ՝
«ասա», 123բ՝ «արիւնահեղք»:

3075
ԷՕԺԷՆԻ ՊՕՌԷ՝ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՒԵՐԱԿԱՑՆ ԱՆՒՈՅ
Կ. ՊՈԼԻՍ

ՌՄՂԲ. – 1843

ԳՐԻՉ եւ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Յովհաննէս Չամուռճեան:
ԹԵՐԹ՝ 34 (գրչի թերթակալում՝ 1-34, որ է՝ 1ա-34ա): ՊՐԱԿ՝
17+2x8+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x17,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (18,8x14,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 12ա): ՏՈՂ՝ 23, 24-28,
32: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ կարմիր կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ. սպիտակաւուն
չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 12ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը մաշուած, Ա. եւ Բ.
փեղկերի կազմաստառը պոկուած, թ. 1-6, 31-4՝ գիրը հակառակ
երեսներին արտացոլուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-34բ Պատմութիւն աւերակացն Անւո, թարգմանեալ ի գաղղիական բնագրէն աշխատութեամբ
Յովհաննու Տէր Կարապետեան Չամուռճեանց Պրուսացւոյ, հանդերձ ծանօթաբանութեամբ, յԻւսքիւտար,
1843 ամի:
– 1ա Յառաջաբան թարգմանչին – Հեղինակ
գործոյս Էօժէն Պօռէ՝ այր իմաստուն, բազմահմուտ եւ
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կրօնասէր, ճանապարհորդեալ ի յԱսիա, ի Հայաստան
եւ ի Պարսկաստան, բաց ի յիշատակաց բազմաց եւ ի
նամակաց, զորս ի պէսպէս տեղեաց գրեաց, սկսեալ ի
1837 ամէն, որ է ըսկիսբն ճանապարհորդութեան նորա, մինչեւ 1840, յորում ամի դէմ եդ դառնալ ի Գաղղիա՝ ի հայրենիս իւր, ունի եւ զպատմութիւնս զայս
արարեալ, յորում են ինչ ինչ սըխալք պատմականք
կամ աշխարհագրականք, զորս աստ ի մերում թարգմանութեանս ծանօթութեամբ ուղղելով. առ որոշելոյ
զմերն ի ծանօթութեանց գաղղիական տպագրութեանն, ի ստորէ մերոցս դնեմք զանուն մեր:
1ա-34բ Պատմութիւն աւերակաց Անւոյ – Անցեալ
էաք մեք շտապով ընդ մեծ դուռն հիւսիսակողմանն
Անւոյ, որ բաց էր իբրեւ յաւուրս տօնից... եւ ծանօթ է
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գիտելեաց, զի Աղէքսանդր կոչի ժառանգ կայսերութեանն Ռուսաց. վերջ:
Հմմտ. ձեռ. 2644, էջ 274ա-300ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ

Տե՛ս Խորագիրը՝ 1ա:
17բ Առ արդարապէս ստելոյ պարտ է եւ զՅունաց
եւ զՎրաց պատմութիւնս ընթեռնուլ, եւ տեսցի, զի լիովին փոխարէնք լուտանաց, գտանին ի նոսա եւ առաւելազանցութեամբ իսկ, զի յոյնք ի պակասիլ ճշմարտին
ոչ ինչ անարժան համարին եւ զզրպարտութենէ բուռն
հարկանել (թարգմ.):
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «261/3075», «1843. Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:

3076
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 300+1 (կրկն.՝ թ. 6. գրչի էջակալում՝ իա-ճիա., որ է՝
1ա-46ա). չգրուած՝ 212բ: ՊՐԱԿ՝ Բ-ԻԷx12 (Բ 8, Ի 11, ԻԷ 6): ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, վրան՝ մահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,3x10): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 141ա): ՏՈՂ՝ 27: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ.
սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի. լուսանցակողերը՝ կապոյտով ցօղուած:

մերո եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում Հօր...
այժմ եւ միշտ յաւիտեանս:

Նմուշ 141ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած, եզրահատուած եւ կազմուած
ԺԹ. դ-ում, Պհպ. Ա, թ. 24, 27, 261-3՝ հիմքից մասամբ անջատ,
մէջքը եւս հիմքից մասամբ անջատ, թ. 22-23՝ 9,5x3,5 չափի
պատռուածք, որ լրացուած է նորոգման ժամանակի կարկատանով, Ա պրակը թափուած, ի լս-ներում՝ բնագրային յաւելումներ,
թ. 1-2ի միջեւ թերթեր թափուած, Պհպ. Գ՝ հիմքից լրիւ անջատ,
թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

Տե՛ս Գիրք թղթոց, Բ. հրատարակութիւն, Երուսաղէմ, 1994,
էջ 473-93:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-7բ [Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սեղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ] – /// մոլորութեանն,
զի ունիս գիտել, զի ոչ առողջութիւն կարացին տալ...
յամենայնի յաղթող երեւեցաւ սուրբ հայրապետն Սեղբրէստրոս եւ ամենեցուն քարոզէր՝ հե/// (թափուած):
– 7բ (ստ. լս., այլ ձեռքով)՝ «Այստեղ վերջանում է
Սեղբեստրոսի վարքը, բայց մի քանի տող պակաս է”:
Տե՛ս Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սիղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ, Էջմիածին, 1896, էջ 750-4, 763-98:

2. 8ա-109ա [Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի Պատմութիւն եկեղեցական] – /// ի մարտէ դիւացն եւ զոչխարսն նոյն յերեւլի... ընդ նոյն ճանապարհ թագաւորաց գնասցես շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն

Տե՛ս Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն, Վաղարշապատ, 1897, էջ 33-690:

3. 109բ-20ա [Յոհաննու Իմաստասիրի Հայոց
կաթողիկոսի Սակս ժողովոց, որ եղեն ի Հայս] –
Առաջին ժողով արար երանելի հայրապետն մեր
սուրբն Գրիգոր... փառաւք վայելով բերկրեսջիր ի
Քրիստոս <Քրիստոս> յահեղ փառաց յայտնութեան
նորա, յորում փառք յաւիտեանս. ամէն:

4. 120ա-3ա Նորին ընդդէմ այնոցիկ, որ ապականեն զսուրբ խորհուրդն ի ձեռն խմորոյ եւ ջրոյ – Ահա
յառաջագոյն ծանուցեալ առաքելոցն զապըստամբութիւնն հերձուածոյն... զի՞արդ ճշմարտութիւնն խմորեալ
լինի, փառք Քրիստոսի Աստուծոյ յաւիտեանս. ամէն:
5. 123ա-4ա Յովհաննու Մանդակունեցոյ հայոց
կաթողիկոսի – Արդ, վասն զի ի պահոց քառասնորդ կոչի, օր մի ուրբաթ չարչարանք խաչելութեան Տեառն...
առ ի լինելո ընդունելական պահօք ապաշխարհութեան
նոցա եւ արագաթող լինելոյ մեղք յանցանաց նոցա:
6. 124բ Գրիգորի Աստուածաբանի ճառէն – Երէկ
զպայծառ պահեաց փոքր ինչ նա նախ քան զփորձութիւնսն, եւ յառաջ մեք... բայց եթէ ոք համարձակեալ
նախանձ հաւանեցուցանէ առաւել, քան զզաւրութեամբ:
7. 124բ-5ա Ի Շապհոյ պատմութեան – Այլ քանզի
ստունկանեաց նախահարն, յերկիր դարձաւ, ուստի
առաւն... լուծանեն զկարգ գովելի ընդդիմադրեալք
հարցն աւանդութեան:
– 125ա Այս ի պատմութեան Շապհոյ Բագրատունոյ
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է... եւ լի ճշմարտութեամբ յաւել յինքենէ զճառս բանից
աստուածայնոց:
8. 125ա-7ա Հարցմունք երկուց փիլիսոփայից ընդ
միմեանս՝ վասն վեցօրեա արարչութեան |125բ| եւ
վասն պահոց – Դըպիրն ասէ՝ Հեշտալի թուի ինձ, յորժամ անկանին ի մէնջ ճառք պահոց եւ աղօթից... եւ զքարոզութիւն ուղղափառ վարդապետացն ոչ առնուն ի միտ:
9. 127ա-42ա [Թուղթք]
ա. 127ա-8բ Թուղթ առաջին Պետրոսի պատրիա[ր]գի Աղէկսանդրացոյ, զոր գրեաց առ Ակակ, ի
Կոստանդինուպօլիս. վասն միաւորութեան գրեցաւ
առաջին թուղթ խորհրդիւ – Երանելին Յուլիանէ սարկաւագն իմ եկն ի գիշերի առ իս կր[տ]սեր Պետրոս...
եւ կնքեցի զթուղթս իմ խաչիւ ի վերուստ:
Տե՛ս Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901, էջ 243 (այսուհետ՝ ԳԹ եւ
էջահամարք):

բ. 128բ-9ա Երկրորդ թուղթ Պետրոսի առ Ակակ –
Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացո առ Ակակ. Յութսուն աւուրց կատարելոց ելանելոյ աստի... դարձուցի
անդրէն քո կնքովն՝ որպէս եւ առիսն էհաս (ԳԹ. էջ 244):
գ. 129ա-30ա Թուղթ Ա. Ակակայ առ Պետրոս
պատրիարք – Իմաստունք բժշկաց զանդամս ապականեալս ի ձեռն երկաթոյ սրոյ... եւ ասայ՝ Հա՛յր, թո՛ղ
նոցա, զի ո՛չ գիտեն զինչ գործեն (ԳԹ. 245-6):
դ. 130ա-1ա Երրորդ թուխթ Պետրոսի առ Ակակ –
Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացոյ առ Ակակ –
Զգրեալս, որ ի ձէնջ առ մեզ ետուր բերել տրտմութիւն...
մինչեւ դարձցի առ ձեզ եւ ողորմեսցի (ԳԹ. 247-8):
ե. 131աբ Թուղթ երրկրորդ. Ակակ առ Պետրոս.
Ակակա [առ] Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացոյ
– Ես այժմ ինձ արդար համարիմ... մինչեւ խնդրուածս
մատուցից Աստուծոյ մարդասիրի եւ վարդապետութեան քում (ԳԹ. էջ 249):
զ. 131բ-2ա Թուղթ չորրորդ Պետրոսի առ Ակակ.
Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրայցո – Լռեա՛, սիրելի՛, որչափ աշխատ առնես զանձն իմ... քանզի զարդար
խօսել ոչ ամաչեմ, եթէ հասցէ ոք զգլուխս իմ (ԳԹ. էջ 250:
է. 132ա-3ա Թուղթ երրորդ Ակակայ առ Պետրոս.
Ակակա առ Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացոյց
– Մի ժամ ասացից եւ այլ ոչ յաւելից խօսել... լռեմ եւ ոչ
խօսիմ, բայց զի մեղա, թո՛ղ ինձ (ԳԹ. էջ 251-2:
ը. 133ա-4բ Հինգերորդ թուղթ Պետրոս առ Ակակ.
Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացոց առ երանելի
Ակակ հայրապետ, որ ի Կոստանդինուպաւլիս – Նեղութիւն է ինձ ամենայն կողմանց, եւ որոգայթք մահու
սփռեցան... ողջ լե՛ր Տէրամբ, եղբա՛յր իմ սիրելի (ԳԹ.
էջ 253-5:
թ. 134բ-5ա Չորրորդ թուխթ Ակակ առ Պետրոս.
Ակակ հայրապետ, որ է ի Կոստանդինուպօլիս –
Պետրոս հայր իմ եւ հայրապետ Աղէկսանդրացոց, ամե-
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նայն ինչ ըստ աղօթից իմոց կատարեցօ առ իս... որ
տուեալ է քեզ յԱստուծոյ՝ փոխանակ կաթողիկէ եկեղեցո իւրո սրբո (ԳԹ. էջ 256-7):
ժ. 135ա-9բ Վեցերորդ. Պետրոս առ Ակակ. Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացոյ առ Ակակ հայրապետ, որ է ի Կոստանդինուպօլիս – Քանզի զամենե[ս]եան, որ Աստուծոյ հաճոյ են... մի՛ տեսցես դու զնա,
մինչեւ յերկրորդ անգամ գալուստն (ԳԹ. էջ 258-63):
ժա. 139բ-40ա Ձեռնարկ, զոր արար ի թղթին
Ակակոսի հայրապետ, որ ի Կոստանդինուպաւլիս –
Կարդացի եւ ընդունիմ զամենայն, որ ինչ յառաջագոյն
գրեալ էր... այն, որ խօսեցօ ի ձեռն քո, զայս ամենայն
ուղղափառութիւն մինչեւ յաւիտեան, զի նմա վայել է
փառք... յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (ԳԹ. էջ 264):
ժբ. 140ա-1ա Հինգերորդ. Ակակ առ Պետրոս.
Ակակ հայրապետ, որ են ի Կոստանդինուպօլիս
եպիսկոպոսք – Պետրոս հայր իմ, հայրապետ Աղէկսանդրացոց, որպէս զճարտարապետ իմաստուն ընկալար... զի հանապազ յիշեսցէ զիս, որ պօշ[տ]ոնակիցս
եւ կամակիցս եմ քո:
Նոյն տեղում, էջ 265-6:

ժգ. 141ա Եւթներորդ թուղթ Պետրոս առ Ակակ.
Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացոց առ Ակակ
գլուխ եպիսկոպոսաց, որ են ի Կոստանդինուպօլիս
– Զթուխթն իմ, զոր ետուր բերել... եւ աղօթեա՛ վասն
մեր, սուրբ եւ սրբասէր ընկերակից եւ պաշտօնեա հայր
իմ, Ակակ[ի]ո՛ս (ԳԹ. էջ 267):
ժդ. 141ա-2ա Վեցերորդ թուխթ Ակակա առ Պետրոս – Ակակ հայրապետ եպիսկոպոսաց, որ են ի Կոստանդինուպօլիս... Եւ աղաւթս արա՛ ի վերայ իմ, ընկերակից եւ պաշտօնակից հա՛յր իմ (ԳԹ. էջ 268):
ժգ. 142ա-3բ Միաւորութեան գիր, որ տուաւ բերել
ի ձեռն ելանելոյն Պերգմիոս Ագսաղիոս ի բարերար
արքայէ Զենոնէ եւ յԱկակա գլուխ եպիսկոպոսաց, որ
են ի Կոստանդինուպօլիս, առ երանելին Պետրոս
գլուխ եպիսկոպոսաց եւ հայրապետ հաւատարիմ
քաղաքին Աղէկսանդրացոց – Ինքնակալ կայսր Զենոն
բարէպաշտ եւ յաղթող... մինչեւ կամեցաւ եւ մարդացօ(=աւ) մի Երրորդութիւնն Բանն Աստուած (ԳԹ. էջ
269-71):
ժդ. 143բ-4բ Ութերորդ թուղթ Պետրոս առ Ակակ.
Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացո առ Ակակ սիրելի իմ, գլուխ եպիսկոպոսաց, որ են ի Կոստանդինուպօլիս – Ի Ժ. ի Թ. ամսոյն, որ կոչի Փիքսին... կատարեսցուք զսուրբ պահսն ես եւ դու, ո՛վ սիրելի,
փոխանակ եկեղեցոյ (ԳԹ. էջ 272-3):
ժե. 144բ-5ա Վեցերորդ թուղթ Ակակա առ Պետրոս – Սուրբ եւ հաւատարիմ, քանզի Պետրոս կոչեցից... ոչ էի արժանի, տեսի զնա ճշմարտութեամբ եւ
արդարութեամբ, զի նմա վայել է փառք... յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն (ԳԹ. էջ 274-5):
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ժզ. 145աբ Իններորդ թուղթ Պետրոսի առ Ակակ –
Ահա արժանի եղեր, սուրբ հայր իմ, տեսանել... դատել
զկենդանիս եւ զմեռեալս, զի նմա վայել է փառք...
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (ԳԹ. էջ 276):
ժէ. 145բ-6բ Թուղթ, զոր արար Անաստաս թագաւոր ընդդէմ ամենայն հերձուածողաց – Մի է սահման
հօ(=աւ)ատոյ, զոր ունիմք... եւ մնաց անչարչարելի եւ
անմահ՝ որպէս զԱստուած (ԳԹ. էջ 277-8):
ժը. 146ա-52ա Այս երրորդ թուղթ է Կիւրղի եպիսկոպոսի առ Նեստոր, զի տայր նմա տեղի ապաշխարութեան, յառաջ քան զմերժելն յեպիսկոպոսութենէն,
զի չեւ եւս էր լեալ սուրբ սիւնհոդոսն, որ կամօք Աստուծոյ ժողովեցան յԵփեսոս: Թուղթ Կիւրղի առ Նեստոր – Առ սուրբ եւ աստուածապաշտ եւ պաշտօնակից
մեր Նեստոր... եւ զոր ինչ պարտ է նզովել երկիւղածութեամբդ քում, կա[ր]գեալ է ի թղթիդ մերում (ԳԹ. էջ
396-404):
ժթ. 152ա-3ա Երանելոյն Կելիսսիանոսի եպիսկոպոսի Հռոմա թուխթ առաջին առ Նեստոռ – Ոչ գիտեմ, ուստի իմ ես հասանել լսելիս... քանզի ոչ կամի
Աստուած զմահ մեղաւորին՝ որպէս զդառնալ նորա ի
չար ճանապարհէ եւ կեալ:
Տե՛ս Գիրք թղթոց, Բ. հրատարակութիւն, Երուսաղէմ, 1994,
էջ 25-7:

ի. 153ա-4ա Թուխթ Դիոնիսիոսի Ա|153բ|րիսբագացոյ առ Յովհաննէս աստուածաբան, առաքեալ եւ
աւետարանիչ՝ պարասահմանեալ ի Պատմոս կղզոջ
– Ողջունեմ զքեզ, պատուակա՛նդ իմ եւ սիրեցեալ
անձն... եւ որոց զկնի քո աւանդեսցես:
իա. 154ա-6ա Թուղթ Կոստանդիանոսի առ Շապուհ արքա Պարսից – Հաւատս աստուածէղէնս պաշտեմ ես եւ զայն... անդէն յաշխար[հ]իս Պարսից ի մարտիրոսութեան սպանաւ եւ պսակեցաւ:
իբ. 156ա-8ա Պատճէն թղթոյն մեծի հայրապետին
Կոտա (=Փոտա) առ Աշոտ իշխանաց իշխան – Քաջայայտդ բարեպաշտութեամբ, հզաւրագոյնդ ճոխութեամբ... առաքեցաք քաջատոհմութեանդ եւ մեծանձնութեանդ քո՝ յիշատակ աւրհնութեան ի պաշտպանեալ
աստուածընկալ պատուական խաչէս (ԳԹ. էջ 279-82):
իգ. 158ա-65բ Պատասխանիք թղթոյն Փոտա՝
գրեալ Սահակ հայոց վարդապետի, հրամանաւ իշխանաց իշխանի – Քահանայապետի զգօնացելո
պարկըշտի եւ առաքինասէր... խոնարհ երկրպագութիւն մատուցի եւ շնորհակալութիւն յաւէտ միւս եւս
վայելչական ողջունիս (ԳԹ. էջ 283-94):
իդ. 165բ-70բ Թուղթ Գագկա Վասպուրականի
թագաւոր[ի] առ կայսր Յունաց Ռոմանոսի՝ վասն
հաւատոյ – Հովուապետի հանդարտի եւ զգօնացեալոյ
ցածուն եւ պատուական... |170ա| եւ ոչ վասն սոսա
միայն աղաչեմ, այլ վասն |170բ| ամենայն հաւատացելոց բանիւ սոցա յիս:
Նոյն տեղում, էջ 295-301:
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10. 170բ-83ա Պաւղոսի վարդապետի ընդդէմ
հերձուածոյն Քաղկեդոնի – Աստուածային եւ մեծն
առաքելոց Պաւղոս գրէ առ Կորընթացիսն՝ ասելով... եւ
չարագործաց համարձակ արարին. այս սուղ ի բազմաց
աւարտեցօ(=աւ):
11. 183ա-93բ Թուղթ հոռոմոց ի Հայս՝ ձայնակից
եւ համախոհ ժողովոյն Քաղկեդոնի եւ տումարի
հայհոյութեան Լեւոնի, զոր եբեր աստուածապատիւ
տէր Ստեփանոս Սիւնեաց եպիսկոպոս, յառաջ քան
զեպիսկոպոսութիւն իւր, որ վասն թարգմանութիւն
հասեալ ի թագաւորական զքաղաքն ի Կոստանդինուպօլիս... սրբոյն Գրիգորի ամենեւին անշարժ
մնացեալք ետուն տեղի դրդունելով ի շաւղաց ուղղափառքութեան – Քրիստոս է խաղաղութիւն մեր, որ
արար զերկոսին մի... այլեւ որ ինչ ի մտածութիւնս մեր
են, քննեսցին բանքս մեր այսոքիկ (ԳԹ. էջ 358-72):
12. 193բ-200բ Սրբոյն Աթանասոսի եպիսկոպոսի
Աղէկսանդրացոյ ի վերացումն Տեառն – Որ ի
սկզբանէ յառաջ քան զյաւիտեանս առ Աստուած Բան...
ամբիծս եւ անարատս հետեւիլ Քրիստոսի եւ հանդիպիլ
արքայութեան նորա, զի նմա փառք... յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
13. 200բ-4բ Յովհաննու Ոսկէբերանի ի վերացումն Տեառն – Պայծառ է ինձ այսաւր եկեղեցոյս...
արժանի արար զմեզ ժողովել ի միասին եւ զփրկականս զայս կատարել զտօն, զի նմա վայել են ամենայն
փառք... յօիտեանս յաւիտենից. ամէն:
14. 204բ-21ա Նորին տեառն Միխայէլի պատրիարգի այսորոց Յաղագս քահանա[յ]ութեան, թէ
ուստի՞ սկսանի, եւ թէ զի՞նչ է քահանայութիւն –
Սկիզբն քահանայութեան Աստուած է... իսկ անմահ
թագաւորին Քրիստոսի Աստուծոյ թագաւորութիւն՝
անանց եւ յաւիտենական:
– 213բ Ո՜վ եղբայրք, անմեղադիր լե՛ր, մէկ քաշուա[ծ]քն եւել եղօ:*
*Ծնթ. Պատրիարքական աթոռների ցանկում իր գծած
սխալ գիծը ջնջած լինելու մեղայականն է:
Տե՛ս Միխայիլ Ասորի, Ժամանակագրութիւն, Երուսաղէմ,
1871, մաս 2րդ, էջ 1-45:

15. 221ա-47բ Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց, թէ ուստի կամ յորմէ ցէղէ աճեցին եւ տիրեցին
բազում աշխարհաց եւ գօ(=աւ)առաց [արարեալ
Գրիգորի Ակներցւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 1485, էջ 192բ-223ա: ա/221ա-3բ: բ/223բ-46բ:
գ/246բ-7բ:

– 221ա (ստ. լս., Ի դ-ի մատիտով) «Մաղաքիայ
կամ Գրիգորի Պատմութիւն թաթարաց, տպեալ»:
Տե՛ս Գրիգոր վրդ. Ակներցի, Պատմութիւն թաթարաց, Բ.
տպագրութիւն, Երուսաղէմ, 1974:

16. 247բ-60բ Պատմութիւն յաղագս Սրբոյ Խաչին,
որ Հացունեաց կոչի, եթէ որպէս դարձաւ ի Պարսից
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աշխարհէն Խաչն աստուածընկալ, եւ այնժամ մասն
ընկալեալ տիկնոջն Սիւնեաց – Եւ եղեւ յետ թագաւորելոյն Մաւրկա արքային Հռոմայեցոց... իսկ իւրոյ
աւուրս յայտնեցաւ սուրբ խաչն, որ ի Վարագ, եւ թվականն ՃԲ. (653). Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք
յաւիտեանս. ամէն:
17. 260բ-3ա Եղիշէի երիցու ասացեալ Յաղագս
Թաբաւրական լերինն – Վասն լերինն գեղեցկութեան
եւ վայրուցն վայելչութեան... եւ աչաւք իսկ տեսի զժողովս սքանչելի եղբարցն:
18. 263ա-4ա Վասն Է. նշանացն [ի վերայ յԵրուսաղէմի, հմմտ. ձեռ. 1865, 250աբ] – Առաջին ի վերոյ
քան զքաղաքն եկաց աստղ մի նման նիզակի... Բ.
վտօանդեան յապիկի կրայից:
19. 264ա-300բ Պատմութիւն համառօտաբար
վասն արեւելեան թագաւորացն պղծոյն եւ չար գազանին Լանկթամուրայ եւ այլոցն, զոր արարեալ է
քաջ վարժապետին Թումա վարդապետին
Տե՛ս ձեռ. 1486, էջ 169ա-96ա: ա/264ա-79բ: բ/279բ-300բ
(վջ.՝...ահագին գոչամբ ի մէջ բազմութեան սա/// (թափուած):
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– 264ա (ստ. լս., Ի դ-ի մատիտով) «Թոմայի Մեծոփեցւոյ Պատմութիւն»:
– 300բ (ստ. լս.)՝ «Պակաս է, տե՛ս տպ.»:
Տե՛ս տպ Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրութիւն, աշխատ. Լ.
Խաչիկեանի, Երեւան, 1999, էջ 2-210, ձեռ. P:
Ծնթ. Տարբեր էջերում կան մատիտով ԺԹ. դ-ում արուած
նշումներ. 63ա «Այս հատուածը իր տեղը չէ, նա կազմում է էջ
65բ», 63բ, 65բ «տես էջ 63ա», 109ա «Ներսեհ Կամսարական
ապլհիւպատ պատրիկ», 109բ «Պատմութիւն ժողովոց», 119բ
«աւել 217», 125ա, 143բ, 183ա «չէ հակաւոր», 193բ «մինչ
յայս կայր», 142ա, 156ա, 158ա, 165բ, 204բ «հարկաւոր»,
212ա «մինչեւ ցայս վայր» եւ այլն:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 246բ սեւ թանաքով քառակուսի՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ Ծ[ԱՌԱՅ] ԿԱՐԱՊԵՏ ՌՃ՞Թ. (1660)»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Սոկրատայ
Պատմութիւն եկեղեցական, 9.», Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «Մ. Ղ. Ղ.», Պհպ. Աա՝ «264/3076», «1746 –
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», Պհպ. Բբ՝ «Սոկրատ պատմագիր՝ ընդ նմին եւ այլ պատմութիւնք»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմաստառ՝ թուաբանական հաշուարկ, 200ա՝ «օտար ինչ-որ այբուբենի տառեր կամ խզբզոց», 260բ՝ թուաբանական հաշուարկ:

3077
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃՀԵ. – 1726
ԹԵՐԹ՝ 83. չգրուած՝ 35բ-6ա: ՊՐԱԿ՝ 2+7x12 (3՝ 13, 4՝ 8):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, ծաղիկ, մակագրութիւն՝ «P, MARRE, ROCATMAN», եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x13,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15x9,5): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 21ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ մուգ
շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝
չգրուած սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտով ցօղուած: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. թուղթ, մասն կազմաստառի, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ լատինատառ անընկալելի մակագրութիւն եւ պատկեր:

Նմուշ 21ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ատ ա զ ա ր դ ՝ 1ա, 37ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ ՝ բուսական (37ա): Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ բրոնզ, բաց եւ մուգ մանուշակագոյն, կանաչ, դեղին, նարնջի, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. ծաղկաթուղթը մաշուած, կաշուին եւ Ա.
փեղկի կազմաստառին ցեցի անցքեր, թ. 37՝ հիմքից պոկուած, թ.
1-38՝ ցեցի անցքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1աբ Կանոնք Ճ. եւ Ծ. (150) սրբոց հարցն ի
Կոստանդնուպօլիս գումարելոց, ի բդեշխութեան գերապայծառ իշխանացն Եւքէրիոսի, Եւագրիոսի, ուլիսի Թ. (8): Յառաջ քան զկանոնս եդաւ աստ Թուղթ

նոյնոյ սուրբ ժողովոյն Կոստանդնուպօլսոյ առ բարեպաշտ թագաւորն Թէոդոս՝ Մեծն անուանեալ, որում
թղթոյն ենթադասեցին զառ ի յիւրեանց սահմանեցեալ կանոնս: Թուղթ. ամենասուրբ եւ գերիվերոյ աստուածասէր Թէոդոսի թագաւորիդ սուրբ ժողովոյս
եպիսկոպոսաց, որք ի զանազան գաւառացն գումարեցաք ի Կոստանդնուպօլիս – Ի սկզբան թղթոյս մերոյ,
որ առ քոյին բարեպաշտութիւնդ գոհութիւնս մատուցանեմք... Այսք են եւս սրբոցն աղաչանք վասն քո եւ
աստուածասէր եւ բարեպաշտ թագաւորիդ. վերջ թղթոյն:
ա. 1բ-2ա Այսք են, զորս սահմանեցին հարքն ի
Կոստանդնուպօլիս՝ շնորհօքն Աստուծոյ գումարեցեալք ի զանազան գաւառաց՝ ըստ համակոչմանն
ամենասուրբ Թէոդոս թագաւորին. Կանոն առաջին –
Հաւատն երեք հարիւր եւ ԺԸ. (18) հարցն, որք ի Նիկիայ քաղաքն Բիթիւնիայ գումարեցան... եւ կացցուք
անահ սրտիւ առաջի Տեառն ատենին. վերջ:
Բ. 2ա-12բ Պատմութիւն սուրբ ժողովոյն Եփեսոսի, որ է Երրորդ տիեզերական ժողով – Յետ Նեքտարիոսի նստաւ յաթոռն Կոստանդնուպօլսոյ սուրբն Յոհան Ոսկեբերան... զորս իբրեւ զչորս գլուխ Աւետարանին եւ պատուելիք են, ասաց: Վերջ նախապատմութեանն սուրբ ժողովոյն Եփեսոսի:
Գ. 12բ-7ա Ճառ Պրոկղոս վերատեսուչին Կիզոյ՝
ասացեալ ի մէջ մեծի ժողովարանին Կոստանդնուպօլսոյ, առաջի Նեստորի, վասն մարդեղութեան
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Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Այսօր կուսական
տօնախմբութիւնն զլեզուն մեր ի գովասանութիւն
հրաւիրէ... եւ լուսաւորեցեալք աստուածաշունչ գրոց
գիտութեամբն՝ ժամանեսցուք երկինից արքայութիւնն
ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Դ. 17ա-35ա [Թուղթք]
ա. 17ա-8բ Թուղթ Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրիայ առ Նեստորն, յորժամ իմացաւ զչար
միտս նորա – Գեր ի վերոյ բարեպաշտ եւ աստուածասէր Նեստոր եպիսկոպոսիդ եւ գործակցոյդ՝ Կիւրեղ
եպիսկոպոսս, ի Տէր խնդալ: Արք ոմանք պատուոյ եւ
հաւատալոյ արժանիք եկին... էր իմ շարադրեալ
զգրգուկն այս:
բ. 18բ Թուղթ Նեստորի առ Կիւրեղ Աղէքսանդրիայ եպիսկոպոսն, ի ձեռն Լամպոնայ իրիցոյն եւ
միայնակեցին – Գեր ի վերոյ աստուածասէր եւ ամենասուրբ գործակցի իմոյ Կիւրղիդ՝ Նեստորս ի Տէր
խնդալ: Ոչ ինչ է զօրաւոր քան զքրիստոնէական
պարկեշտութիւնն... զբոլոր ընդ քեզ եղեալ զեղբարութիւնն ես եւ ընդ իս եղեալքն ողջագուրեմք:
գ. 18բ-21ա Թուղթ Կիւրեղին առ Նեստորն – Լուայ
որ քանի մի մարդիք չարախօսեն զինէն... Ողջունեա՛
ընդ քեւ եղեալ զեղբարսդ, եւ որք ընդ մեզ են, ողջունե[ն] զքեզ:
դ. 21ա-4բ Թուղթ պատասխանւոյ Նեստորին առ
Կիւրեղն – Ամենապատուելի եւ յոյժ աստուածասէր
պաշտօնակից Կիւրեղիդ՝ Նեստորս ի Տէր խնդալ. Ա. –
|21բ| Ոչ ինչ խօսիմ վասն նախատանացն, որովք նախատես... եւ աղօթեա՛ վասն մեր, ո՜վ ամենապատուելի
եւ գերիվերոյ աստուածասէր:
ե. 24բ-5բ Թուղթ Կիւրղի առ այնոսիկ, որք գրով
մեղադրեալ էին զնա գռեհիկ մարդկանց խօսիւք, ո՛չ
լռեաց յասելոյ, թէ չարագունապէս արծարծի ամբարիշտ վարդապետութիւնն Նեստորի. Ժ. – Քանզի
գրեաց առ յիս բարեպաշտութիւն ձեր... որով դաւանին
գոլ Աստուածածին սրբուհի կոյսն Մարիամ. վերջ:
զ. 25բ-6բ Թուղթ Կիւրղի առ ոմն նախանձաւոր
Նեստորի. ԺԱ. – Ծանեա՛յ զսիրելութեան քո զպարզամտութիւն... մինչեւ ի մահ ճգնեաց սակս արդարութեան:
է. 26բ-30բ Թուղթ նոյնոյ Կիւրղի՝ առ կղերիկոսունսն Կոստանդնուպօլսոյ, որք միմեանց տարաձայնէին. ԺԲ. – Ընթերցայ զառ ի ձէնջ ուղարկեալ
յիշատակագիրն... եւ թէ ոչ է միեւնոյն Տէրն մեր Յիսուս
Քրիստոս, նզովեալ եղիցի:
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ը. 30բ-3ա Թուղթ Կիւրղի Աղէքսանդրիայ եպիսկոպոսի առ Կեղեստինոս Հռօմայ եպիսկոպոսն –
Ամենասուրբ եւ յոյժ աստուածասէր հօր Կեղեստինոսիդ՝ Կիւրեղս, ի Տէր խնդալ. ԺԴ. – Եթէ արժանի իցէր
լռել եւ մի՛ զամենայն ինչ... զի զնոսա առ քո կատարելութեանդ մատուսցէ:
թ. 33ա-5ա Թուղթ Կեղեստինոսի պապին առ
Կիւրեղն Աղէքսանդրիայ – Սիրելւոյ եղբօր Կիւրղիդ՝
Կեղեստինոսս. ԺԵ. Թուղթքն, զորս սրբութիւնդ քո առ
մեզ, մեր տրտմութիւնս գրեալ ուղարկեաց ձեռամբն
որդւոյ մերոյ... գրեցաւ ի բդեշխութեանն Թէոդոսի
երեքտասաներրորդ եւ Վաղէնտիանոս երրորդ:
Ե. 37ա-83բ Երանելոյն Աթանասի արքեպիսկոպոսի Աղէկսանդրացւոյ Հարցմունք վայելուչք եւ պատասխանիք Կիւրղի յԵրուսաղեմայ հայրապետի
Յաղագս մակացութեան եւ հանճարոյ – Հարցմունք
Առաջին – Հետեւումն համարիմ ընդ այս բանս, եւ
ապա այնուհետեւ ի մէջ գոլ... եւ լնուլ զկարօտութիւն
պիտոյից նոցա՝ ըստ հրամանի Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 83բ Զմեղօք լի գծօղս յիշեսջիք ի Տէր, աղաջեմ: Գրեցաւ ի ՀԵ.* (1726) թվին, յՕգօստոսի ԺԳ.:
*Ծնթ. Թուականը երեւի պէտք է կարդալ որպէս [ՌՃ]ՀԵ.
(1726), համարելով, որ հազարաւոր եւ հարիւրաւոր գրերը
զեղչել է. այսպէս է հաշուել նաեւ Մեսրոպ Տէր-Մովսիսեանը.
տե՛ս՝ «ՆՇՈՒՄ»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

36բ (ԺԸ. դ., 1761ից յետոյ, անարուեստ նոտրգիր)
Ի 12/// թվին հայոց ի վայելումն կանօնայգիրքիս Ղափանցի ի գիւղէն Ղափանու, յերկըրէն Քուրդիքեանու, լուսայհոքի Փիրումի թոռըն՝ Մկրտիչին, որ եւ բարեւ վայելէ. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Պհպ. Աա՝ սեւ թանաքով բոլորակ՝
երկգլխանի արծուի պատկերով. «Печ. Ахалцыхской градской полиции»: 1ա, 37բ՝ սեւ թանաքով
ութանկիւն. «Մահտեսի Կարապետ, КАРАПЕТ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Պատմութիւն Եփեսոսի ժողովոյն», Պհպ. Աա՝ «266/3077»,
«ՌՃՀԵ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «Հմր 211, 69»,
«Պատմութիւն ժողովոյն Եփեսոսի», «Կանոնք սուրբ
ժողովոյն Կ. Պօլսոյ (մի թերթ)»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 83բ՝ քանզի (յիշագիր):
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3078
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է չորս տարբեր ձեռագրերից)
Զ. 17ա-37ա [Թուղթք]
ա. 17ա-9ա Թուխտ առաջին Պետրոսի պատրիագրի Աղէքսանդրացոյ, զոր գրեաց առ [Ակ]ակ ի
Կոստանդնուպօլիս. վասն միաւորու[թեան] գրեցաւ
առաջի թուխտ խորհրդիւ – Երանելին Յուլիանէ սարկաւագն իմ եկն ի գիշերի առ իս... եւ կնքեցի
զթուխտնս խաչիւ ի վերուստ:
բ. 19ա Երկրորդ թուխտ Պետրոսի առ Ակակ –
Պետրոս հայրապետ Աղեկսանդրացոյ առ Ակակ. ՅութՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
սուն աւուրց կատարելոց ելանելոյ աստի... որպէս եւ
ՌԼԸ. – 1589
ԿԱՐԿԱՌ
առ իսն եհաս:
ԳՐԻՉ՝ Յովսէփ մոնոզոն: ՍՏԱՑՈՂ՝ տէր Աստուածատուր:
գ. 19ա-20ա Թուխտ Ա. Ակակայ առ Պետրոս
ԹԵՐԹ՝ 94+1 (2-95. կրկն՝ թ. 94). չգրուած՝ 3բ-4ա, 71բ-2բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-Ըx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
պատրիարգ – Իմաստունք բժշկաց զանդամս ապակաշրջանակ, մէջը երկու փոքրիկ եռանկիւն: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2x15,3:
նեալս ի ձեռն երկաթոյ սրո սովոր են հատանել... զի ոչ
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17x12,5): ԳԻՐ՝ նոտգիր (նմուշ՝ 34ա): ՏՈՂ՝
գիտեն՝ զինչ գործեն:
25, 28-29:
դ. 20ա-1ա Երրորդ թուխթ Պետրոսի առ Ակակ –
Պետրոս հայրապետ Աղեկսանդրացոց առ Ակակ.
Զգրեալսդ, որ ի ձէնջ առ մեզ ետուր, բե՛ր տրտմութիւն... մինչեւ դարձցի առ ձեզ եւ ողորմեսցի:
ե. 21աբ Թուխթ երկրորդ Ակակայ առ Պետրոս –
Նմուշ 34ա
ՅԱկակա առ Պետրոս հայրապետ Աղեքսանդրացոց. Ես
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր (2ա):
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
այժմ ինձ արդար համարիմ... մինչեւ խնդրուածս մատուՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1՝ կարուած հակառակ դիրքով, սխալ
ցից Աստուծոյ մարդայսիրի եւ վարդապետութեան քում:
տեղում սոսնձուած, կարդալ թ. 276ից յետոյ, 16բ-7ա էջերին թազ. 21բ Թուխտ չորրորդ Պետրոսի առ Ակակ –
նաքի հետքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:
Պետրոս հայրապետ Աղեկսանդրացոց. Լռեա՛, սիրելի՛,
որչափ աշխատ առնես զանձն իմ... արդար խօսել ոչ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
կամաչեմ, եթէ հատցէ ոք զգլուխս իմ:
Ա. 2ա-11ա Պօղոսի վարդապետի ասացեալ
է. 22աբ [Թուղթ երրորդ Ակակայ առ Պետրոս]* –
[Սակս ժողովոցն] – Առաջին ժողով արար երանելի Ակակա առ Պետրոս հայրապետ Աղեկսանդրացոց. Մի
հայրապետն մեր սուրբն Գրիգոր... բերկրեսջիր ի ժամ ասացից եւ այլ ոչ յաւելից խօսել յայսուհետեւ... եւ
Քրիստոս Յիսուս յահեղ փառաց յայտնութեան նորա, ոչ խօսիմ, բայց զի մեղա, թո՛ղ ինձ:
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
* Վերնագիրը չգրուած, ապա բաց տեղում ԺԹ. դ-ում աւեԲ. 11բ-3բ Նորին ընդդէմ այնոցիկ, որ ապականեն
լացուած մատիտով:
զսուրբ խորհուրդն ի ձեռն խմորոյ եւ ջրոյ – Ահա յաը. 22բ-3բ Հինգերորդ [թուղթ]. Պետրոս առ Ակակ
ռա[ջա]գոյն ծանուցեալ առաքելոցն... զիարդ ճշմա[ր]– Պետրոս հայրապետ Աղեկսանդրացոց առ երանելի
տութիւնն խմորեալ լինի. փառք Քրիստոսի յաւիտեան.
Ակակ հայրապետ, որ ի Կոս[տ]անդի[ն]ուպօլիս. Նեամէն:
ղութիւն է ամենայն կողմանց... ո՛ղջ լեր, տէ՛ր, եղբա՛յր
Գ. 14աբ Յոհանու Մանդակունեցոյ Հայոց կաթոիմ սիրելի:
ղիկոսի – Արդ, վասն զի Պահոց քառասնորդ կոչի օր...
թ. 24աբ Չորրորդ թուխտ Ակակա առ Պետրոս –
եւ արագաթող լինելոյ մեղք անցանաց նոցայ (թերի):
Ակակ հայրապետ, որ է ի Կոստանդուպօլիս. Պետրոս
Դ. 15ա Գրիգոր Աստուածաբանի ճառէն՝ Երեկ
հայր իմ եւ հայրապետ Աղեկսանդրացոց, ամենայն ինչ
զպայծառ – Պահեաց փոքր ինչ նա նախ քան զփորըստ աղօթից իմոց կատարեցօ(=աւ) առ իս... որ տուեալ
ձութիւնն... հաւանեցուցանէ առաւել քան ըզօրութին:
է քեզ Աստուծոյ, փոխանակ կաթողիկէ եկեղեցոյ իւրոյ
Ե. 15ա-7ա Ի Շապուհոյ պատմութեան – Այլ քանսրբոյ:
զի ստունկանեաց նախահայրն, յերկիր դա[ր]ձաւ՝ ուսժ. 24բ-8ա Վեցերորդ [թուղթ] Պետրոսի առ Ակակ.
տի առաւն... եւ զքարոզութիւն ուղղափառ վարդապեՊետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացոց առ Ակակ հայտացն ոչ առնուն ի միտ:
ԹԵՐԹ՝ 278: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, Բ.
փեղկին Մատենադարանի շէնքի պատկերով դրոշմուածք, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ շագանակագոյն կտաւ. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Զ. դեղնաւուն չգրուած թուղթ (Ի. դ.):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. լուսանցակողերը՝ գունաթափ, ձեռագիրը
նորոգուած եւ վերակազմուած է 1977 թ.՝ նոր կաշիով, նոր կազմաստառով, նոր գծագրութեամբ:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա, Գա՝ «3078», Պհպ. Եբ՝ «Վերականգնուած
է նոր կազմով, նոր կազմաստառով, նոր գծագրութեամբ: Գլխ.
վերականգնիչ՝ Լ. Աղաբէկեան, Երեւան, 1977 թ.»:
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րապետ, որ է ի Կոս[տան]դուպօլիս. Քանզի զամենայն՝
որ Աստուծոյ հաճոյ են... մի՛ տեսցես դու զնա, մինչեւ
երկրորդ անգամ գալստեան:
ժա. 28բ [Ձ]եռնարկ, զոր արար ի թղտին Ակակիոս հայրապետ, որ ի Կոստանդնուպօլիս – Կարդացի եւ ընդունիմ զամենայն, որ ինչ յառաջագոյն
գըրեալ էր... զայս ամենայն ուղղափառութիւն, մինչեւ
յաւիտեան, զի նմա վայել է փառք... ամէն:
ժբ. 28բ-9ա Հինգերորդ. Ակակա առ Պետրոս –
Ակակ հայրապետ, որ են ի Կոստանդնուպօլիս եպիսկոպոսք. ցՊետրոս հայր իմ եւ հայրապետ Աղէկսանդրացւոց, որպէս զճարտարապետ իմաստուն ընկալար... որ
պաշտօնակիցս եւ կամակիցս եմ քո:
ժգ. 29աբ Եւթերորդ թուխթ Պետրոսի առ Ակակ –
Պետրոս հայրապետ Աղէկսանդրացոց առ Ակակ գլուխ
եպիսկոպոսաց, որ են ի Կոստանդուպօլիս. Զթուխտն
իմ, զոր ետուր բերել... վասն մեր սուրբ եւ սրբասէր ընկերակից եւ պաշտօնակից հայր իմ Ակկիոս:
ժդ. 29բ-30ա Վեցերորդ թուխթ Ակ[ա]կա առ Պետրոս – Ակակ հայրապետ, եպիսկոպոսաց, որ են ի Կոստանդնուպօլիս... եւ աղօթս արա՛յ ի վերայ իմ, պաշտօ[ն]ակից հա՛յր իմ:
ժգ. 30ա-1բ Միօորութեան [գիր], որ տուօ(=աւ)
բերել ի ձեռն երանելոյն Պերգմիոսի Ագստղիոսի՝
բարերար արքայէ Զենոնէ եւ Ակ[ա]կա գլուխ եպիսկոպոսաց, որ են ի Կոստանդնուպօլիս, առ երանեալն Պետրոս՝ գլուխ եպիսկոպոսաց եւ հայրապետ
հաւատարիմ քաղաքին Աղէկսանդրացոց – Ինքնակալ
կայսր Զենոն՝ բարեպաշտ եւ յաղթող... եւ մարդացաւ
մի յԵրր[որդ]ութենէն Բանն Աստուած:
ժդ. 31բ-2ա Ութերորդ թուխթ Պետրոսի [առ]
Ակ[ակ] – Պետրոս հայրապետ Աղեկսանրացոց առ
Ակակ սիրելի իմ, գլուխ եպիսկոպոսաց, որ են ի Կոստանդնուպօլիս. ԺԹ. (19) ամսոյն, որ կոչի փիքսն եւ
ըստ հռոմաեցոց... եւ ես, եւ դու, ո՛վ սիրելի, փոխանակ
եկեղեցոյ:
ժե. 32բ-3ա Վեցերորդ թուխթ Ակակա առ Պետրոս
– Սուրբ եւ հաւատարիմ, քանզի Պետրոս կոչեցից
զքեզ... տեսի զնա ճշ[մար]տութեամբ եւ արդարութեամբ, զի նմա վայել է փառք... [ամէն]:
ժզ. 33աբ Իններորդ թուխթ Պետրոսի առ Ակակ –
Ահայ արժանի եղեր, սուրբ հա՛յր իմ, տեսանել... զկենդանիս եւ զմեռեալս, զի նմա վայել է փառք... [ամէն]:
ժէ. 33բ-7ա Թուխտ, զոր արար Անաստաս թագաւոր ընդդէմ ամենայն հերձցուածողաց – Մի է սահման հաւատոյ, զոր ունիմք... ներգործութեամբ Սուրբ
Հոգոյդ ի փառս Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ընդ
որում քեզ, Հաւր եւ Սուրբ Հոգոյդ վայ[ել է]՛՛:
Տե՛ս Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901, էջ 243-78:

Է. 37ա-46ա Պօղոսի վարդապետի [Տարօնացւոյ]
ընդդէմ հերցուածոյն Քաղկեդոնի – [Աստուած]ային
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եւ մեծն առաքելոց Պօղոս գրէ առ Կորնթացիսն՝ ասելով. Զիմաստութիւն խօսիմք ըստ կատարեալս... չարագործաց համարձակ արարին այս, սուղ ի բազմաց
աւարտեցաւ:
Ը. 46բ-54ա Թուխտ Հ[ո]ռոմոց ի Հայս – Ձայնակից եւ համախոհ ժողովոյն Քաղկեդոնի... քննեսցին
բանքն մեր այսոքիկ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս.
ամէն:
Թ. 54ա-67բ Արիստոտէլի իմաստասիրի Յաղագս
ամենայն աշխարհի [առ] Աղեքսա[ն]դրոս թագաւորն
– Իսկ բազում անգամ ինձ աստուածային ինչ եւ բարեբախտեալ ճշմարտապէս... բարէբախտիկ լինել եւ երանելի <լ>ի նմանէ ընդունի զշնորհս:
– 54ա (արտք. լս-ում)՝ «Իմաստասիրութիւն ո՛չ
զրուցատրութիւն միայն ասէ, այլ զամենայն մակացութիւն»:
ա. 67բ-71ա Արիստոտէլի Յաղագս առաքինութեան՝ առ Աղէքսանդրոս թագաւորն – Գովելի են գեղեցիկքն եւ պարսաւելի գարշելիքն... եւ հետեւութիւն
ամենայն ասացելոցն, ներհակն, որք են ի պարսաւելացն:
Ժ. 73ա-5բ Անանիայի վարդապետի Շիրակունոյ
հարցման եւ լուծման – Այսպէս լուայ ի հօրէն իմէ,
եթէ ի ժամանակի պատերազմաց Հայոց ընդ Պարս... ի
քանիերորդ մասն ժամու լնու զաւազանսն:
Ծնթ. ունի Ա-ԻԴ. միաւոր:

ա. 75բ-6ա Լուծումն առաջին հարցմանն – Առաջ
քան զկոտորածն էին ՌԷՃԿ. (1760) հեծեալ... լնուն
զաւազանսն ի Դ., Զ., Ժ., Զ., Ժ., Ը. մասն ժամուն:
ԺԱ. 76ա-86բ Խրատք առակաւոր բանից՝ արարեալ վարդապետաց եկեղեցոյ վասն զանազան
գործոց, ոգէշահք եւ պիտանիք այնոցիկ, որք սիրով
ընթեռնուն եւ աւգտին ի սմանէ
ա. 76ա Ա. Ասի ի բժըշկական վարդապետաց, թէ
շինական ոմն եհաս ի թագաւորութիւն...
բ. 76աբ Բ. Դարձեալ ասեն, թէ՝ Առիւծն, յորժամ
մի անգամ կուշտ ուտէ...
գ. 76բ Գ. Դարձեալ ասեն, թէ՝ Մեղուքն սակաւ
ուտեն ի մեղրէն...
դ. 76բ Դ. Դարձեալ ասեն, թէ՝ Է կենդանի ինչ, որ
կոչի գլիս...
ե. 76բ Ե. Դարձեալ ասեն բժիշկք, թէ՝ Բնութեամբ
է, զի մանուկն լալով ծնանի...
զ. 76բ-7ա Զ. Դարձեալ ասեմք ի բնախօս արանց,
թէ՝ Օձն...
է. 77ա Վասն ողորմութեան աղքատաց – Ասի ի
պատմութեանց, թէ՝ Կայր պարոն մի խիստ նաքաս...
ը. 77աբ Ը. Ասի ի պատմութեանց, թէ Թագաւոր
ոմն բարկացաւ...
թ. 77բ-8ա Թ. Ասի ի պատմութեանց, թէ՝ Էր տանուտէր մարդ մի...
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ժ. 78աբ Ժ. Ասի ի պատմութեանց, թէ՝ Էր այր մի
եւ ունէր Բ. որդիս...
ժա. 78բ ԺԱ. Ասեն բնախօսքն վասն արագիլին,
թէ յորժամ ծերանայ...
ժբ. 78բ-9ա ԺԲ. Ասի ի պատմութեանց, թէ՝ Էր
թագաւոր ոմն եւ ունէր երիս որդիս...
ժգ. 79աբ ԺԳ. Ասի ի պատմութեանց. Այր ոմն
ունէր մի որդի...
ժդ. 79բ ԺԴ. Գրեալ է ի Վարս Հարանց, թէ՝ Սուրբ
հայր մի տեսեալ զմի ի դիւաց...
ժե. 79ա ԺԵ. Ասացեալ են իմաստնոց եւ բնախօսից, թէ՝ Ոք զայլ ոք խոցեալ եւ սպանցեալ իցէ...
ժզ. 79ա-80ա ԺԶ. Ասի ի պատմութեանց, թէ՝ Թագաւոր ոմն գնայր զօրօքն զճանապարհս իւր...
ժէ. 80ա ԺԷ. Ասի ի պատմութեանց, թէ՝ Բ. զինուորք յոյժ նախանձուն էին ընդ միմեանս...
ժը. 80աբ ԺԸ. Եղեւ հարցումն ի մէջ իմաստնոց
ոմանց, թէ ո՞րն է ի յանդամոց...
ժթ. 80բ ԺԹ. Ասի յառակաց, թէ՝ Զշունն ուսուցանեն...
ի. 80բ Ի. Ասի ի պատմութեանց, թէ՝ Ոմն տանուտէր ի թագաւորական քաղաքն Կոստանդնուպօլիս...
իա. 80բ-1ա ԻԱ. Ասի յիմաստնոց, թէ՝ Իմաստուն
վաճառականքն...
իբ. 81ա ԻԲ. Ասի ի պատմութեանց, թէ՝ Ոմն եկն
առ Աղեկսանդր թագաւորն...
իգ. 81բ ԻԳ. Վասն՝ որք ոչ յագին անցաւորօքն
ամենայնի – Գրեալ է ի Վարս հարանց, թէ ետես ոմն
հայր տեսիլ...
իդ. 81բ-2ա ԻԴ. Վասն պատուական հաւատոյ
քրիստոն[է]ից – |82ա| Ասի ի պատմութեանց, թէ էր
թագաւոր մի եւ ունէր...
իե. 82ա ԻԵ. Ասեն, թէ՝ Հայր ոմն տեսեալ զսատանայ...
իզ. 82աբ ԻԶ. Վասն խրատողաց առաջնորդաց եւ
ինքեն ոչ առ – Ասեն, թէ՝ Խեցգետինն խրատէ զձագս
իւր...
իէ. 82բ ԻԷ. Վասն աղօթից զաւրութեանն – Ասի ի
Վարս հարանց, թէ դեւ մի փայիկութիւն առնէր Յուլիանոսի...
իը. 82բ-3ա ԻԸ. Վասն չար սովորութեանց – Ասի ի
պատմութեանց, թէ՝ Մանուկ ոմն առնէր գողութիւն...
իթ. 83ա ԻԹ. Վասն իւրաքանչիւր մարդոյ խղճի
մտացն լինի վկայ՝ թէ՛ մեղաւոր, թէ՛ արդար – Ասի յառակաց, թէ Բ. կին վիճէին ընդ միմեանս ի վերայ մանածի...
լ. 83աբ Լ. Վասն ահագին դատաստանին – Ասի ի
պատմութեանց, թէ կայր թագաւոր ոմն...
լա. 83բ-4ա ԼԱ. Վասն՝ զի իւրաքանչիւր ոք համար
տալով է ընդ իւրում գործոցն – Ասի յՈլոմբիական
առակսն, թէ այր մի կրէր գրաստով մի գարի...
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լբ. 84աբ ԼԲ. Վասն ժրութեան եւ խոստովանութեան – Եւ աստ գիտելի է, զի իմաստունք օրինակ բերին ժրութեան...
լգ. 84բ-5ա ԼԳ. Վասն պարկեշտութեան – Եւ աստ
գիտելի է, զի պարկեշտութիւնն յոյժ օգուտ է...
լդ. 85բ ԼԴ. Բանն իմաստասիրաց – Այն, որ
թիւրեալ բանի խօսի սխալական...
լե. 85բ ԼԵ. Վասն սովորութեան ի մեղս – Ասեն
իմաստունքն, թէ՝ Կայ ձուկն ազգ մի, որ սուրխահամի
կոչեն...
լզ. 85բ-6ա ԼԶ. Վասն առաջնորդաց եւ գլխաւորաց
աւգտութեան – Ասի ի պատմութեանց, թէ՝ Ի քաղաքի
միում թագաւորն մեռաւ...
– 86բ Եղբա՛յր, մոռացայ, որ գրել էի զայս, որ
ըզխրատն Վասն առաջնորդաց եւ գլխաւորաց աւգտութեան:
լէ. 86աբ ԼԷ. Յաղագս կախարդութեան – Գրեալ է
ի Վարս հարանց, թէ ի ճանապարհին Հռոմայ էին բնակեալ չար կանայք կախարդք...
ԺԲ. 86բ-93ա Գիրք ի վերայ բնութեան հանրական
եւ մասնական քահանայի <ում>ումեմն Իվաւշխ
(=Իշաւղխ) անուն Յեսու
Տե՛ս ձեռ. 745, 153ա– 70բ: 1/86բ-93ա: 2. ա/93ա: բ/93ա:
գ-ե/չիք:

– 87բ (ստ. լս.) «Ո՛վ եղբայր, օրինակս այսպէս էր,
չորրորդն չի կայր»:
ԺԳ. 93բ Վասն Է. չափ մահացու մեղացն – Իսկ
Է.ն չափ մահացու մեղքն եւ անիծեալ դստերք նորին,
որ են յայսոքիկ... Է.ներորդն՝ անյուսութիւնն:
ԺԴ. 93բ-4բ Համառաւտ պատմութիւն սուրբ հայրապետացն Հայոց Գրիգորիսի Վկայասիրի եւ Գրիգորի եւ Ներսէսի Երգեցողի – Սուրբ հայրապետքս այս
էին յազգէ սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչին... յիշատակ նորին օրհնութեամբ եղիցի, եւ աղօթիւք սորայն
Տէր Քրիստոս մեզ ողորմեսցի. ամէն:
ԺԵ. 94գ Խրատք եւ ցուցակ վասն գաւազան տալու եւ ի յաստիճան վարդապետութեան հրաւիրելոյ
զաշակերտսն, որք են սպասաւորք բանին – Նախ
ժողովեսցէ Բ. եւ Գ. վարդապետս՝ գլխաւորագոյնս ի
վարդապետաց... զհետ եկիր վարդապետութեան իմոյ,
առաքեալ ամենայն երկայնմտութեամբ եւ վարդապետութեամբ:
ԺԶ. 94դ-5բ [Ժամանակագրութիւն] – Ի թվին հայոց ՆԿԷ. (1018) զարթեաւ աստուածասաստ բարկութիւնն... ՌԾԱ. (1602) թվին զԹուխաթ քաղաքն յայրեցին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 71ա Զսակաւ գծողս յիշեցէ՛ք ի մաքրփայլ
աղօթս ձեր եւ զիս՝ զանարժանս զտէր Աստուածատուր աշակերտս՝ առ ոտս տէր Յովանէս կաթողիկոսի
դեգերեալ կամք. եւ գծեալ գրոյս անմեղադիր լերո՛ւք:
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76ա Եղբա՛յր, օրինակն այսպէս էր, եւ չեմ ի հասկանալ, մի՛ մեղադրել սխալանաց, զի ոչ եմ հմուտ բանիս:
94դ Այժմ՝ ի թուականութեանս հայոց ՌԼԸ. (1589),
որ գրեցի զայս ասացուածս ի Կարկառ քաղաքիս, ի
դուռս Սուրբ Աստուածածնին եւ առ ոտս տեառն իմոյ՝
քաջ եւ երջանիկ րաբունապետ վարդապետին իմոյ
տէր Պետրոսին, որ այժմ իբրեւ զԱրեգակնանման ծագէ յամենայն տիեզերաց, մանաւանդ յայսմ աշխարհի:
Արդ, անմեղադիր լերո՛ւք անարժան Յովսէփ մոնոզոնիս, որ անուամբս կոչեցեալ եմ աշակերտ եւ գ[ո]րծովս՝ ո՛չ: Մի՛ մեղադրեր ոչինչ շղագրոյս, եղբա՛յր, զի
խիստ ձմեռ էր եւ սաստիկ ցուրտ, այսչափս ճորովին
ժուժեցի ի գրելս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

95բ (1614 թ., անարուեստ նոտրգիր) Ի թվին ՌԿԳ.
(1614), ի գիւղայքաղաքն ի Յուլաշն Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին շնեցաք:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ.ք, Ա., էջ 518:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 71ա՝ «Զս զգծողս»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Ալէքսանիոս:
ԹԵՐԹ՝ 22 (96-117): ՊՐԱԿ՝ 1x21+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջանակ, մէջը երկու փոքրիկ եռանկիւն:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,5x11): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (96ա-100ա. նմուշ՝ 96բ), նոտրգիր (100ա-16ա, նմուշ՝
101ա): ՏՈՂ՝ 24, 29, 30:

Նմուշ 96բ

Նմուշ 101ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ խաչ (գծանկարային՝ 101բ, 102ա, 103ա, 104բ):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 103-5՝ ցեցի անցքեր, հիմքերի մօտ
կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան
զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
96ա-116ա [Սրբոյն Գրիգորի Տաթեւացւոյ Քարոզք]
ա. 96ա-100ա Նորին քարոզ վասն եկեղեցոյ, ի
բանն Յոհաննու Աւետարանի, որ ասէ. «Տեսի կին
մի, որ նստեալ էր ի վերայ կարմիր գազանին
Է.գլխի» [Յայտ. ԺԷ. 3] – Ամենայն կանխատեսութիւնք
սրբոց, որ ի Գիրս Սուրբս ի խրատ զգուշութեան են...
յորոց եւ փրկեսցէ զմեզ Աստուած յայսպիսի չարաց եւ
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հանգուսցէ ի վերին Երուսաղէմ. եւ [նմա փառք յաւիտեանս. ամէն] (Ամարան, ՃԶ.):
բ. 100ա-2ա Նորին քարոզ վասն եկեղեցոյ, ի բան՝
«Եկեղեցիս բարէբանէ[ցէ՛ք զԱստուած եւ զՏէր յաղբերացն Իսրայէլի» [Սղմ. ԿԷ. 27] – Եկեղեցին հոմայանուն է եւ բազում նշանակութիւնս ունի... յաղագս այս Դ. պատճառաց լինի եկեղեցին եւ աւրհնեալ
ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է [աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն] (Ձմերան, ՃԽԳ.):
գ. 102բ-3ա, 4ա Նորին դարձեալ քարոզ Վասն
աւրհնութեան եկեղեցոյ – Պարտ է գիտել, զի եկեղեցիս է կառուցեալ յաւրինակ լուսեղէն երկնից... եւ լինել առաջին սրբութիւն, տաճար եւ բնակարան Հոգոյն
Աստուծոյ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (Ձմերան,
ՃԽԴ.):
դ. 104բ-9ա ԽԹ. Վասն մահու վարդապետաց ի
բան Յակոբայ, որ ասէ. «Ծաղր ձեր ի սուգ դարձ[ց]ի,
եւ ուրախութիւն ձեր՝ ի տրտմութիւն» [Յկբ. Դ. 9] –
Արդ, զի՞նչ ասացից կամ զի՞նչ պատմեցից, զի՞նչ խաւսեցաց եւ կամ զի՞նչ ճառեցից... ի Քրիստոս ի Յիսուս ի
Տէրդ մերում փառք յաւիտեանս. ամէն:
ե. 109բ-13ա Դարձեալ վասն ննջեցելոց, ի բան
[Յ]ոբայ՝ «Ողորմեցարո՛ւք, ողորմեցարո՛ւք ինձ, ո՛վ
բարկամք իմ, զի ձեռն Տեառն մխեցաւ յիս» [Յոբ ԺԹ.
20] – Ասեն իմաստունք. «Յորժամ երթայք ի ճանապարհ... ժառանկորդս կացուսցէ զնոսա ընդ ամենայն
սուրբս քո եւ սիրելիս անուան իւրոյ Քրիստոս Աստուածն մեր եւ փրկիչ, եւ նմա փառք ընդ Հաւր եւ
Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս. ամէն» (Ամարան, ՃԾԲ.):
զ. 113ա-6ա [Եռամեծի Յովհաննու Որոտնեցւոյ
տիեզերալոյս վարդապետի ի բան աւետարանչին,
որ ասէ. «Եւ յամսեանն վեցերորդի առաքեցաւ Գաբրիէլ հրեշտակապետն ի քաղաք մի գալիլացւոց,
որում անունն էր Նազարէթ» Ղուկ. Ա. 26] – Նախ
տեսցուք զվեցերորդ ամիսն, թէ վասն ի՞նչ պատճառիս
[յ]իշէ... թէ ոչ ինչ ստեղծուած բանական կարաց հասանել այսմ սրբութեան եւ շնորհաց, յորս եհաս կոյսն
Մարիամ (Ձմերան, Բ.):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 102ա Շնորհալի վարդապետն տէր Յովանէսն իշեցէ՛ք ի Քրիստոս:
104ա ԶԱզարիայ, Ովանէս վարդապետ:
109ա Զ[Յ]ակոբ վարդապետ շարադրող բանիս
յիշեցէ՛ք ի Տէր, զքաչ րաբունայպետ մեր զՍրայպիոն
յիշեցէ՛ք ի Տէր, ընդ նմին եւ զԱլէքսանիոս գծող սորայ:
116ա Ո՛վ սուրբ կոյս Մարիամ, բարէխօսեա՛յ
անարժան գրչիս ողորմութեան միածին քո մասնօրիլ,
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

1. 115բ (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) [Յ]իշատակ երետ Ակոբայ ի ծեռն տէր Աստուածատուրին.
յիշէ, ա՛յ եղբայր, Հայր մեր:
2. 116ա (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) [Յ]իշատակ է հոգէբոխ սակաւ Քարոսգիրքս ի ծեռն Բանի
ծառայութիւն Յակոբին հաւրեղբաւր իմոյ տէր Ովանէս Հայոց կաթողիկոս: [Յ]իշատակեցէ էր քայ (այսպէս) առցէ Հայր մեր, տէր Աստուածատորին:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 97ա՝ «աա», 115բ՝ «իշատ երետ Ակոբ»,
116ա՝ «իշատակ եր», 117բ՝ «բազում, աբգդեզէզ»:

201ա Ի թվիս ՊՀԴ. (1425) տառապեցաւ: Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն: Միշտ եւ եղիցի, եղիցի. ամէն:

ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ՌԾԷ. – 1608
ԳՐԻՉ՝ Խաչատուր դպիր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Աստուածատուր աբեղայ:
ԹԵՐԹ՝ 85 (118-202): ՊՐԱԿ՝ Ա-Ըx12 (Ա՝ 10, Ը՝ 2)+1: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջանակ, մէջը երկու փոքրիկ եռանկիւն: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,2x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(118ա-27բ՝ 16x11,6) միասիւն (128ա-202ա՝ 16,8x12,5): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 127ա, 153ա): ՏՈՂ՝ 19, 22, 25-30:

Նմուշ 127ա

Նմուշ 153ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 118՝ վնասուած, թ. 130, 137՝ հիմքից
մասամբ անջատ, թ. 129-202՝ հիմնամասի վերին անկիւնն այրուած, թափուած, լրացուած նորոգման դեղնաւուն թղթով, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
118ա-201ա Բազմերջանիկ եւ երանաշնորհ սուրբ
հօրն, անյաղթ փիլիսոփայի եւ լուսաւոր վարդապետի Վարդանայ նորոգ թարգմանչի Հայոց բան պատմութեանն համառաւտ՝ վիպասանեալ յԱդամայ հետէ մինչ ՁԵԶ. (ՉԺԶ. – 1267) թուական Հայոց, յոյժ
պիտանի շարադրութեամբ եւ գեղեցիկ պիտանութեամբ – [Նախ քան զամենայն խնդիրս հայես]ցուք
զԷն եւ սկսեալքս զանսկիզբն, եւ ստորնաինքս զվերնաինն... |120բ| Արդ, սրովբէիւք բոցապատ արարեալ
Աստուծոյ զդրախտն... զոր տեսեալ Յիսուսին իւրոյ եւ
Աստուծոյ՝ ընդ Ղազարու հանէ յարտաքոյ այսքան
դժընդակ կրիցս յանպատում:
– 131բ (ստ. լս.)՝ «Տասն մատամբն օրէնքն գրեալ
եւ զօրինացն մարդկան ցուցեալ կատարարեցեր»:
– 132ա (ստ. լս.)՝ «Զարդարեալ, որ ի դրախտին էր
աւանդեալ, մեք զայն եւս եմք կորոսեալ, եւս առաւել
արտաքս անկեալ»:
Հմմտ. ձեռ. 1518, 115ա-62ա:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 201բ Փա՜ռք փառաւորեալ համագոյ Սուրբ
Ե[րրորդութեանն]՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, որ
ետ կարողո[ւթ]եանն իմոյ հասանել ի վերջս պատմագիր տ[առիս]: Արդ, գրեցաւ սա ի ընտիր օրինակէ,
ձե[ռամբ] իմով՝ անարհեստ եւ մեղաւոր գրչի Խաչատուր դպրի, ի վայելումն տէր Աստուածատուր աբեղայի, առ ոտս տեառն տէր Յովհաննէս կաթողիկոսի:
Արդ, յերես անկեալ, կրկին աղաչեմ՝ սղալանաց եւ
անարհեստութեանն չլինել մեղադիր, զի կար մեր այս
էր: Արդ, որ մեզ Գ. անգամ թողութիւնն խնդրէ յԱստուծոյ, առցէ միոյն հազարապատիկ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Արդ, գրեցաւ սա ի թվին ՌԾԷ. (1608), ձեռամբ բազմամեղ եւ
անարժան Խաչատուր դպրի. ամէն: Հայր մեր՛՛:
118ա Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա՛յ ի մեզ,
Տէ՛ր, զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛յ ի մեզ:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 118ա (արտաքին լս-ում) վրացերէն՝
«Քրիստոս Աստուած», 128բ՝ «Ի յԱստուծոյ նուաստ,
անարժան ծառայ եւ անպիտան», 162բ՝ «յերկու շաբաթ քաղէք կթխակ յօրփաթ», 202բ՝ «Առ քեզ գոչեմք»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 202բ՝ Ճակատազարդ:
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 77 (203-78, 1): ՊՐԱԿ՝ Ա-Զx12 (Ա՝ 11)+5: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջանակ, մէջը երկու փոքրիկ եռանկիւն: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14x
10,1): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (203ա-67բ. նմուշ՝ 210ա), նոտրգիր (268ա76ա, 276բ. նմուշ՝ 272ա): ՏՈՂ՝ 21-24:

Նմուշ 210ա

Նմուշ 272ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ատ ա զա ր դ ՝ 203ա (բուսական), 269ա: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 203-78՝ վերին ձախ անկիւնն այրուած
եւ նորոգուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 203ա-16ա Գիր սիրոյ եւ միաբանութեան մեծի
կայսերն Կոստանդիանոսի եւ սուրբ պապուն Սեղ-
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բեստրոսի եւ Տրդատայ Հայոցս արքայի եւ սրբոյն
Գրիգորի Լուսաւորչին [= Թուղթ դաշանց] – Կամօք եւ
կարողութեամբ համագոյ սուրբ Երրորդութեանն... իսկ
զայս գիրս աւանդեցաք ի ձեռն ատենադպրին Հայոց
արքային՝ մեծին իմաստնոյն Աթանգեղոսի, ի փառս
Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Բ. 216բ-20բ [Մատթէոս վարդապետի ի բան]՝ Ծագեցից երկիւղածաց [իմոց] – Հրամայել են աստուածաբա[նք] ուղղափառութեան, թէ Աստուած է լոյս... եւ ի
սերովբէից երկրպագեալն կաթեամբ կուսի կերակրի:
Գ. 221ա-9բ [Բե՛ր այժմ արտ]ագրեսցուք զդաւանութիւն ուղ[ղ]ափառ քրիստ[ոնէական] հաւատոյս,
կարգեալ առաքելոցն եւ հոգէլից [հա]րանցն, որ ի
Նիկիայ գումարեցան եւ եդին կանոնս ուղ[ղ]ափառ
հաւատոյ անջրելի եւ անդրդելի հաստատութեամբ: Եւ
սկսեցուք ուստի պարտ է սկսանել, յորմէ ամենայն
էքս են սկզբնաւորեալ, այսինքն՝ ի մի աստուածային
բնութիւնն – Հաւատամ եւ խոստովանիմ ըստ մարգարէական հոգէուսուց վարդապետութեանն... արտադրեցաք զդաւանութիւն հաւատոյ: Այժմ կայ մեզ առաջի
ասել:
Դ. 230ա-5բ [Թուղթ] տեառն Կոստանդիա կաթողիկոսի Հայոց, զոր գրեաց առ [թագաւո]րն ի յաստուածապահ դղեկէս Հոռոմկլայէս ի մա[յրա]քաղաքն Սիս, Պատասխանի թղթին, որ ի պապէն Հռոմա բերաւ առ թագաւորն Հեթում, ի ձեռն Լիկատին,
որ կոչէր Տիմանջ, ի թվին ՈՂԷ. (1248). Գրեցաւ ի
ձեռն արդիւնական վարդապետին Վարդանայ, յարմար իրին [=յարմարեալ իրս այս] – Սուրբ թագաւոր,
յառաքեալ գրոյ քո ծանեաք զքոյին հրամանսն... ողջ
լե՛ր կրկին թագաւորեալ, թագաւո՛ր աստուածասէր:
Ե. 235բ-48բ Դաւանութիւն հաւատոյ ուղղափառութեամբ. սրբոյ վարդապետին Վարդանայ, ի խնդրոյ
սրբազան կաթողիկոսին Հայոց Կոստանդեա – Ի նահանջումն զարհուրելի խնդրոյս, որ ի սրբութենէդ ձերմէ... եւ աղաչեմ չմեղադրել մեզ վասն այսորիկ. ողջ լե՛ր:
Զ. 248բ-51ա Վանական վարդապետի ասացեալ
Բան հաւատոյ – Կենսաբուխ սուրբ Աւետարանն զԹադէոս զմեր առաքեալն... հանդերձեալ բարեացն հասցուք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ ընդ
Հօր եւ ամենասուրբ Հոգոյն յաւիտեան:
Է. 251բ Այս է ի գրոցն Յոբայ, որ ասէ. «Իսկ եր///
եկին հրեշտակք եւ ասեն. Հեծեալք պատեցին/// եւ
գերեցին զուղտն եւ զմանկունս սրով» [հմմտ.՝ Յոբ
Ա. 17]: Այլ եւ ասէ վասն տնօրէնութեանն Քրիստոսի
Աստուծոյ – Արդ, ուղտն, զի ծամածուռ է եւ ոչ
կատարեալ... Այս երրորդ փորձութիւնն Յոբայ:
Ը. 252ա-7ա/// թէ վասն է՞ր չորեքկուսի է եկեղեցի
– /// էլ Դ. անկիւն աշխարհիս ածցէ ի միութիւն պաշտմանն Քրիստոսի... Զի՞նչ է բնութիւն. բնութիւն է
սկիզբն շարժման եւ կայից:
Թ. 257աբ Կարգաւորութիւն սուրբ եւ ուղղափառ
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հաւատոյ Հայաստանեայսն եկեղեցոյ, որով ամօթ
առնէ զհերձուածողս. Յառաջ քան զամենայն տո՛ւր
նոցա պատասխանի, որ հայհոյեն զմեզ այսպէս –
Ո՛վ դուք՝ որդի՛ք եւ աշակե՛րտք Նեստորի... որպէս ասէ
Սոկրատ հրաշաբան պատմագիրն:
Ժ. 258ա-67բ Պատմութիւն թագաւորացն Հայոց,
որ ի Սիս – Ի թվականիս հայոց ՉԼԷ. (1288) յանկեալ
կատարեցաւ... մինչ զի պարգեւս եւ պատիւս յոլով
շնորհեաց նմայ:
ԺԱ. 268ա-9ա [Ի Խորհրդածութենէ Ներսիսի
Լամբրոնացւոյ. Ճառ Ե-երորդ. Որոշ]ումն ինն դասուց
աստիճ[անաց] եկեղեցոյ եւ յատկութիւն գործառութեանց եւ ըզգեստուց, ընդ որ եւ ընդդիմադրութիւն
այսորիկ խորհրդոց ունայնացուցողաց – Եկեղեցիք
քրիստոնէից առաքելական խօսիւք հարսնացեայ երկնաւոր փեսային... բարետրապէս ոչ աչաղեն պահել
զնոյն առ իւրեանս:
ԺԲ. 269ա-76ա Սուրբ անուան Ասստուծոյ – Յիշումն առաւաւտոյ, պրիսպ ամրութեան... մերձենալ
թերեւս աւորդայնա (՞) որպէս քեզ թուի:
– 1աբ [Յաղագս Եկեղեցւոյ] – /// զանձն պատուիրանին կատարիչ... զորս բուվանդակն ասել հեղքանամ բաւ/// (շար. թափուած):
Ծնթ՝ Սխալ տեղադրուած՝ 1ին թերթի պարունակութիւնն
այս բնագրի մասն է:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ ԺԸ. դար (103բ-4ա, 116բ-7բ,
201բ-2բ, 276ա-8բ)
1. 103բ-4ա, 116բ-7բ (շղագիր)
ա. 103բ-4ա Վկայութիւնք, զի պարտ է զսրբութեան պատարագն մատուցանել անխմոր եւ անջուր,
անաղ եւ անձէթ, Թադէոսի սուրբ առաքելոյն –
Արժան է զհաց պատարագին ջերմ հանել ի սեղանն... ի
զոհիցն ճաշակիցէ եւ կամ մել(=ռ)ելոտի ինչ:
բ. 116բ-7բ [Վկայութիւնք ի հարց Եկեղեցւոյ]
– 116բ Ի չորրորդ գրոցն Լէոնի Հռովմայ հայրապետի – Քրիստոս աւետեաց բաղարջով զպասեքն...
– 116բ Դիոնիսիոսի Աղէքսանդրացի եւ Մակար
Երուսաղէմի եւ Ատիպ (՞) Կոստանդինու – Ասեն
միաբան, թէ աւետարանիչն աճումն Քրիստոսի...
– 116բ Կիւրեղ Աղէքսանդրացին ի Պարապմանց
գրոց – Աթոռակիցն Հօր ետ վասն մեր զարիւն իւր...
– 116բ Եփրեմի եւ Զենոբայ – Ի գինւոյն էառ...
– 116բ Ամռիկոսի եպիսկոպոսի – Եւ արդ, հաց
պատարագին խմոր խառնուած ոչ ունի...
– 116բ Կիպրիանոսի յողորմութեան ճառէն –
Քանզի բաղարջ հացիւ եւ անապական գինով աւանդեցաւ մեզ խորհուրդն:
– 117ա Ի կենդանեաց գիրս ֆռանկաց յառաջին
գիրս ի յութսուն Ա. գլուխն, 191 յերեսն...
– 117ա Սրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրցւոյ ի Դաւանութեանն, որ ասէ...
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– 117ա Մեծ ախոյեան հաւատոյ եւ ջահ եկեղեցւոյ սուրբն Կիւրեղ ի Գիրս պարապմանց, որ առ Յովհաննէս...
– 117ա Ի գիրս կենդանեաց ի տասներորդ գիրս ի
ԻԶ. գլուխն «Յաղագս սրբազան պատարագի
խորհրդեանն» գրեալ է...
– 117ա Սուրբն Գրիգոր Նարեկացին, որ է հրեշտակակրօն վարդապետ...
– 117բ Քաղկեդոնական Օհաննէս Դամասկացին
ի յաստուածաբանական գիրս իւր, յառաջին հատորն եւ ԻԶ. գլուխն, ի ԺԸ. թղթահամարն ասէ...
2. 201բ-2բ (շղագիր) ա. 201բ [Աստեղաբանութիւն] – Է. մոլորական աստղն այս է՝ առաջին՝
Երեւակն... Փայլածունն, Լուսինն:
բ. 201բ-2բ [Վկայութիւնք ի հարանց Եկեղեցւոյ]
– 201բ Կղեմայ Հռոմայ հայրապետին – Սահմանք
եւ հաստատութիւն հաւատոյ քրիստոսական խաչն է...
– 201բ-2ա Ի գրոցն Աւրիղիամոսի Հռոմայ հայրապետի, որ Կանոնաց լրմունք կոչի – Եւ արդ,
յաւուրս առաքելոցն...
– 202ա Ի գրոցն Որոգինէսի, որ պատ[մէ] – Արդ,
յառաջ քան զմեզ...
– 202ա Իզիդորոսի Ելեսբոտացի Ա. թղթոցն –
Բայց դու, ո՛վ փայտ սուրբ, արմատ կենդանութեան...
– 202ա Սրբոյն Բարսեղի – ԶԱստուած խաչեալ
տեսանելով...
– 202բ Ի հաւատոյ թղթոյն Ներսէսի հայոց կաթողիկոսի, որ առ Մանիլ թագաւորն Յունաց – Յետ
կատարելոյ զհինն առեալ զհացն...
– 202բ Յովհաննու Ոսկեբերանին յԵսայու մեկնութենէն – Թէ հարցանէ ինձ ոք, թէ զի՞նչ մեծ արար
Քրիստոս...
3. 276ա-8բ [Բանք զանազանք] (անարուեստ
նոտրգիր, շղագիր)
ա. 276ա Թվին ՌՁԱ. (1632) մոխիր տեղեաց ի վերայ... Թվին ՌՁԳ. (1634) Հոռոմք Ծռազատիկ արարին:
բ. 276ա Դարձեալ զՄխիթար լաթինացեալն ի
դեռակիրթ մանկանց տետրակին երեսն 103 ասէ...
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գ. 276բ Օհան Դամասկացին գրէ ի յԵրրորդ գիրս...
դ. 276բ [Անունք երկոտասան մարգարէից, առաքելոց եւ վարդապետաց] – Անունք ԲԺ.ն մարգարէից՝
Ովսէ, Ամովս, Միքայ... Յոհան Ոսկէբերան, Փոքր
Կիւրեղ Աղէքսանդրացին:
ե. 276բ Դարձեալ Դամասկացին յԵրրորդ գիրս ի
63 յերեսն ասէ...
զ. 277ա/// ողենի Օհաննու Ոսկեբերանի յերես
ՀԴ. (74) ըն////// մեկլնելի ի Հօրէ առեալ մարմին...
է. 277ա Դարձեալ սուրբն Կիւրեղ գրէ առ Սեկունդոս...
ը. 277ա Եբենոսի եպիսկոպոսի՝ հետեւողի առաքելոցն ի Պարապմանցն ի թղթահամարն ՆԾԸ...
թ. 277ա Գլուխն Լ. յերկրորդ էջն խօստովանիմք
զմի բնութիւն...
ժ. 277ա Դամասկացին Օհանէս ԻԴ. գիրս ասէ...
ժա. 277ա Ի գիրս վրաց Պարակլիտօն կոչեցեալ...
ժբ. 277բ Դարձեալ սուրբ Կիւրեղ գրէ առ Նեստոր...
ժգ. 278ա/// գունեղ աստուածաբանութեան
իւրում գրէ...
ժդ. 278ա Օհան Դամասկացին ի Դ.դ(=չորրորդ)
գիր ի յերկրորդ գլուխս յաստուածաբանական
գրքոջն – Իսկ ընդ աւմէ Հօր ասեմք...
ժե. 278բ Ի գլուխ, զոր խօսի զերից... ջուր արկեալ
ի հուր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

278բ (Վրացերէն) Ք. Տ. Պօղոսս այս երդմամբ, թէ
գնամ, այսինքն՝ ես այստեղից գնամ, քաղաքից դուրս
գամ... ամենայայտ Աւետիք արքեպիսկոպոսի սենեակից:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 217բ «ասաց Աստուած՝ արասցուք, Ա,
Աստուծով», 224բ «Ք. Այս գիրք» (վրացերէն՝ «էսէ
ծիգնի», նման՝ 276բ), 236բ «զի է», 245բ՝ «Հակաճառութեանն վասն, ա, ա, ա», 277ա՝ վրացերէն. «Ոսկեփորիկ», 277բ «Է Արիստոտէլ որդի Նիկոմիքոսի, որդի
Նիկոմիքոսի, Յօհա, Յ, Յօ, ա, անուն, է, աբգդե», 278բ
«ի գլուխ քոյ»:

3079
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երեք տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 378: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ բաց շագանակագոյն
հէնքով կարմիր եւ դեղին գոյների զարդահիւս ասեղնագործ
մետաքս. լուսանցակողերը կարմիր, վերին եւ ստորին կողերին՝
հիմքերի մօտ, սեւով եզրագծուած: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. դեղնաւուն
չգրուած թուղթ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, վնասուած, երկու գամերն ու կապիչներն ընկած, մէջքի ստորին հատուածի
կաշին հիմքից անջատ, աստառը կեղտոտուած, Պհպ. Ա՝ աւելացուած Ի. դ.ում, լուսանցակողերը գունաթափ:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ֆրադ Մարտինոսի
Պատմութիւն Հռովմայից»:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԸՍՏԱՄՊՈԼ, Ի ՂԱԼԱԹԱՅ

ՌՃԿԹ. – 1720

ԳՐԻՉ՝ Սարգիս եպիսկոպոս Սահէթճի Եւդոկիացի Գասպարեանց:
ԹԵՐԹ՝ 228 (1-228). չգրուած՝ 225բ, 228բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԹx12:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ մահիկ, որից ցած՝
աստղ, տակը թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,1x11,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 77ա): ՏՈՂ՝ 30:
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Նմուշ 77ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ատ ա զ ա ր դ ՝ 1ա (բուսական): Զ ա րդ ա գ ի ր՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1-4, 25-6, 61-2, 71-5, 84, 169, 217,
224-7՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 180-215՝ ցեցի անցքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան, բորբոսի եւ
աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-228ա, 229բ-32բ [Մարտինոսի 0պաւացւոյ
Գիրք գաւազանաց. թարգմ. Ներսիսի Պալիանենց]
Տե՛ս ձեռ. 2037, էջ 1բ-133բ, 143ա-4բ, 188ա:

1. 1ա [Յառաջաբան թարգմանչի] – Սկսանի
գիրքս պատմութեանց, որ կոչի ըստ հայոց Գիրք գաւազանաց, որ պատմէ զծայրագոյն քահանայապետացն,
նա եւս՝ զկայսերացն Հռոմայ. զկերպ ժամանակարգութեան նոցին եւ զեղեալսն ի նոցանէ եւ առ նոքօք զիրս
նորագոյնս եւ զարմանալիս, զոր շարագրեալ է զգիրքս
զայս ֆրանդր Մարդինոսն ի կարգէ Քարոզողացն: Եւ
թարգմանեցի զսոյնս ի լատին գրոց ի հայումս ես՝
տրուպս Ներսէս՝ Պալիանենց կոչեալ, գաւառաւ կիւլիկեցի, Սըսեցի գոլով եւ կարգաւոր եւ աստիճանաւ գանոնիկոս քահանայ, թէպէտ եւ անարժան իսկ: Արդ,
եղեւ թարքմանութիւն գրոցս ի բազում տեղիս եւ ի գաւառս, յայլ եւ յայլ ժամանակս, իսկ ի սրբասնեալ պաղատս Հռոմայ, ուր այժմ հաւաքի ի Վինիունս (=Աւինիոն) կոչեալ քաղաքի, յամի մարդեղութեան Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ՌԳՃԽԸ. (1348), ի քահանայապետութեան տեառն Կլեմէնդոսի Վեցերորդի, յամի
նորին քահանայապետութեանն եօթներորդի. զթարքմանեալս յոմանս տեղիս ի մի եդեալ եւ կարգաւորեալ՝
սրբաքերելով գրել սկսանիմ ըստ կարգի. նա եւս ի մտի
եդեալ է իմ, զի որքան եւ կարացից եւ գտից զպատմութիւնս Հայկազեացն եւ զհայրապետացն եւ զթագաւորացն Հայոց գրել իսկ՝ եթէ՛ ի շարս գրոցն եւ եթէ՛ ի
վերջսն, որպէս եւ դիպեսցի, թէ կարացից գտանել:
Հմմտ. 2038, 1բ: 2/1ա-2ա: 3. ա/2աբ: բ/2բ-3ա: գ/3ա-5ա:
դ/5աբ: ե/5բ-6ա: զ/6ա-8բ: է/8բ-9բ: ը/9բ-11ա: թ/11ա-2բ:
ժ/12բ-3ա: ժա/13ա-4բ: ժբ/14բ-6բ: ժգ/16բ-9բ: ժդ/19բ-20բ:
ժե/20բ: ժզ/20բ-2բ: ժէ/22բ: ժը/22բ-6բ: ժթ/229բ-31ա: ի/231ա2բ (229բ-31ա, 231ա-2բ էջերի միաւորները Բ. ձեռագրի մէջ
են, գրուած են նրա գրչի ձեռքով): 4. 26բ-30ա 5. 31ա-228ա
(զբաղեցնում է միայն ա. էջերը, սրա եւ յաջորդի մասին ծանուցում՝ 31ա «Աստ բաժանի կարգ գրոցս. վասն զի գրեմք զՔահանայապետսն յաջակողմն, իսկ զինքնակալքն՝ ի ձախն», բացառութիւն՝ 225ա, 226ա-8ա. 226բ (ստ. լս.)՝ «Այսուհետեւ երկու երեսն այլ |227ա| քահանայապետից է՝ որպէս վերայն
գրեալ է»): 6. ա. 30բ-200բ (զբաղեցնում է միայն բ. էջերը,
30բ՝ «Աստ բաժանի կարգ գրոցս. կայսերքն՝ ի ձախ կողմն, եւ
պապերն՝ յաջ»)*: բ/200բ-2բ: գ/չիք: դ/202բ-3բ: 7/203բ-12բ**
(միայն բ. էջերը):
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*Ծնթ. 31ա-228ա՝ միայն ա. էջերում ժամանակագրական
կարգով գրուած է հռոմէական եկեղեցու հայապետների համառօտ պատմութիւնը՝ «[Ա.] Երանելի առաքեալն Պետրոս, որդին
Յովնանու, ի գաւառէն Գալիլեայ... ՄԵ. Ուրբանոս Վեցերորդ
յամի Տեառն ՌԳՃՀԸ. (1378) նստաւ ամս ԺԲ. (12)... ՄԶ. Պօնիֆացիոս Թ.» (միայն անունը), իսկ 30բ-200բ՝ միայն բ. էջերում,
նոյնպէս ժամանակագրական կարգով համառօտ գրուած է
հռոմէական կայսրերի պատմութիւնը. «[Ա.] 0գտաւիանոս Առաջին ինքնակալ... ՃԸ. Գառլոս Չորրորդ՝ սկսաւ յամսն Տեառն
ՌԳՃԽԶ. (1346) ընտրեալ եղեւ...», այսինքն՝ «Կայսերք» եւ
«Քահանայապետք» գրուած են զուգահեռ, բ. էջերում՝ կայսերք,
ա. էջերում՝ քահանայապետք (հմմտ. ձեռ. 2038, 33բ-198բ):
**212բ էջի միաւորի վերջում յետագայի ձեռքով աւելացուած՝ «Լեւօն իբր թագաւոր կացեալ ԺԱ. ամիս, եւ բարձաւ
թագաւորութիւն ի տանէն Կիլիկեցւոց»:

Բ. 213բ-5բ (միայն բ. էջերը) Եւ արդ, վասն զի
զկնի ինքնակալացն հռոմայեցւոց զթագաւորացն
Հայոց համառօտաբար ի մէջ բերաք՝ զպատմութիւն
եւ զաւուրս, սմին վասն եւ զկնի ծայրագունիցն քահանայապետից եւ զմասնաւոր առաջնորդաց եւ
զկաթողիկոսացն Հայոց շարադրեսցուք զանուանս
եւ զաւուրս յաաջորդութեանն նոցա: Իսկ կաթողիկոսք, որք ուղղափառք են լեալք եւ միաբան սրբուհոյ
եկեղեցոյն Հռոմայ, զնոսա նախ կէտ դնեմք եւ տէր
գրեմք, եւ ապա՝ զանունն: Եւ որք ոչ են միաբան,
զանունն գրեմք սոսկ – Գրիգոր Լուսաւորիչ՝ ամս Լ.
(30), տէր սուրբ Արիստակէս՝ ամս Է. (7)... իսկ յԱդամայ մինչեւ ցայսօր ամք ԶՌԶՃԱ. (6601):
Տե՛ս Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Ներսէս Պալիանենցին վերագրուող ժամանակագրական մի ցանկի մասին.- «Պատմա-բանասիրական հանդէս», Երեւան, 1980/3, էջ 189-202:

Գ. 215բ-21բ (միայն բ. էջերին) Ժամանակագրութեանց ԳՃ. եւ մէկ ամաց, կարճ ի կարճոյ հաւաքեալ
ի զանազան պատմութեանց՝ հայ, ֆռանկ եւ ասորի,
շարագրեալ պարոն Հէթմոյ, տեառն Կօռիկոսաց: Եւ
արար զայս բանք ի թվիսն Հայոց ԷՃԽԵ. (1296) եւ
յամի Տեառն <ՌՀՆ.> մարդեղութեան ՌԲՃՂԶ. (1296)
– Ի [թ]վականի հայոց ԵՃԻԵ. (1076) եւ յամի Տեառն
ՌՀԶ. (1076), Գագիկ թագաւոր Հայոց սպանաւ յորդոցն Մանդալիէ... եւ բարձաւ թագաւորութիւնն ի տանէն Կիլիկեցոց ԸՃԻԳ. (1374):
Տե՛ս ձեռ. 2038, 211բ-7բ: Տպ.՝ Մանր ժամանակագրութիւններ, աշխ. Վ. Ա. Յակոբեան, հտ. Ա., Երեւան, 1951, էջ 74:

Դ. 222բ-3բ Մարգարէութիւն Սիպիլեա հեթանոս
մարգարէուհոյն՝ վասն Քրիստոսի ծննդեանն եւ
միւսանգամ գալստեանն, զոր երանելին Օգոստինոս
ի մէջ բերելով ի ճառ Ծնընդեանն Քրիստոսի՝ ընդդէմ
հրէից եւ հեթանոսաց – Զի՞նչ արդեօք Սիպիլիայ մարգարէանալով զՔրիստոսէ նախաձայնեաց... որ թարքմանի Յիսուս Քրիստոս որդի Աստուծոյ փրկիչ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 223բ Վասն սուրբ ծնընդեան քո, Տէր իմ Յիսո՛ւս Քրիստոս, վասն սուրբ չարչարանաց խաչի եւ մահու քո, յաւուրն ահեղ դատաստանի քո ազատեա՛ զմե-

381

191

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ղաւոր ծառայ քո զՍարգիսս, որ չեմ յիշելոյ, կոչեցեալս
Սահէթճի Եւդոկիացի, բարեխօսութեամբ սրբուհոյ մօր
քո եւ կուսի. ամէն: Գրեցաւ թվին հայոց ՌՃԿԹ. (1720)
եւ աւարտեցաւ Սեպտեմբերի ԻԲ. ի Ըստամպուլ եւ ի
Ղալաթայ տեղին:
224բ Զկնի յայտնութեան Տեառն տօնին / գի՛տ
զԼուսինն զառաջին / եւ թուեալ անտի զաւուրս տասին
/ տո՛ւր կիրակոյն հետագային: / Իսկ յայնմ օրէ մինչ յօր
զատկին / ալէլուիան տարափակին, / մայրութիւնն եւս
պսակին / սուրբ կանոնօք իսկ արգելին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (ԺԹ. դ., շղագիր) Ներսիսի Պալեանց եպիսկոպոսի Գաւազանագրութեան հայրապետաց եւ թագաւորաց Հռոմայ եւ Հայոց:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«270/3079»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 23բ՝ «քահրուպար»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
1727ից առաջ եւ յետոյ
ԳՐԻՉ՝ Ա. գրիչ (229ա-35բ), Բ. գրիչ (236ա-9բ), Գ. գրիչ
(242ա-51ա), Դ. գրիչ (251բ-2բ), Ե. գրիչ (253ա-7բ)*
ԹԵՐԹ՝ 30+1 (229-58. կրկն.՝ թ. 237). չգրուած՝ 229ա, 240ա1բ, 258աբ: ՊՐԱԿ՝ Ի-ԻԳx12 (Ի՝ 7, ԻԱ, ԻԳ՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, շեղանկիւն ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x15,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (229բ-32բ, 253ա-7բ՝
17,3x10,8, 15,5x10,8), երկսիւն (18,5x13,5, 15,5x11): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 235ա, 239ա, 245ա, 252ա, 257ա): ՏՈՂ՝ 19-33:
*Անանուն այս գրիչների գրած մասերի սահմանաբաժանումների համար տե՛ս Գ. Տէր-Վարդանեան, «Պատմութիւն քաղաքին յԱնւոյ» բանաքաղութեան հեղինակի եւ ժամանակի հարցի շուրջ.- Պատմա-բանասիրական հանդէս,
Երեւան, 1985/2, էջ 212-25:

Նմուշ 235ա

Նմուշ 239ա

Նմուշ 245ա

Նմուշ 252ա

Նմուշ 257ա
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ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բուսական
(ծաղիկ՝ 231ա), խաչ: Զարդագիր՝ թռչնագիր: Գոյներ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 232, 253-8՝ հիմքից մասամբ անջատ,
թ. 240-51բ՝ ցեցի անցքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 232բ-4բ Կայսերք Հռոմայ մեծի գահին՝ կարգաւորեալք մի զկնի միոյ, յորոց նախկին եւ առաջինն – ա. Յուլիոս Գէսարօ, այսինքն է՝ կայսր... ձդ.
Կոստանդին եղբայր նորա. ի սորին ժամանակի առին
զԿոստանդինուպօլիս... կամքն Աստուծոյ օրհնեալ եղիցի յաւիտեանս. եւ նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
Բ. 234բ-5բ Ցանկ եւ անուանք թագաւորացն
օսմանցւոց կարգաւ – ա. Նախնի եղեալ պարօն Օսման՝ այր մարտիդէմ եւ զինական... իգ. Եղբայր սորա
Ահմետ սուլթան:
Գ. 236ա-9բ [Գաւազանագիրք չորից պատրիարգաց՝ Հռոմայ, Աղէքսանդրիոյ, Անտիոքայ եւ Երուսաղէմի] – Առաքեալն Պետրոս՝ փոխանորդն Քրիստոսի,
խորհրդակցութեամբ առաքելոցն գնդից ի Դ. տեղիս
կարգեաց փոխանորդս... զորոց եւ մեք սկսանիմք գաւազանաւ իջանել մինչեւ Չ. (700) թիւն փրկչին՝ սակս
գիտութեան ժամանակացն, որ ինչ ի գիրս զնոցանէն
պատմեն՝ հասանել ստուգութեանն, ի փառս Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Պատրիարգ Հռօմայ. ա. Սուրբն Լինոս վկայն յետ կատարման Պետրոսի... գ. Կելադիոն, որ հերքեցին ի նոյն
ամի՝ ՆՁԲ. (482):
Ծնթ. Շարադրուած է չորս սիւնեակով՝ առաջին եւ երրորդ
սիւնեակներում թուարկւում են պատրիարքները, երկրորդում
եւ չորրորդում՝ «ամք Տեառն»:

Դ. 242ա-51ա [Մինասայ Համթեցւոյ Ազգաբանութիւն Հայոց]
ա. 242ա-4ա Առաջին հատոր ազգաբանութեան
Հայոց ազգիս՝ յորդւոց որդիս այսպէս համառօտեալ,
որպէս զգաւազանագիրք, թէ ուստի են հայք եւ որոյ
ազգաւ(=աղագաւ) կոչեցան Արամանեանք – [Ա]դամ
ծնաւ զՍէթ, Սէթ ծնաւ զԵնովս... իրաւի արժանի յիշատակութեանն՝ ի Հայկ եւ յԱրամ եւ Տիգրան:
բ. 244ա-6բ Երկրորդ հատոր. Գաւազան թագաւորութեան ազգին Արշկունեաց – Յետ մահուանն Աղէքսանդրի թագաւորեաց ի Բաբելօն Սելեւկոս... եւ երբեմն հայք մարզբանք իշխեցին, որք են՝ Վարդ, Մանկոս, սԱրշամ:
գ. 247ա-8բ Երրորդ հատոր. Գաւազան իշխանութեանն եւ թագաւորութեան Հայոց – Որք ի հրէից
խառնեալք էին յաղագս Հայոց եւ կոչեցան Բագրատունիք... սկիզբն եդաք իշխանացն Կիլիկեցւոց, որք Ռուբենեանք կոչեցան:
դ. 248բ-51ա Չորրորդ հատոր եւ գաւազան իշխա-
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նութեան վերջնոյ Ռուբինեանց կոչեցելոյ, որք թագաւորեցին ի Կիւլիկեա՝ սկզբնաւորեալք ի թվականութենէն Հայոց ՉԻԵ. (1276) եւ իշխեալք մինչ ի ՊԷ.
(1358) թվին – Ռուբէն ազգական Գագկա, յետ սպանման Գագկա... եւ բարձաւ թագաւորութիւն ի տանէն
Կիլիկեցոց ՊԷ. (1358) թվին:
Ե. 251բ-2ա Յաղագս թագաւորացն Հայոց՝
սկսեալ ի սրբոյն Տրդատայ, մինչեւ ի բառնալ թագաւորութեանցն Արշակունեաց – Յամի Տեառն ԲՃՁԶ.
(286) թագաւորէ հայոց Տրդատ յերրորդ ամին Դիոկղետիանոսի... ի նոյն թվին՝ ԴՃԼԶ. (436), բառնայ թագաւորութիւնն Հայոց ի տանէն Արշակունեաց... պարսիկք տիրեցին Հայոց:
Զ. 252աբ Յաղագս թագաւորացն Հռօմայ եւ Յունաց՝ ի Մեծէն Կոստանդիանոսէ մինչեւ ի Փոքր Թէոդոս – Յամի Տեառն ԳՃԶ. (306) թագաւորեաց մեծն
Կոստանդիանոս... եւ թագաւորէ Մարկիանոս հազարապետ, ըստ Պօղքերի՝ քեռ Թէոդոսի: Վերջ բանիս:
Է. 253ա-7բ Պատմութիւն քաղաքին յԱնւոյ, ծայրաքաղ եւ համառօտ ժողովեալ յայսմ վայրի – Այսպէս պարտ է գիտել վասն յԱնւոյ... եւ ձեռամբ Պետրոսի կաթողիկոսի առաքէ զգիրն ծածուկ Վասլի ի
Տրապիզոն. վերջ:
– 257բ (ձախ լս-ում, վերից վար)՝ «Եւ կինն Կատարմիտէս շինէ զկաթուղիկէն յԱնւոյ». սրա տակ եւ
սրա մասին՝ «Ո՛վ ընթերցող եղբայր, սա չակերտ ոչ
ունէր, զտեղն ոչ գիտելով՝ աստ եդի. այսպէս իմա՛»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

239բ Յամի Տեառն ՌՉԻԷ. (1727), յամսեանն Մարտի Գ., ի փառս Տեառն Յիսուսի եւ ի յօգուտ թարգմանեալ եղեւ զԳաւազանագիրգս չորից պատրիարգաց՝
սկսեալ ի սրբոյն Պետրոսէ առաքելոյն, մինչեւ յամս
Տեառն ՈՁԱ. (681), որ իւր եղեւ բաժանումն աթոռոց
սակս ժողովոյ Ագաթոնի, ի յունաց եւ ի լատինացւոց
լեզուէ ի հայկական բարբառ:
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ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
Կ. ՊՈԼԻՍ

ՌՃԽԹ. – 1700

ԳՐԻՉ՝ Մարգար երէց Զմիւռնացի:
ԹԵՐԹ՝ 120 (259-378). չգրուած՝ 378բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԱx12 (Ա՝ 9,
Բ՝ 4,Գ՝ 2, Դ՝ 8, Ե, Է՝ 16, Ը՝ 10, Թ, Ժ՝ 20, ԺԱ՝ 3): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (18,5
x13): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 276ա, 338ա): ՏՈՂ՝ 26, 33-34:

Նմուշ 276ա

Նմուշ 338ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 298-9, 305-9, 334-6՝ հիմքից մասամբ
անջատ, թ. 351՝ ստորին եզրը մէջտեղից 3,3 սմ երկարութեամբ
պատռուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան, բորբոսի եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
259ա-378ա Բուզանդարան Պատմութիւն. նախագիտելի է
Տե՛ս ձեռ. 1482, 278ա-329ա: Յռջբ./259ա: Ցանկ/259աբ:
ա/259բ-87ա: [Ցանկ]/287բ-90բ: բ/290բ-340բ: [Ցանկ]/340բ1բ: գ/341բ-72բ: [Ցանկ]/372բ-3ա: դ/373ա-8ա:

– 378ա Բուզանդ պատմագ[ի]ր. օրինակն մինչ
աստ էր, անմեղադի՛ր լերուք:
Տե՛ս Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Վենետիկ, 1933: Հմմտ. Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Փաւստոս Բուզանդի հրատարակութիւններն ու ձեռագրերը.- Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հտ. ԺԹ., Պէյրութ, 1999, էջ 9-63:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 378ա Ո՛վ սուրբ ընթերձողք, յիշեցէ՛ք ի
մաքափալ աղօթս ձեր զգծագրօղ սորին Զմիւռնացի
Մարգար էրէց՝ ի վայելումն անձին իւրոյ, թվին ՌՃԽԹ.
(1700), Յուլիսի ԺԵ. (15), ի Կոստանդնուպօլիս:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 378բ՝ «er», խզբզոց:

3080
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երեք տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 125: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, անկիւնները բաց շագանակագոյն կաշի, մէջքը՝ սեւով ներկած, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմրով ցօղուած: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (վջ.). չգրուած սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը կեղտոտուած, եզրերը մաշուած,
մէջքը հիմքից անջատուած:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «/// Սիրուն զբօսարան», 1ա՝ «275/3080»:

ԹԵՐԹ՝ 36. չգրուած՝ 1աբ, 2բ, 4բ, 34ա-6բ: ՊՐԱԿ՝ 4x10 (3՝ 6):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «C. ANSIELL. 1838»,
թագով պսակուած բոլորակ, որից վեր եւ ցած մէկական խաչ,
բոլորակի մէջ վահանով եւ նիզակով զինուոր։ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
19,4x14,7։ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,5x13,5)։ ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝
13ա)։ ՏՈՂ՝ 22։

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՌՅ. – 1851
ԳՐԻՉ՝ Կ. Պոլսեցի ոմն դպիր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Նիկողայոս եպս. Սսեցի:

Նմուշ 13ա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1, 10-1, 20, 27՝ հիմքից մասամբ, թ. 2-9՝
հիմքից լրիւ անջատ, կարերը թուլացած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա Սիրոյն զբօսարան. յօտարէն փոխեաց ի
հայ Գրիգոր վարդապետ Կոստանդ[նուպօլսեցի]:
Դիմառնական բանագրութիւնս գեղեցիկ մաքրէ
զվարս, որոց միտք ուղղութեան են տեսօղ եւ զամենայն զտկարութիւն ախտագնաց մոլութեանց ի բաց
ի բանականաց արագ-արագ վանէ: 1827, Հոկտեմբերի 11: Ի վանս Սրբոյ Կարապետի, որ ի Կապատով[կիա] Կեսարու
– 3ա Բան հակիրճ – Ի վէճ հանդիսադիր Ատենի
ճակատ՝ ընդդէմ յարդարօղ տասանց նիւթաւոր գոյակաց...
– 3բ Ո՛ տացէ ինձ պահապան բերանոյ եւ ի վերայ
շրթանց իմոց՝ կնիք հաւատարիմ (Սիրաք, 22. 33):
– 4ա Գիտել[իք]– Փաստք գործունեայ արի Ալեւորին գեղհիւսել... եւ ետուն նոցա գտանել կեանս կարճ:
Ա. 5ա-19ա [Դուռն առաջին] – Միաբանական ժողով մարդկային սեռի եւ դժգոհ[ութիւն] նոցա զաղետալի աշխարհէս:
– 5ա-6ա Սկսուած – Ի կանուխ անդ մշտաթաւալ
ժամանակի գումարեցաւ ժողով ամենայն բանաւոր ընկերութեան... եւ մնային ի գալուստ եկելոյ գոյակաց:
ա. 6ա-7բ Գալուստ Ափիոնի եւ պաշտօնէից նորա
եւ բան բարեբանական գովութեան քարոզի նորայնոց – Եւ ահա յանկարծ ի ծաւալ դաշտավայրացն ի
հովտէ... դիմէ ի նոյն ժողով Պերճն, որոյ գալուստն եւ
հետեւակաց նորա եւ գով քարոզչաց:
բ. 7բ-8բ Գալուստ Պերճի Բ. – Եւ ահա տեսանէր
ժողովն, զի գայր այր փառացի, պերճ՝ ի շքեղ տեսութիւնս... եւ մինչ յայս յանել, ելանէր քարոզն:
գ. 8բ-9բ Ի վերայ դիմէ կորեկօղի, որոյ եւ հետեւակաց եւ գովասանութեան յայտնիք: Գալուստ կորեկօղւոյ Գ. – Երեքկնէր տեսիլն եւ յակճիռս մնայր ժողովն...
եւ յայս ձայն լռութիւն լեզուաց, յորժամ դադարէր:
դ. 9բ-10բ Ժամանէ խումբն եւ գարեջուրն, որոյ եւ
հետեւակաց եւ գովասանութեան բանք: Գալուստ
գարեջրոյ Դ. – Ետես միւսանգամ ժողովն, եւ ահա գայր
այր վիթխարի... կրկին յինքն գրաւէ ընդ այս ձայն:
ե. 10բ-2ա Հասանէ մեղրօշարակ ի պարս բազմելոց եւ պաշտօնատարք նորա ընդ նմա, եւ գովչացն
քարոզչութիւնք բարձրանան: Գալուստ մեղրօշարակի
Ե. – Վերստին ետես ժողովն, զի ահա ի հիւսիս երկրէ
ելանէր այր զուարթատես... եւ մինչ գուսանաց չեւ էր
|12ա| լրացուցեալ զգովաբանութիւն եւ զյորդոր:
զ. 12աբ Բալ ջուրն հասանէ յետեղ, որոյ ներգործութիւնն յայտնիք եւ գովաբանութիւնք: Գալուստ բալ
ջրոյն Զ. – Ետես ժողովն, եւ ահա այր, որ... եւ ահա
այն, ինչ չեւ էր ժամուն լրացեալ:
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է. 12բ-3բ Գալուստ կրկնեռաց որթոյն եւ մեծեռանդ ջերմութեամբ մտանելն ի պարաւորս, եւ գով
քարոզչաց նորին: Է. Գալուստ կրկնեռաց բերոյ որթոյ
– |13ա| Աղաղակ իմն ի ծաղկազարդ յայգեաց... եւ
յորժամ լեզու պատգամախօսիս բան բարդէր, ճառ լայնէր:
ը. 13բ-6ա Գինի, որ ոչ իսկ զհաւատ ունի, գայ
հզօր զօ|14ա|րութեամբ, ընդ իւր եւ զանսուտ պաշտօնատարս կուտակեալ ի գլուխ, որոց ամբարհաւաճ տեսութեան եւ աղմկայոյզ գովաբանութեան
տեսիլ: Գալուստ գինւոյ Ը. – Որոտմունք կատաղարշաւ ճայթից անհնարին... բան հրապարակախօսին, երբ
ի սոյն դադարէր:
թ. 16ա-7բ Օղի զղօղել, զի որ ետես յատենին
փայլե|16բ|ցուցանէ, եւ զիւր դրօշակիրս ի հանդիսին
շքեղէ եւ գովութիւնս մեծս յիւրայնոց ընդունի: Գալուստ օղւոյն Թ. – Եւ ահա միւսանգամ գայր այր... եւ
չեւ աւարտեալ սորա զբանն:
ժ. 17բ-8բ Ընթանայ սուրճն ծանր ոտնառութեամբ,
մտանէ հանդերձ իւրովքն ի ժողով, որոյ եւ պաշտօնեիցն երգաբան գոհութիւնք: Գալուստ սուրճ սեւակրի Ժ. – Եւ ահա ի Հնդիկ երկրէ յԵրջանիկն Արաբիոյ...
զայս կարդացեալ հակիրճ քարոզ լսէր ատենախօսն:
ժա. 19ա Խոր լռութիւն – Գահակալք իննեակք ի
խոր լռութիւն մտեալ հարուստ ժամս՝ ակն ածէին
իրերաց, եթէ ո՞ւմ արժան կանխել զանձին գովութենէ:
Եւ ժողովոյն լսելիք, տեղի տային՝ ուշի ուշով իմանալ:
Բ. 19բ-33բ Դուռն երկրորդ. Կագ մրցական բանակռութեան անձնիւր գոյակաց, որոց թէ՛ զանձանց
օգտութեանց սնոտիապարծ հրապարակախօսութեանց, եւ թէ՛ ընդ միմեանս ի պայքար հակառակութենէ, զվնասուց եւ զանշահ ներգործութեանց անպատրուակ բացերեւութեանց տեսիլ – |20ա| Եւ
որովհետեւ առաջին եղեւ Ափիոն ի գալստեանն իւրում
նախաբանելն իրաւունք անձին համարեալ եւ ոյժ ի
կուրծս ժողովեալ՝ պայքարէ ընդ պէտս կոխել յոտեն
զարժանապատուութեան նոցա, եւ զիւրն յարգ ընդհանուր վերադասէ:
– Տասանց գոյակաց վիճաբանութեանց տեսութիւն.
ա. 20ա-1ա Եւ նախ յաղագս Ափիոնի Ա. – Չհանդուրժեալ Ափիոնի կալ ի լռութեան... դժնեայ հայեցիւք
զաչս ի նա դարձուցեալ՝ ասէր:
բ. 21ա-2բ Պերճ ունայնացուցանէ զգով Ափիոնի,
յայտնէ զախտաւոր բարս նորա եւ պարծի զիւրեւ Բ.
– Աստուծոյ դու անհամբոյր, աշխարհակործան, ախտաբեր... ընդդէմ ելանէր բանից նորա եւ ասէր:
գ. 22բ-3բ Կորեկօղի զանպիտանութիւն Պերճի եւ
Ափիոնի միանգամայն յերեսս տայ նոցա եւ զանձնէն գովաբանէ Գ. – Ա՛յ դուք անձնապարծ շդառք,
զիա՞րդ իշխեցիք առաջի փրփրածին բարկասիրտ ծե-
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րութեան... սլացուցանէր ցկորեկօղի իբրեւ զսլաք
զբան իւր եւ ասէր:
դ. 23բ-5ա Նախատէ գարեջուրն զծերութիւն կորեկօղւոյ, |24ա| ախտաբեր զառամութիւն նորա եպերէ
եւ դառնայ ի գովեստ իւր. Դ. – Ո՛վ ծեր, վատ եւ զառամեալ... ոչ կարացեալ տանիլ ամբարտաւանութեան
զլեզու մեծամտին կարկէր, ասէր:
ե. 25աբ Մեղրօշարակն պապանձեցուցանէ զլեզու
գարեջրոյն եւ ջրէ՝ հակառակելով զգով նորա, եւ
դառնայ յիւր գովեստ կարճ. Ե. – Ջա՛մբ, ջա՛մբ անասնային կենաց... բալ ջրոյն արագէր խափանել զձայն
պարծանաց նորա՝ ասելով:
զ. 26աբ Բալ ջուր, բրդեալ ի բարկութիւն, երգիծանէ զմեղրօշարակն, յապառէ զգով նորա եւ զիւրն
հաստատէ զպատիւ. Զ. – Զաչս քոյոց պաշտօնէից, ո՛
դու տաղտկալի... եւ բալ ջրոյն կործանէր զամբարտաւանութիւն՝ ասելով:
է. 26բ-7բ Կրկնեռաց բեր որթոյ՝ վշտացեալ ի վերայ մեծաբանութեան բալ ջրոյն, բանայ զբերան եւ
նախատէ զնա եւ պարապի յիւր գով Է. – |27ա| Ա՛յ
դու բալ ջուր մեծաբան, որ զքեզ ամենեցուն ցուցանես
փարելի... զատեան սասանեցուցանէր եւ ահագնագոչ
գոռայր:
ը. 27բ-8բ Գինին կործանէ զկրկնեռացն, ապերախտ զնա դատէ եւ զիւր զօրութիւն մեծացուցանէ.
Ը. – Վիշապատես եօթնագլխի անպարտելի իմով զօրութեամբ... եւ զչարութիւն բացայայտ առաջի ժողովոյն մերկեր:
թ. 28բ-9բ Օղի ղօղեալ չարութիւն եւ զանզգամութիւն գինւոյ յայտնէ յատենի եւ զյոռի բարս նորա
յայտ յանդիման նշաւակէ անվեհեր Թ. – Ա՛յ խայտառակատեսիլ ծաղու ծանակ անառակ եւ աշխարհակործան արեանարբու անօրէն... ամբառնայր զձայն եւ ասէր:
ժ. 29բ-30ա Սուրճ սուրբ յամենից գոյակաց զյարգ
եւ զարժանապատուութիւն յոտին կոխէ եւ զիւր խոհապանծ զօրութիւն յերկինս չափ ընդ աստեղս վերադասէ. Ժ. – |30ա| Ա՛յ որդիք նենգաւորք եւ մանկունք նշաւակի, զի՞նչ այս ձեր ի յամբոխս մուտ...
զերեսս ձեր զամօթ ոչ հարկանեն:
ժա. 30ա Ընդ այս նախատինս ոչ տոկալով
իննեակ պետաց՝ յարեան յոտին յաթոռոյ իւրեանց եւ
եպերին զսուրճն յաղագս դիւրագին իմն լինելոյն –
Զքեզ գովաբանես, եւ ընդէ՞ր վաճառ քո դիւրագին...
գին ծանրածախ երեւէին:
ժբ. 30ա-1ա Խեթահարի սուրճն ի բանից նոցա,
զերկրպագուս կացուցանէ անձին իւրոյ զամենայն
պետ եւ զանձնէն գովաբանէ – Արդ, առ ձեզ են բանք
իմ անզուսպք... եւ հաճին գնալ յաքսոր:
ժգ. 31բ Մաղթողական աղերս ինունց գոյակաց –
Ո՛ հզօր Տէր, ի շկօթակս առնելդ զմեզ... աւուրց երկնից
մեծացուցանեմք:
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ժդ. 31բ-3ա Սուրճ սուրբ լսէ աղաչանաց նոցա եւ
զարժանաւոր տարագրութեան զվայրս նոցա պատրաստէ – Եւ սուրճ սուրբ լուեալ զմաղթանս աղաչանաց իննեակ դասուց հիւթաւոր պետաց... դառնայր
այնուհետեւ իւրաքանչիւր ոք ի գործս ձեռաց իւրեանց:
Վախճան ամենայնի սիրուն բանից մատենիս:
ժե. 33աբ Յորդոր փոքր – Սիրուն այս զբօսարան
կարծեմ վերծանողաց տայ զօգուտ բարեաց... խրատ
տայ մեզ իմաստունն՝ մի՛ յաճախել զոտս ի բարեկամ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 2ա Եւ նորոգ օրինակեցաւ սոյն տետրակ ի
ձեռն դպրի միոյ Պօլսեցւոյ՝ ի թուին 1851, Մայիս 1, ի
վայելումն Նիկողայոս եպիսկոպոսի Սսեցւոյ:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «1851, ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 59 (37-95). չգրուած՝ 37աբ, 38բ, 95բ։ՊՐԱԿ՝ Ա-Եx12
(Ա՝ 6, Դ՝ 16)+1։ ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
գլխարկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,4x14,7։ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17x11)։
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 47ա)։ ՏՈՂ՝ 22։

Նմուշ 47ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 95՝ ստորին հատուածը 14,4x3,8 չափի
պատռուած, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր
հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
38ա-95ա Բժշկարան, յորում պարունակին անուանք ընտիր եւ օգտակար դեղօրէից, եւ կերպ շինելոյ զդեղօրեայս ընտիրս եւ անուանք ցաւոցն
ոմանց՝ ըստ քաջ բժշկացն, ի շնորհ բարեկամութեան
ի հմուտ եւ քաջ բժիշկ սինեոռ Անտրիայ եւ սինեոռ
Եօրկաքի եւ ի Եասիր Ալի աղայ անձանց՝ ստացեալք
ի վայելս անձին իմում:
Ունի հետեւեալ դեղագրերը՝

ա. 39ա-58ա Սինեօռ Անտրիայէ՝ «Սիրօփ փէլինի
շինելոյն կերպն», «Դեղ ույուզի», «Քթի մէջն գէշ խոցի
դեղ», «Վասն միտէի զայիֆութեան», «Վասն սօղուլճան վտարելոյ», «Վասն սօղուլճան թափելու», «Դեղ
սանճյի ի փորն եւ այլն», «Դեղ վասն չոր հազի եւ պալղամի», «Շէրպէթ թագաւորական», «Մահմուտիյէի չարութիւնն առնելու կերպն», «Շէրպէթ մի ծիծաղելի»,
«Դեղ լուծմունք կտրելոյ», «Օղուլ օթու ռուհու», «Դեղ
օգտակար բորի եւ խածածի, ղուտուղի եւ քէշի», «Դեղ
հիւմայի եւ ստամոքսի տկարութեան», «Աֆիօն ռուհու
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շինելուն կերպն է», «Աֆիօն ռուհուն գործածելն»,
«Դեղ խուսմայի», «Նշան հիւմայ ցաւոյն», «Դեղ
քրտնցնելու եւ կամ հիւանդութիւնն յայտնելու», «Դեղ
զէհիր կտրելու», «Դեղ արիւն կտրելու», «Շէրպէթ մի
թեթեւ», «Անոյշ շինելու կերպն», «Կերպն փէշին դուզու շինելոյ», «Դեղ վասն ջերմի», «Ընդդէմ ժանտախտի», «Դեղ ստամոքսի խիստ տկարութեան», «Դեղ, որ
ի տեղի քնաքնայի», «Փէլին դուզու շինելու կերպն»,
«Դեղ ջերմի յոյժ փորձեալ», «Դեղ դարձեալ վասն
ջերմի փորձեալ», «Դեղ քթի արիւն կտրելոյ», «Դեղ
վասն փարատման ի վերայ աչաց եկեալ ճերմակին»,
«Դեղ վասն արիւն փսխելոյն, որ ոչ դադարի», «Դեղ
լուծումն կտրելոյ», «Դեղ վասն ուռուցորի», «Դեղ
տամլայի շոշորդ ունեցողի վասն», «Դեղ նէվազիլի»,
«Դեղ զմէմէլի մայասուլի մէմէն թափելու վասն», «Դեղ
յաղագս սերմնակաթութեան ցաւոյն, որ ասի պէլսօվուխ լուղու», «Մէլհէմ օգտակար անուամբ լատինացւոց լեզու», «Կաթիլ դեղ», «Բնութիւնք դեղօրէիցս զօրութեանն յայտնին», «Դեղ վիրաց», «Դեղ վասն քարացեալ ուռուցի», «Դեղ միզաբեր յոյժ», «Դեղ ուռուցի
քամւոյ», «Դեղ է քէրէվիզի քեօքն», «Դեղ միզաբեր
ջերմի դէմ», «Դեղ հովացուցիչ, որ ասի սքանչամին»:
բ. 58ա-80բ Ի սինեօռ Եօրկաքի բժշկէն՝ «Սչէթօըսկիլի թիքօ լատին լեզուաւ», «Սաթլըճանի խոստուկն»,
«Քնաքնայ մահպուպու», «Շերպէթ անոյշ», «Եախու՝
փէհլիվան եախուին բանալու սակս», «Մեհլեմ լաւ օգտակար յոյժ», «Մեհլեմ զարմանալի», «Շէրպէթ միլայիմ», «Եախու փէհլիվան եախուսին բանալու սակս»,
«Մէլհէմ օգտակար», «Մէլհէմ զարմանալի», «Շէրպէթ
միլայիմ», «Շիրուպ շէքէրի սատէ», «Սալիս սաթօռնի»,
«Դեղ վասն քամւոյ», «Քրօքու տիմէտալի», «Պէթրօ
անթիմօնիում», «Դարձեալ այլ կերպ ղուսմայ», «Թարփարօ միտիքօ», «Սալի ֆէպռէֆուվօտէլ սիլվից»,
«Սալի վօլաթիլի օլէօսում առօմաթիքում», «Դեղ ջերմն
կտրելու», «Դեղ սօղուլճանի», «Դեղ այլ եւս թափելու
զսօղուլճանն», «Մէլհէմ վասն սօղուլճանի», «Մաճուն
թափելոյ վասն զսօղուլճան», «Դեղ սօղուլճանի թափելու», «Մաճուն վասն սօղուլճանի», «Ունգվէնդում փազիլիքումէ», «Ունգվէնթում դէալթէ», «Ունգվէնթում
նիշիլիում մարպում, որ է հապ տալախ քակելու», «Դեղ
կտրելու ջրուհաթի, որ շատ կերթայ», «Լիքօռ ալօտինօ
տիօֆմանի, որ է լօքման ռուհու», «Հայիզի արիւն քակելու», «Էլիքսիր էմանօղօղօ», «Ապրօթանիում», «Օբիում տօլքօ», «Լաւտանը լիգույտու», «Էլիքսիր փռօփռիէթաթիս», «Թէնթուրա ամառիքանդուս», «Գնագնայ մաճուն», «Թէնդուռայ առօմաթիքայ», «Քօնֆէցիօնէ տիալքըրմըզ», «Բիլուլէ բէռլամիքսանիա», «Բիլուլէ տէրտօտօս մանեաթի», «Սալտի թարթարօ օսիա
թարթարօ», վիթրի օլաթօ. զաճ թողու», «Ալ գըրմըզ լի
գույտու», «Միսկ իքսիրի», «Օլիյու սօղաթօ՝ իւղ օգտակար», «Ըսփիրի մենթօ՝ եախու է», «Մաճուն Մու-
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ղավվի», «Քըրմըզ Մաճունու», «Բիլուլէ տիստիրռաշէ», «Լափայ յոյժ օգտակար»:
գ. 81ա-7ա Ի Եասիր Ալի Աղայ բժշկէն՝ «Նուպին
ըստ լատինացւոց», «Շերպէթ թեթեւ աներկիւղ», «Դեղ
վասն մայասուլի», «Դեղ վասն օձ կլանողի», «Դարձեալ դեղ վասն օձ կլանողի», «Դեղ դարձեալ վասն մէմէլի մայասուլի», «Դարձեալ մայասուլի արիւնն կտրելոյ», «Դարձեալ մայասուլի սանճուն կտրելոյ», «Վասն
ժանտախտի դեղ», Ի Պօսլոյ սրբազան Պօղոս պատրիարգէ գրեցաւ, որ եւ ինքն է փորձօղն սորա (հայերէնախառն թուրքերէն):
դ. 87ա-94բ Ի Գրիգոր բժշկէ, որ ասի Ճիվանի՝
«Վասն ջերմի եւ իստիսխայի ուռէցքին», «Ղուսմայ
օգտակար», «Կերպ շինելոյ թարթարօ միթիքօ», «Շէրպէթ պատուականագոյն», «Դեղ յոյժ հարկաւոր»,
«Շէրպէթ յոյժ օգտակար», «Կերպն լաւ դեղ ինչ շինելոյ», «Կերպն շինելոյ եւ զմիւսն», «Խրատ վասն ոսկի
խոտին, զոր Արապի ասեն հաշիշ տահապի», «Խրատ
դարձեալ», «Եախու օգտակար վասն աչաց», «Քամի
կամ սըզի ուր ուրեք որ լինի, որոյ դեղ», «Դեղ մի եւս
հրաշալի», «Դեղ օգտակար», «Դեղ հէրարէթ մարելու», «Լափայ յոյժ լաւ ծակօղ»:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
94բ-5ա «Հինմայի եւ իսալի այրեցողութիւնն անցուցանելոյ», «Իսալն կապելոյ», «Շէրպէթ վասն իմ»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 30 (96-125). չգրուած՝ 125աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx8 (Դ՝ 6)։
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ անընկալելի երկրաչափական պատկեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3x19,3։ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (17,5x10): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 105ա): ՏՈՂ՝ 22:

Նմուշ 105ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 96՝ վնասուած, թ. 124-5՝ վերին աջ անկիւնը մկնակեր, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
96ա-124բ Համառօտութիւն երաժշտականի գիտութեանն հարց եւ պատասխանատուութեանց՝ շարադրեցեալ յումեմնէ բանասիրէ ի փառս ամենակալին Աստուծոյ եւ յօգուտ ազգիս արամեանս:
ա. 96աբ Ազդարարութիւն ինչ առ բարեսէր վերծանօղս. Օգնեա՛, Սուրբ Հոգի – Երաժշտականութեանն ներհմտութիւն ըղձալի իմն գիտութիւն գոլով...
եւ փառս մատուցանել հանդերձ երաժշտական եղանակաւ յաւիտեանս յաւիտենից անխափան:

391

196

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

բ. 96բ-8ա Յաղագս երաժշտական գիտութեանն,
թէ զինչ է – Հրց՝ Զի՞նչ է երաժշտութիւնն: Պտխ.՝ Է
գիտութիւն, որ ուսուցանէ զկերպն...
գ. 98աբ Յաղագս գովութեանն երաժշտութեան –
Հրց՝ գովելի՞ է երաժշտութիւնն, թէ՞ ոչ... Պտխ.՝ Այո՛, գովելի է, որպէս երեք մանկունքն ի հնոցի հրոյն Բաբիլօնի...
դ. 98բ-9բ Յաղագս, թէ ուստի՞ գտաւ երաժշտութիւնն – Հրց՝ Ո՞վ եգիտ երաժշտութեանն երգ... Պտխ.՝
Որդին Ղամէքայ Յօբալն...
ե. 99բ-100բ Յաղագս, թէ վասն է՞ր Ը. են ձայնքն –
Հրց՝ Է՞ր վասն Ը. են՝ ութն են, ձայնքն մեր... Պտխ.՝
Ութն են՝ ըստ ութից ձայնաւոր գրոցն...
ը. 100բ-1բ Յաղագս հին ձայնիցն – Հրց՝ Զի՞նչ են
հին ձայնքն... Պտխ.՝ Են այնք, որք լեալ իսկ են...
թ. 101բ Յաղագս հաղորդակցութեան ձայնիցն –
Հրց՝ Զի՞նչ է հաղորդակցութիւն ձայնիցն... Պտխ.՝ Է
այն, որ ի ժամանակի երգեցմանն...
ժ. 101բ-2ա Յաղագս անուանց Ը. ձայնից – Հրց՝
Զի՞նչ են անուանք ութից ձայնից... Պտխ.՝ Չորս բուն
ձայնից անուանքն են...
ժա. 102աբ Յաղագս բաժանման ձայնից – Հրց՝ Ի
քանի՞ս տրամաբաժանին ձայնքն... Պտխ.՝ Ի բազում
կերպս...
ժբ. 102բ Յաղագս հեգման ձայնից – Հրց՝ Զի՞նչ է
հեգումն ձայնից... Պտխ.՝ Է այն, որ ի ձեռն...
ժգ. 103ա Յաղագս դարձման ձայնից – Հրց՝ Զի՞նչ
է դարձումն ձայնից... Պտխ.՝ Է այլ իմն կերպ ձեւափոխիլն երգոց...
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ժդ. 103աբ Յաղագս ուստի՞ եւ յումմէ՞ գտաւ գիրն
հայոցս – Հրց՝ Ուստի՞ գտաւ գիրն հայոց... Պտխ.՝
Թոռն Նոյի յԱրբաքսադայ...
ժե. 104աբ Յաղագս չափաբանութեան տառից –
Հրց՝ Զի՞նչ է տառաչափութիւնն... Պտխ.՝ Է ճանաչումն
նոցա...
ժզ. 105աբ Յաղագս վանկաչափութեան – Հրց՝
Զի՞նչ է վանկն... Պտխ.՝ Է երկու, երիւք կամ այլ աւելի
գրովք բաղկացեալ...
ժէ. 105բ-6ա Յաղագս պարզ եւ բարդ ոտիցն – Հրց՝
Զի՞նչ է պարզ ոտքն... Պտխ.՝ Է բաղկացումն գրոցն...
ժը. 106բ-7ա Յաղագս անուան եւ բաժանման ոտից – Հրց՝ Նախապէս՝ Զի՞նչ են ոտքն... Պտխ.՝ Են
գիւտ կամ հնարումն...
ժթ. 107ա-8ա Յաղագս տաղի եւ չափաբերութեանն
– Հրց՝ Զի՞նչ է տաղն... Պտխ.՝ Է բան՝ բաղկացեալ...
ի. 108ա-9ա Յաղագս բաժանման տեսակացն
տաղից – Հրց՝ Զի՞նչ է տեսակաց բաժանումն... Պտխ.՝
Են այնք, որք ըստ տեսակօք իւրեանց պարունակեն...
իա. 109աբ Յաղագս խազիցն, թէ զի՞նչ է – Հրց՝
Զի՞նչ է խազն երգեցողութեան... Պտխ.՝ Է գիծ իմն
երաժշտական...
իբ. 109բ-10ա Յաղագս բացայայտութեան խազից – Հրց՝ Զի՞նչ է բացայայտութիւն խազիցն... Պտխ.՝
Է այն, որով բացայայտի...
իգ. 110ա-24բ Յաղագս անուանց խազիցն – Հրց՝
Զի՞նչ են անուանք խազիցն... Պտխ՝ Են այնք, որով
իւրաքանչիւրոցն անուանք յայտնի երեւին... տաճար
Աստուծոյ Բանին բարունակ Մարիամ անթառամ վարդոյ:

3081
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԿԱՖԱ
ԳՐԻՉ՝ Զաքարիա Երզնկացի:
ԹԵՐԹ՝ 259. չգրուած՝ 2բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԳx12 Ա՝ 11, Ը, Թ, ԺԱ,
ԺԲ՝ 10, ԺԴ՝ 7, ԻԳ՝ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,3x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,5x9,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
10ա): ՏՈՂ՝ 23-24: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ կարմիր
կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր, վերին հիմքի մօտ երբեմնի զարդագծերի հետքեր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Դ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն
կազմաստառի:

Նմուշ 10ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԲԳ. Աւետարան ըստ Ղուկասու: Ժ. դ.:
Ստացուած 2 թերթերի ընդերկայնակի ծալումով եւ եզրահատումով: Մագաղաթ, 21,2x13,7, երկսիւն (20,5x11,3), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Գա), տող՝ 23: Կարդալ՝ Գբ-Գա-Բբ-Բա՝ «///
անդր. եւ լինի մարդոյն այնմիկ յետին չար, քան զառաջինն... մի՛
երկնչիք, զի քան զբազում ճնճղուկ լաւ էք դուք: Ա[սեմ ձեզ], զի

ՌԿԶ. – 1617
ամեն[այն, որ խոստովանեսցի յիս առաջի մարդկան, եւ որդի
մարդոյ խոստովանեսցի զնմանէ առաջի հրեշտակաց Աստուծոյ» [ԺԱ. 26-30, 42-5, 46-9-ԺԲ. 4-8]:

Նմուշ Գա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զա ր դ ՝ 3ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր, մարդադէմ, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, սեւ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը խունացած, Ա. եւ
Բ. փեղկի անկիւնները մաշուած, մէջքի կաշին վնասուած, Պհպ.
Ա՝ հիմքից ամբողջութեամբ պոկուած, Պտռկ-Պհպ-ները վնասուած, կծկուած, խունացած, կեղտոտուած, լուսանցակողերը
գունաթափ, թ. 12-22, 25-46, 61-70, 98-9, 239, 247-52, 255-7՝
հիմքից մասամբ անջատ, թ. 83-4ի, 93-4ի միջեւ մէկական թերթ
ընկած, թ. 120-1ի միջեւ երկու թերթ կտրած-հանած, թ. 83-6,
128-9, 146-9, 249-51՝ ցեցի անցքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած,
թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-255ա, 259աբ Տաղարան
1. 1ա [Տաղ վասն երկնի եւ երկրի] – /// ի յիս չառնեմ. նա աշխարհ հոտուն անցանի... այսաւր վըրան
կու քայլենք, վաղն մըտնունք ի ներքեւ գետնի:
2. 1բ-2ա ՃԼԴ. Ողբ ի Ներսէս վարդապետէ առ Աստուած – Անըսկիզբն անճառ Աստուած, արարօղ էիցս
ամենայն, / Արարեր զմարդն ի հողոյ եւ ետուր հոգի
բանական...
3. 3ա-4ա Ա. [Անխորագիր] – Աւրհնեսցուք մեք
միաբան զՀայր եւ զՈրդին եւ զՍուրբ Հոգին, / Որ բարութեանցն է պարգեւօղ, զոր վայելեն ազգ մարդկային...
4. 4ա-5բ Բ. Տաղ եւ աւրհնութիւն հաւասար –
Աւրհնեցէ՛ք զՀայրն Աստուած դուք ի սկըզբանէ, / Գովեցէ՛ք եւ զՈրդին՝ ծնեալն ի Կուսէ... (4ա ստ. լս.՝ «Յովասափին ձայնն է»):
5. 5բ-6բ Գ. Աւրհնութիւն սեղանոյ է եւ հաւասար
մարդկաց – Սիրով ընտրեցեր ըզմարգարէսըն քո, /
յայտնեալ աշխարհի ըզմարդեղութիւնըս քո...
– 5բ (ստ. լս.)՝ «Ո՜վ զարմանալի»:
6. 6բ-7բ Դ. Ազարիայի է բանք. Տաղ ուրախութեան
եւ հարսանեաց («ԱԶԱՐԻԱՅ Է ԲԱՆՔ») – Արարիչ Տէր
քաղցրացաւ ի յԱդամայ / Եւ ծնաւ ի սուրբ Կուսէն
Մարիամայ... (6բ ստ. լս.՝ «Ինձ ումէտ»ին ձայնն ասայ):
Տե՛ս Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծութիւնը (ԺԶ-ԺԷ. դդ.),
հտ. Ա., աշխ. Յասմիկ Սահակեանի, Երեւան, 1986, էջ 285, ձեռ.
B (այսուհետ՝ Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա.):

7. 7բ-8բ Ե. Տաղ եւ գովասանք այգոյ, խաղողոյ եւ
գինոյ – Այն առաջին ժամանակին, / Որ զպտղաբերքըն
տնկեցին... (7բ ստ. լս.՝ «Յիսուս որդու» ձայն. տե՛ս
նոյն տեղում, էջ 71, ձեռ. A):
8. 8բ-9բ Զ. Գովասանութիւն խաղողոյ բաժակի,
այլեւ վասն ուրախութեան – Խաղող, ըզքեզ գովել պիտի. բոլոր պըտղովըտ ես հաւասար, / Զի դու միայն ես
գեղեցիկ, ամէն պըտղոյ թաճուսալվար... (8բ ստ. լս.՝
«Արեկ-արեկին» գոյն ասայ». տե՛ս նոյն տեղում, էջ
281, ձեռ. A):
9. 9բ-10ա Է. Տաղ ուրախութեան սեղանոյ եւ
գինոյ հաւասար ամենեցուն («Ա-Ք») – Այսաւր խըմենք քաղցր եւ յորդոր, / Բարեկամաց ի հետ բոլոր...
(9բ ստ. լս.՝ «Աստուած զայս տունս շէն պահէ». տե՛ս
նոյն տեղում, էջ 148, ձեռ. A):
10. 10ա-1ա Ը. Տաղ եւ աւրհնութիւն ուրախութեան
(«Ա-Ք«) – Աստուած զայս տունըս շէն պահէ, / Բազում
բարեաւք զինք |10բ| զարդարէ... (10ա ստ. լս.՝ «Մէկ
ձայն է երկուսն». տե՛ս նոյն տեղում, էջ 155, ձեռ. C):
11. 11աբ Թ. Տաղ ի տես սիրելեաց եւ հեռաւորաց
ասա՛ («Ա-Ք») – Այսաւր զքեզ տեսայ եւ ուրախացայ, /
Բարով զարդարեցեր, զՏեառնէ գոհացայ... (11ա ստ.
լս.՝ «Յովասափին գոյն» է». տե՛ս նոյն տեղում, էջ 166,
ձեռ. D):
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12. 11բ-2բ Ժ. Տաղ հարսանեաց եւ ուրախութեան, ընտիր եւ գեղեցիկ («Ա-Ք») – |12ա| Աստուած
աւգնէ թագաւորին, բաշխէ բազում կենդանութիւն, /
գիշեր-ցորեկ իւր հովանին Աստուած աւգնէ թագաւորին... (12ա ստ. լս.՝ «Աստուած զայս տունըս շէն».
տե՛ս նոյն տեղում, էջ 152, ձեռ. B):
13. 12բ ԺԱ. Տաղ հարսանեաց եւ ուրախութեան
ամենայն մարդկան («ՆԱՂԱՇ») – Նախ աւրհնեմք
զաստուածութիւն, որ ստեղծ զհրեշտակս ի լուսոյն, /
զԱդամ արար ի հողոյ / Եւ ըզկինն իւր ի կողոյ... Շարպաթ լի՛ց ու տո՛ւր կըթղան, եղբա՛յր/// (թափուած. 12բ
ստ լս.՝ «Տապանակ կազմեալ». տե՛ս Մկրտիչ Նաղաշ,
Երեւան, 1965, էջ 101-2):
14. 13աբ [Տաղ Մարտիրոսի] («Թ-Ք») – /// ցանս
քոին, թողու զանցանըս քահանայն եւ Տէր վերին...
Մարտիրոսն ասաց զայս բան ղարաճաորին, / Աստուած աւգնէ այս կընքահօրս:
Տե՛ս Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա., էջ 150, ձեռ. C:

15. 13բ-7բ ԺԴ. Այսուհետեւ սկսանիմք զգարնան
զվարդին եւ զպլպուլին տաղերն կարգաւ – Յորժամ
եղեւ գարուն, եկ պուլպուլն այգին, / Տեսեալ զթուփըն
վարդին... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 185, ձեռ. B):
Ծնթ. զուգահեռ ունի նաեւ հայատառ թուրքերէն տարբերակ:

16. 17բ-20բ ԺԵ. Գրիգորիս կաթուղիկոսի Ախթամարցոյ ասացեալ Տաղս ի վերայ վարդին եւ պուլպուլին, ընտիր եւ գեղեցիկ – |18ա| Յետ գընալոյ
վարդին, եկ պուլպուլն այգին, / Ետես թափուր
զվրանն, քաղեցաւ հոգին...
Տե՛ս Գրիգորիս Աղթամարցի. ԺԶ. դ., Ուսումն., քննական
բնագրեր եւ ծանօթագրութիւններ Մ. Ավդալբէգեանի, Երեւան,
1963, էջ 224-37:

17. 20բ-3ա ԺԶ. Տաղ գարնան եւ ուրախութեան
Գրիգորիս կաթուղիկոսի Ախթամարցոյ («Ա-Ք»)–
Ծաղկունքն ասեն՝ հերիք արայ, / Քանի կանչես վարդին վերայ... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 130-42):
18. 23աբ ԺԷ. Նորին Գրիգորի Ախթամարցոյ ըստ
անուան երգողի. Տաղ գարնան («ԳՐԻԳՈՐԻՍ») – Գարունն երեկ պուլպուլն այգին, / Ծաղկունքն ամէն շատ
լըխարին... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 221-3):
19. 23բ-4բ ԺԸ. Տաղ գարնան եւ ուրախութեան –
Գարունն է բացուեր, Վարդն ի պաղչանին, / Քաղցր
եղանակէր պուլպուլն ու ղումրին... (տե՛ս նոյն տեղում,
էջ 238):
20. 24բ-6ա ԺԹ. Տաղ ուրախութեան, ի Գրիգոր
Աղթամարցոյ ասացեալ – Մաքուր պատկերով նըման
հրեշտակի, / Անգին մարգարիտ յեռեալ ընդ ոսկի...
(տե՛ս նոյն տեղում, էջ 206-12):
21. 26ա-7բ Ի. Նորին Գրիգորի Ախթամարցոյ –
Դու դրախտ յեդեմայ տընկեալ յանեղէն, / Ի յելս արեւու
տեղիք լուսեղէն... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 192-8):
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22. 27բ-8ա ԻԱ. Տաղ ի Խաչատուր իրիցուէ ասացեալ՝ Վասն ուրախութեան. Բ. ազգ լեզու է եւ խիստ
ազնիւ («ԽԱՉԱՏՈՒՐԷ») – Խարանֆիլ, նարկիզ, մէնավշայ, սունպուլ, / Կանչեմ անդադար ես որպէս պուլպուլ... (տե՛ս Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա., Երեւան,
1986, էջ 576-9):
23. 28աբ ԻԲ. Տաղ սիրոյ եւ ուրախութեան ամենայն մարդկաց – Քանի որ տեսնեմ ըզքեզ հետեւանց,
/ Քան զշամպայ եղէգն ելեր ես շիտակ... (տե՛ս նոյն
տեղում, էջ 109-10, ձեռ. B):
24. 29աբ ԻԳ. Նորին վասն ուրախութեան – Բաներս քեզ ասեմ, ինձ մըտիկ արայ, / քո սալվիրով անպաւյիտ եմ ծառայ... (տե՛ս նոյն տեղում, B, էջ 111-3):
25. 29բ-30ա ԻԴ. Դարձեալ տաղ սիրոյ – Քո սէրտ
իմ սրտիս պաղչայ կուլիստան, / Կարծեմ դու մէն ես
բազկիդ շահրիստան... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 114-6,
ձեռ. B):
26. 30ա-1բ ԻԵ. Այլ տաղ սիրոյ եւ ուրախութեան –
|30բ| Մեր Տէրն է բազմեր ի բարձր աթոռին... (տե՛ս
նոյն տեղում, էջ 117-21, ձեռ. B)
27. 31բ-4ա ԻԶ. Տաղ [սիրոյ] եւ ուրախութեան ի
Սեբաստացի Ղազար իրիցու է ասացեալ – Ծով աչք,
ամ, քանի նայիւ խոլոռով, / Գաս, նըստիս՝ զաչերտ ածես խնճերով... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 96-107, ձեռ. B):
28. 34ա-8ա ԻԷ. Տաղ ի Թոխաթցի մղտեսի Թաթոսէն ասացեալ՝ վասն տնաւրէնութեանն Քրիստոսի
– Հազար կենդանակերպ Աստուած ստեղծեր է, / զամէնըն Ադամայ հնազանդ արեր է... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ
471-80, ձեռ. B):
29. 38աբ ԻԸ. Տաղ յելանելոյն Ադամայ ի
դրախտէն – Ադամայ ստեղծաւղն եկեալ յիւր պատկերն
ի տես, / Ադամ Աստուծոյ էր ձայն տըվեալ. Ադա՛մ, դու
յո՞ւր ես...
30. 38բ-9բ ԻԹ. Յորժամ ելաւ Ադամ ի դրախտէն,
լայր եւ աղաղակէր ընդդէմ սերոբէից – Ադամ նըստել
դուռըն դրախտին, / լայր եւ ձայնէր ողորմագին...
31. 39բ-40բ. Լ. Տաղ Ադամայ եւ տնաւրէնութեան
(«Ա-Ք») – Աստուած անեղ, անպարագիծ եւ անըզնայ,
/ Բանն ի Հաւրէ յառաջ ծընեալ լոյս եւ արքայ, / Գալոցն
է նայ ի մարդակերպ վասն Ադամայ...
32. 40բ-2ա ԼԱ. Տաղ հոգոյ՝ խիստ ազնիւ, ի Խաչատուր Կեչառացոյ ասացեալ – Ես եմ կորուսեալ
ոչխար մոլորեալ ի սուրբ քո հաւտէն, / Հովի՛ւ քաջ, ի
վար հայեաց բարեխաւս քեզ երկիր ամէն... (տե՛ս Մ. Թ.
Ավդալբէգեան, Խաչատուր Կեչառեցի (ԺԳ.-ԺԴ. դդ.),
Երեւան, 1958, էջ 139-44):
33. 42ա-3ա ԼԲ. Խրատ հոգեւորք Յոհանէս վարդապետէ («ՅՈՀԱՆԻՍԻ Ե») – Յամենայն մեղաց ի
զատ, ասէ, դու կացիր, / Եւ յաւրէնս աստուածայինըս
միշտ մաւտեցիր...
34. 43ա-5ա ԼԳ. Տաղ հոգոյ՝ Նախաշ վարդապետի
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ասացեալ («Ա-Ք») – |43բ| Անցանէ մեծութիւն եւ
փառք աշխարհիս, / աւերի եւ քակտի շինուած տաճարիս... (տե՛ս Մկրտիչ Նաղաշ, Երեւան, 1965, էջ 129-36):
35. 45ա-6բ ԼԴ. Նորին տաղ հոգոյ («Ա-Ք») – Ամենայն փառք մարդոյ դատարկ եւ ունայն, / Սողոմոն
զայս պատմէ շնորհօք լիական... (տե՛ս նոյն տեղում,
էջ 137-42):
36. 46բ-7բ ԼԵ. Տաղ ծննդեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Հրճուիմք այսաւր մեք հոգեպէս / տաւնիւս
մաքուր, սուրբ կուսական...
37. 47բ-8ա ԼԶ. Մկրտութեանն Քրիստոսի – Ով
զարմանալի խորհուրդս այս մեծ յայտնեալ, / Արարիչն
Աստուած ի Յորդանան եկեալ...
38. 48ա-9ա ԼԷ. Տաղ ծննդեանն Քրիստոսի՝ ի Գրիգոր կաթողիկոսէ («ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԻՍ Ե») – Տապանակ
կազմեալ անփուտ կտակին փառաց անսուտ, / ընտրեալդ
ի բիւրուց դու զուտ տաճար լուսոյ, մայր սուրբ Կոյս...
Տե՛ս Գրիգորիս Աղթամարցի ԺԶ. դ., Ուսումն., քննական
բնագրեր եւ ծանօթագրութիւններ Մ. Աւդալբէգեանի, Երեւան,
1963, էջ 174-6:

39. 49ա ԼԸ. Յորդորակ է սուրբ Աստուածածնին –
Աստուածածին բարեաց պատճառ, / Սուրբ եւ անարատ
յերկրի գըտար...
40. 49աբ ԼԹ. Դարձեալ գովասանք Աստուածածնի («Ա-Ճ») – Արեւ լուսատու, տաճար Աստուծոյ / Մարիամ, Բանին բարունակ անթառամ ծաղկոյ...
41. 49բ-50ա Խ. Մեղեդի աւետեաց եւ ծննդեան
(«Ա-Զ») – Այսաւր երեւի անտեսն ի |50ա| բարձանց /
Բանին բընութեամբ բոլոր եղականք...
42. 50աբ ԽԱ. Յորդորակ Աստուածածնի («Ա-Զ»)
– Աւետիս քեզ, Մարիա՛մ, զոր Գաբրիէլ սկըզբնաւորեալ...
43. 50բ-1բ ԽԲ. Տաղ գալըստեանն Քրիստոսի քառասնաւրեայ ի տաճարն – Քրիստոս փառաց թագաւորն այսօր եկեալ յընծայումն...
44. 51բ-2ա ԽԳ. Գանձ եւ ողբ մեծի ուրբաթի գիշերի եւ ողբ Աստուածածնին՝ ի դիմաց խաչին – Աստուածածին կոյսըն Մարիամ, կացեալ առ խաչն իւրոյ
Միածնին...
45. 52աբ ԽԴ. Դարձեալ ողբ մեծի ուրբաթին –
Ւիծեալ սրտաբեկ եւ միջակոտոր, / Մայր Միածնին,
հառաջմամբ յորդոր...
46. 53աբ ԽԵ. Տաղ յարութեանն Քրիստոսի ասա՛յ
– Դասքըն հրէական / Էին պահապան սուրբ գերեզմանին...
47. 53բ-4ա ԽԶ. Տաղ յարութեան երկրորդ կիրակէին – |54ա| Դարձեալ յայտնի այլ աննըման / Առ
ծովակին Տիբերական...
48. 54ա-5ա ԽԷ. Դարձեալ երկրորդ կիրակէին –
Իբրեւ եղեւ տիւ ցերեկին, / Ելեալ գընաց յանապատին...
49. 55ա ԽԸ. Մեղեդի Նոր կիրակին ասա՛յ –
Այսաւր նոր արեւ հարեալ ի նորահրաշ Արեգակնէն.
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կրկնէ՝ ի նորահրաշ Արեգակնէն: / Այսաւր նոր շուշան
ծաղկեալ ի նորատունկ բուրաստանէն...
50. 55ա-6ա ԽԹ. Տաղ Յովանու Կարապետին –
Յովաննէս մեծ մարգարէ / Երկրպագաւղ յարգանդէ, /
Որ գովեցար ի Տեառնէ...
51. 56ա-8ա ԽԸ. Տաղ Յովանու գըլխատմանն՝ ի
Յովանէս Թլկուր[անցւոյ] – Յորժամ կամէր Հայրըն
գթած զազատութիւն ազգի մարդկան, / Նայ առաքեաց
ըզԳաբրիէլ առ Զաքարիայ մեծ քահանայն...
52. 58աբ ԽԹ. Տաղ Յունանու մարգարէին – Յունան քարոզըն ի Նինւէին, / Որ աւրինակ էր Քրիստոսին...
53. 58բ-9բ Ծ. Այլ տաղ Յունանու մարգարէին՝
ասացեալ ի Վրթանէս վարդապետէ – Դարձեալ ասաց
մարգարէին / Երթալ ի Նինւէ քաղաքին... (տե՛ս Ուշ
միջնադարի բնստղծ. Ա., էջ 236, ձեռ. B):
54. 59բ-60բ ԾԱ. Տաղ եւ գովասանք աղաւթից՝
Առաքել վարդապետէ («ԱՅՍ ԱՌԱՔԵԼ ՎԱ») – Աւրհնեալ անուն անմահ սուրբ թագաւորին՝ Յիսուսի Քրիստոսի Որդոյն միածնին...
55. 60բ-1բ ԾԲ. Տաղ գալըստեանն Քրիստոսի –
Յորժամ յարեւելից ի դատաստան գաս...
56. 61բ-2բ ԾԳ. Տաղ սուրբ հաւրն Անտոնի եւ այլ
համօրէն հարանցն – Անձամբ խոնարհիմք ի ճըգնութիւնըս քո, ո՛վ սուրբ հայր Անտոն... (61բ ստ. լս.՝ «Ո՜վ
զարմանալի»):
57. 62բ ԾԴ. Տաղ Աստուածածնի [ասա՛յ] – Տունկ
անմահութեան բողբոջեցար, սո՛ւրբ կոյս...
58. 63աբ ԾԵ. Տաղ վերայփոխման սուրբ Աստուածածնին – Խընկի ծառի նըման ես, / Պըտուղ դու
քաղցրահամ ես...
59. 63բ-4ա ԾԶ. Տաղ պարսկայ ի սրբոյ Զատկին
– Յերեկոյի հինկշաբաթին, / Ի պարսկայի հընոյ զատկին...
60. 64ա-5ա ԾԷ. Գովասանք ողորմութեան՝ ասացեալ Առաքէլ վարդապետի – Քան զամենայն գործըս
բարեաց, / Ողորմութիւնն է պատուական...
61. 65ա-6ա ԾԸ. Վասն ողորմութեան («Ի ՅՈՎԱՍԱՓԵ ԲԱՆՍ») – Ի սկըզբանէ Քրիստոս յԱւետարանին /
Երանի տայ նոցա, որ խոնարհ լինին...
62. 66ա-7ա ԾԹ. Տաղ Կիրակոսի եւ մօրն Յուղիտա[յի] – Սուրբն Յուղիտայ դուստըր մեծաց / Զարմ եւ
զաւակ թագաւորաց...
63. 67բ-9ա Կ. Ոտանաւոր վասն տումարական
արհեստին, թէ ուստի՞ ըսկըսաւ տումարն, եւ քննումն
լրմանց՝ Յովասափ Սեբաստացոյ, տունք ԺԷ. – Փառք
տանք եւ գոհութիւն առ Հայր եւ Որդին, / Աւրհնաբանեմք ըզշնորհս Հոգոյն ճըշմարտին...
64. 69ա-72ա ԿԱ. Ոտանաւոր՝ ի Վրթանէս վարդապետէ ասացեալ է վասն ումեմըն մեծատան, որ
ունէր Քարոզգիրգ, Մեկնիչ մի Արարածոց՝ ոսկիապատ եւ գեղեցիկ, ոչ գիտէր գիր եւ ոչ կարդալ, եւ ոչ
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տայր այլոց կարդալու – Մէկ մարդ մի ճրագ վառեր /
[Ե]ւ ի բարձըր տեղի էր դրեր... (տե՛ս Ուշ միջնադարի... Ա., էջ 241, ձեռ. A):
65. 72ա-3ա ԿԲ. Տաղ վասն հոգոյ – Ճըրագ մարմնոյս է իմ խաւար, / Ակըն հոգոյս դարձեալ է չար...
66. 73աբ ԿԳ. Տաղ սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետին («ԱՌԱՔԵԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ Ե») – Անճառ
Միածին Հաւրն երկնաւորին, / Ընտրեալ ի յերկրէ տէր
Յակոբ քրոբէ մարմնային...
Տե՛ս Մկրտիչ Պոտուրեան, Առաքել Սիւնեցի եւ իր քերթուածները, Վենետիկ, 1914, էջ 202:

67. 73բ-6ա ԿԴ. Տաղ հոգոյ՝ ասացեալ ի նորին
Առաքել վարդապետէ խիստ ազնիւ եւ գեղեցիկ, աւգտակար ամենայն քրիստոնէից («Ա-Ք», «ՏԵՐ ԱՌԱՔԵԼ») – |74ա| Աչք իմ ծովացեալ, / Գետք յինէն հոսեալ... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 66):
68. 76աբ ԿԵ. Տաղ հոգոյ՝ ասացեալ ի Տաթեւացի
Գրիգոր վարդապետէ – Եղբայրք, խաւսիմ բան մի կատակ, / Թէ մարդն ինչոյ է աւրինակ...
69. 76բ-7ա ԿԶ. Յորդորակ է գեղեցիկ – Քանքարթաքոյց եմ անարժան, / Ծառայ եմ չար եւ անպիտան...
70. 77աբ ԿԷ. Տաղ ուրախութեան՝ ի վերայ ծովուն
եւ նաւի – Ահայ տեսէ՛ք, թէ ինչ կայ ծովին, որ նաւն
ուռամբ գայր...
– 77բ (տաղի վերջում)՝ «Աւա՜ղ, աւա՜ղ, ի յաւրինակն թուխտ էր անկեր»:
71. 77բ-8բ ԿԸ. Տաղ ուրախութեան ասա՛յ եւ զիս
յիշեա՛յ – Գայլն ու առջն ու աղուեսուկն են |78ա| պարիշեր, / Հաւրեղբար եւ քվեր որդիք էին եղեր...
72. 78բ-9ա ԿԹ. Տաղ վասն ուրախութեան – Էշ'մ
ունէաք խիստ ի յաւրաց, / Յանկարծակի եղեւ կորած...
Տե՛ս Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա., էջ 192, ձեռ. C:

73. 79ա-80բ Հ. Երգ ի Խարբերթցի Մարտիրոս
իրցուէ ասացեալ՝ ի վերայ չախուի, վասն ուրախութեան մարդկան – |79բ| Սիրտըս ի փորս դողար
վախուս, / Ձեռվիս ի բան չերթար յահուս... (տե՛ս նոյն
տեղում, էջ 179, ձեռ. C):
74. 80բ-1բ ՀԱ. Տաղ ի վերայ նորաշէն տուն եւ այգի ունեցաւղի եւ լալու – Յամէն առաւաւտ եւ լոյս /
Գաբրիէլն ասէր հոգոյս...
75. 81բ-2ա ՀԲ. Տաղ Թուլկուրանցոյ՝ ասացեալ ի
վերայ չար եւ անըզգամ կընոջ – Աւրհնեալ անուն
անմահ Բանին, / Որ ի կողէն ստեղծեալ է կին...
Տե՛ս Յովհաննէս Թլկուրանցի, Տաղեր, Երեւան, 1960, էջ 187:

76. 82ա-3ա ՀԳ. Տաղ գարնան եւ զատկի ասա՛յ եւ
զանպիտանս յիշեա՛յ – Մարտըն կու գայր ծաղկըներով, / երկնից հաւերըն կարդալով...
77. 83աբ ՀԴ. Տաղ վասն խոնարհութեան ասա՛յ.
խիստ ազնիւ է – Խըրատ մի տամ սիրով քեզ, / Թէ միտ
դընես ու լըսես... թէ իբր ըզՄարիամ ես, զՔրիստոս

399

200

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

մարմնով ծը/// (թերթ ընկած. 83բ վարդագոյն մատիտով յետագայի նշում՝ «թերի»):
78. 84ա-5բ [ՀԵ.]/// ըզսրտիտ յականջն եւ գրէի
սիրտ [ե]ւ ի հոգի... Ահա դող պատեց զհոգիս, /
պատճառ ինչ դընեմ տանողիս:
79. 85բ-6բ ՀԶ. Նորին Խաչատուր Կեչառացոյ
ասացեալ վասն կանանց – Կանանց ազգ, լացէ՛ք
ըզձեզ, / Դուք էք զէն ի սատանայէ...
Տե՛ս Մ. Թ. Ավդալբէգեան, Խաչատուր Կեչառեցի. ԺԳ-ԺԴ. դդ.,
Երեւան, 1958, c, էջ 158-9:

80. 86բ-8ա ՀԷ. Նորին Խաչատուր Կեչառեցոյ
ասացեալ ի վերայ սուտ աստընվորիս («Ա-Ք») – Այս
կեանքս է յերազ նըման / Եւ խաբող անզերծ յանդիման... (նոյն տեղում, Եր. 1958, էջ 147-9, ձեռ. c):
81. 88ա-9ա ՀԸ. Տաղ տէր Աւետիք կրաւնաւորին,
որ նահատակեցաւ ի ձեռաց թաթարաց աղեղնաւորաց, ի նահանգին Ղրիմի՝ ի վեր ճանապարհին
Սուրբ Նշանի վանիցն, եւ զոր շինեաց տէր Յոհանէս
Սեբաստացին, զոր կայ մինչեւ ցայսօր մեզ աւգնական եւ պահապան – Հիւսիսական կողմ աշխարհէ /
Մինըն ընտրեալ Հայոց ազգէ... (տե՛ս Ուշ միջնադարի
բնստղծ. Ա., էջ 256, ձեռ. A):
82. 89ա-91ա ՀԹ. Տաղ Աստուածատուր նահատակին՝ ի Կաֆացի Գրիգոր վարդապետէ ասացեալ
(«ԼՈՅՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐԻ») – |89բ| Լոյսն
անճառական, Բանն անեղական, կենդանի փառաց...
83. 91ա-3բ Ձ. Տաղ Պարոնլուս նահատակին՝
ասացեալ ի Վրդանէս վարդապետէ – Հայաստանեաց
հազար թըվին / եւ տասնուԶ. աւելորդին (1567)... Դու
նմանեցար սուրբ վըկային նախայվը/// (թերթ ընկած):
84. 94ա-7ա [ՁԱ.] [Տաղ Յովհաննու Թլկուրանցւոյ]
– /// իւր ծառային, երետ նոցա զաւակ աւրհնեալ... ով
չգիտէ, թող ուսանի:
Տե՛ս Յովհաննէս Թլկուրանցի, Տաղեր, Երեւան, 1960, ձեռագրիս մասին՝ էջ 105:

85. 97ա-8բ ՁԲ. Տաղ Աստուածատուր նահատակին, որ եւ Խըթայեցի Գրիգոր կաթողիկոսէ Ախթամարցոյ ասացեալ – Վաճառական մի հայ եւ յոյժ ճարտասան, / Մըխիթար Բաղիշեցի եւ աստուածածան...
Տե՛ս Գրիգորիս Աղթամարցի. ԺԶ. դ., Ուսումն., քննական
բնագրեր եւ ծանօթագրութիւններ Մ. Ավդալբէգեանի, Երեւան,
1963, էջ 121-7:

86. 98բ-100ա ՁԳ. Ողբ մայրաքաղաքին ըՍտամպաւլու՝ Առաքէլ վարդապետի ասացեալ եւ վասն
գալստեան ֆռանկ ազգին եւ ազատել զաշխարհս
Հայաստանեայց – Արդ, ամենայն ազգ եւ յազինք ողբան ըզքեզ, քաղաք Ստամպաւլ...
Տե՛ս Առաքէլ Բաղիշեցի. ԺԵ. դ., Երեւան, 1971, էջ 222-37,
ձեռ. D:

87. 100ա-2բ ՁԴ. Վասն գալըստեանն ֆռանկաց՝
ասացեալ Առաքել վարդապետէ – Քանզի ֆռանկաց
ազգըն շարժին / կամաւքն անմահ թագաւորին...
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88. 102բ-4բ ՁԵ. Նորին տաղ ի վերայ խոստովանութեան ասա՛յ, խիստ ազնիւ եւ գեղեցիկ. Առաքել
վարդապետէ – Եղբա՛յր, ինձ միտ դի՛ր եւ լսէ՛, / Զհոգոյ ականջդ ի բաց պահէ՛...
89. 104բ-8բ ՁԶ. Ներբողեան եւ տաղ ոտանաւորաբար՝ ասացեալ ի Ստեփանոս Թողխաթցի իրիցւէ,
ի վերայ վաղամեռիկ եղբաւր եւ հարազատին իւրոյ
տէր Յակոբ սրբայսնունդ քարտուղար եւ բանիբուն
քահանայի տարաժամ վախճանելոյ՝ ի տիս մանկութեան – |105ա| Թվականիս Ռ. [ե]ւ յիսնի, / Սեպտեմբերի քսան եւ ութի...
Տե՛ս Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա., էջ 501, ձեռ. A:

90. 108բ-9բ ՁԷ. Տաղ ի վերայ Կաֆայ քաղաքին
ասացեալ է. Վասն ուրախութեան («Ա-Ք») – |109ա|
Աստուած թող շէն պահէ զԿաֆայ, / բոլոր պարիսպն,
որ ի նմայ կայ... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 170, ձեռ. B):
91. 109բ-10բ ՁԸ. Գովասանութիւն ի վերայ Կաֆայ քաղաքին ասացեալ է ի յԸՍտեփանոս իրիցւէ –
Կաֆայ քաղաք նըման դրախտի / [Ե]ւ Երուսաղէմ
սուրբ քաղաքի...
92. 110բ-4ա ՁԹ. Տաղ եւ ողբ ի վերայ Եդովկիայ
մեծի քաղաքին, որ այժմ ասի Թոխաթ, զոր անաւրէն
եւ անհաւատ Տէլու Հասան Ղարայ Եազիճի Եաղի եւ
Ճէլալի յայտնեցաւ եւ զերկիրս Հայոց յՈւրհայու մինչեւ յՈւսկուտարն ծովեզերաւքն եւ բոլըրաւքն հանդերձ երեց եւ աւերեց, թալանեց եւ գերեց, զոր Ստեփանոս Թոխաթցիս, զոր աչաւք տեսի եւ զոր ականջաւք լուայ՝ եւ ըզսակաւն ասացի – Վեց հազար ութ
հարիւր թւվին / Եւ երկու թիւ յաւելորդին...
93. 114բ-7ա Ղ. Տաղ եւ ողբ ի վերայ Թողխաթու,
զոր Այվատենց տէր Յակոբն գնացեալ ի Լեհ եւ
խնդրեաց ի Բադուկենց Թոխաթցի տէր Յակոբէն, եւ
նայ ասաց՝ արտասուելով – Ի թվականիս աբեթական
/ Հազար [ե]ւ յիսունմէկն ի լըման... Բայց աղաչեմ զձեզ
միաբան՝ / ըզմեզ յիշել ի ժաամ հայցման, / եւ դուք յիշիք
արքայութեան, / Քրիստոսի փաք միշտ յաւիտեան:
94. 117ա-9ա ՂԱ. Ոտանաւորս ի վերայ կիրակէի՝
ասացեալ Առաքել վարդապետէ («ՏԵՐ ԱՌԱՔԵԱԼՍ»)
– |117բ| Տէրն է գրեալ աւրէնքըն Հին / մատամբըն
սուրբ աստուածային...
95. 119ա-20բ ՂԲ. Ի Վրդանէս վարդապետէ ասացեալ ըզտաղըս ի վերայ Կաֆայու սղութեանն –
|119բ| Աւրհնութիւն եւ փառք փրկչին, / Երկնի եւ երկրի ստեղծողին...
96. 120բ ՂԳ. Գանձ ի վերայ ննջեցելոց՝ Առաքել
վարդապետէ ասացեալ («ԱՌ///») – Այսաւր եհաս
հրաման յԱրարչէն, / Մահու հրաւէր մարմնոյս հողեղէն... հոգիս յերկնից ճա/// (թերթ ընկած):
97. 121ա [ՂԴ.]/// տի գաս հետ ընձի, վա՜յ անձ՛՛...
կորուստ է քեզ 'ւ ամենի, վա՜յ:
98. 121ա-2ա ՂԵ. Տաղ վասն ղարիպ ունեցաւղի՝
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հայր կամ մայր կամ եղբայր – Ինձ ումէտ կայր եւ
կումանվանց քո գալուտ...
99. 122ա-3բ ՂԶ. Ողբ եւ խրատ մեզ. ի բերանոյ
ննջեցելոց ասա՛յ եւ զիս՝ զանարժանս, յիշեա՛յ –
Լուարո՛ւք ըզբարբառ բերանոյս, ո՛վ եղբայրք սիրելիք...
100. 123բ-4բ ՂԷ. Այլ տաղ ի վերայ ննջեցելոց –
Ես գիտէի զաշխարհս, թէ ինձ մուլք է տըւած, / Ուտէի,
խմէի հետ իմ սիրելեաց...
101. 124բ-6բ ՂԸ. Տաղ ղարիպի՝ ի Նաղաշ վարդապետէ – Ղարիպին կեանքն է լալի, ողբերգական, /
Դառն ու լեղի, լի տրտմութեամբ ի նեղ զընտան...
102. 126բ-8բ ՂԹ. Ողբ ի վերայ նորահաս մանկանց
ասա՛յ – |127ա| Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ, /
Քաղցըր բնութիւնն աստուածային մեզ դառնացաւ...
103. 128բ-9բ Ճ. Ողբ ի վերա նորահաս եւ դեռաբոյս մանկանց – Աստուած քարոզեաց եւ խրատ
ետուր, / Երբ որ չլսեցաք, նա ապտակ ետուր...
104. 129բ-31բ ՃԱ. Ողբ, որ ի մեռելթաղն ասեն
(«ԳԷՈՐԳ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԲԱՆ Ի ԲԵՐԱՆՈՅ ՄԵՌԵԼՈՑ»)
– Գոչեմ առ ձեզ ողբերգական, / Ձայնիւ մաղթեմ յոյժ
լալական...
105. 131բ-2բ ՃԲ. Ողբս ի բերանոյ մեռելոյն – Ո՛վ
քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան, / Եւ ժողովուրդք հաւատացեալք ամենեքեան...
106. 132բ-3բ ՃԳ. Ողբ տաճիկ բառով ասա՛յ, եւ
զանարժանս յիշեա՛ – Կէլըն պաւկուն ղարտաշլարում...
107. 133բ-4ա ՃԴ. Տաղ ղարիպի ասա՛յ – Հոգի՛,
մի՛ ասեր ղարիպ, թէ չէ իմ սիրտըն կարունի...
108. 134աբ ՃԵ. Ողբ ի վերայ Հայոց թագաւորաց
եւ իշխանաց – Սուտ եւ անցաւոր աշխարհ, / ո՞ւր են
մեր իշխանքն ամենայն...
109. 134բ-7բ ՃԶ. Տաղս աւգուտ եւ աւգտակար՝
ասացեալ է Սողոմոն իմաստնոյ զբանս ի վերայ
կարմիր գլխոյ – Դաւիթ արքային որդի Սողոմոն զայս
մեզ քարոզէ...
110. 137բ-9ա ՃԷ. Ֆրկան ասացեալ զայս տաղս –
Կուզես, որ ազիզ կենաս, որ ամէն մարդ ըզքեզ սիրէ, /
դու հողու նըման կացիր, որ ամէն մարդ ըզքեզ կոխէ...
(տե՛ս Ֆրիկ, Դիւան, Նիւ Եորք, 1952, էջ 464):
111. 139բ-40բ ՃԸ. Ֆիրիկի ի նոյն բանն ասացեալ՝ վասն ողորմութեան – Յիշէ զբան Աւետարնին,
իմաստուն կուսանքն ի նըման... (տե՛ս նոյն տեղում,
էջ 496):
112. 140բ-3ա ՃԹ. Դարձեալ հայերէն – Աշխարհիս
սահմանն է, հանց հետ լցւի ու հետ թերենայ, / Կու
թեթեւցնէ զիւր բեռն, որով գայ, շալկել կարենայ...
113. 143ա-4ա ՃԺ. Տաղ Յովանիսի ասացեալ է
վասն հոգոյ – Քեզ հոգեւոր խըրատ մի տամ. է անպիտան անձն իմ... (տե՛ս Յովհաննէս Թլկուրանցի, Տաղեր,
Երեւան, 1960, էջ 183):
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114. 144ա-5ա ՃԺԱ. Նախատինք պէնամազ մարդոյ (հայատառ թուրքերէն) – Պէնամազ իթտէն կէրի
տուր ճիհաննամ...
115. 145բ-6ա ՃԺԲ. Տաղ ի Թոխաթցի մղտեսի
Թաթոսէ (հայատառ թուրքերէն) – Հախթալատան
տիլակումպու պէն պու աւրմանայ կիրմիշամ...
116. 146աբ ՃԺԳ. Դարձեալ ի Թաթոսէ (հայատառ
թուրքերէն) – Իլահիարզանի ղըլսան պէնի տիտարու...
117. 146բ-7ա ՃԺԴ. [Տաղ., հայատառ թուրքերէն]
– Յաճայիփ կաւրէիմ տէրիսան...
118. 147ա ՃԺԵ. Նորին ասացեալ է – Քիմ սանու
կաւնկլին ըխմայ սաւկմէ տինայ...
119. 147աբ ՃԺԶ. Տաղ սրբոյն Սարգսի զաւրավարին – |148բ| Վըկայից հանդիսից հրաշալի նեղութեանց...
120. 147բ-8ա ՃԺԷ. Մեղեդի ապաշխարութեան՝ ի
Գրիգոր վարդապետէ («ԳՐԻԳՈՐԻ Ե») – Գանկատ ունիմ ասել քեզ, Թագաւոր, Տէր իմ Յիսուս Քրիստոս, / Զոր
չարըն սատանայ զհոգիս հարեալ արար խոց եւ քոս...
121. 148ա-77ա ՃԺԸ. Պատմութիւն Յովասափու
թագաւորին եւ Բարղամու ճգնաւորին՝ ասացեալ
Առաքել վարդապետէ
ա. 148ա-9ա Պատմութիւն Յովասափու թագաւորին եւ Բարղամու ճգնաւորին՝ ասացեալ Առաքել
վարդապետէ – |148բ| Յորժամ Հայրն երկնաւոր յերկիր հաճեցաւ, / Եւ Բանն Աստուած իջեալ յերկնից
մարմնացաւ...
բ. 149աբ Վասն ծննդեանն Յովասափու թագաւորին – Աստուածն ամենայնի, որ բարեգութն է, / Դարձի
մեղաւորաց նայ կամեցաւղ է...
գ. 149բ-50բ Վասն ելանելոյն Յովասափու ի դուրս
– |150ա| Յաւուր միում մըտաւք խորհուրդ արարեալ...
դ. 150բ-2բ Վասն գալըստեանն Բարղամ ճըգնաւորին առ Յովասափ եւ քարոզութեան նորայ –
Արարչագործն Աստուած արքայն համայնից / |151ա|
Հանապազ խնդրող է մոլորեալ հօտից...
ե. 152բ-3բ ա. Առակ, զոր ասաց Բարղամ Յովասափու – Բարղամ ասաց՝ առակ'մ ասեմ...
զ. 153բ-6ա բ. Առակ երկրորդ, զոր ասաց Բարղամ Յովասափու. Զտաղ ասա՛յ եւ տե՛ս, թէ ի
սնտուկն ինչ կայ, հոգուս հոգի – Դարձեալ առակ մի
այլ ասեմ յայս նըման...
է. 156ա-7բ գ. Առակ երրորդ, զոր ասաց Բարղամ
Յովաս[ափու] – Մարդ մի ճնճղուկ'մ ետես...
ը. 157բ-8բ դ. Առակ չորրորդ, զոր ասաց Բարղամ
Յովաափու – Մարդ մի փախեալ եղեւ...
թ. 158բ-9ա ե. Առակ Ե.երորդ, զոր ասաց Բարղամ
Յո[վասափու] – Առակ մի այլ ասաց նա Յովասափին,
/ Թէ Գ. սիրելի մարդոյ մի կային...
ժ. 159ա-61ա զ. Առակ Զ.երորդ, զոր ասաց Բարղամ Յով[ասափու] – Առակ մի այլ Բարղամ ճգնաւորն
ասէ. / Այր մի ունէր որդի սիրուն ի սրտէ...
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ժա. 161ա-2բ է. Առակ եւթներորդ, զոր ասաց
Բարղամ Յով[ասափու] – Որսորդ մի ըմբըռնեալ էր
ձագ մի եղին, / Բերեալ սովորեցոյց ի մէջ մարդկային...
ժբ. 162բ-4ա Վասն մկրտութեանն Յովասափու –
|163ա| Այլ թէ դու կամենաս, որ քեզ մկրտեմ, / Ի յառաջին մեղացն ըզքեզ ազատեմ...
ժգ. 164աբ Վասն գնալոյն Բարղամայ յանապատն իւր – Եկեալ առ Յովասափ ճըգնաւորն ընտրեալ, / Ասէ թէ՝ Քրիստոսի ես դու զինւորեալ...
ժդ. 164բ-5ա Վասն յայտնելոյ Զարդ ծառային
զքրիստոնեայ լինելն Յովասափու Աբեներայ արքայ[ին] – Իսկ Յովասափ ի տան իւրում աղօթէր, / Եւ
Զարդ ծառայն յահէն հիւանդ անկանէր...
ժե. 165ա-6ա Վասն Նաքովր կախարդին լինելոյ ի
կերպարանս Բարղամու, խորհուրդ արարեալ ընդ
Առաշիսին՝ առ ի մոլորեցուցանել զՅովասափ – Իսկ
կայր ի քաղաքին Նաքովր անուն մի, / Էր չար եւ խաբեբայ կախարդութեամբ լի...
ժզ. 166ա-7ա Վասն յայտնելոյ հրեշտակին Յովասափու երազին ըզնենգութիւնըն Նաքովր կախարդին, որ ասէ – Գիշերըն ի յերազին հրեշտակըն յայտնէ, / Որդոյ թագաւորին զայս ծանուցանէ...
ժէ. 167ա-9ա Վասն քարոզելոյ սուտ Բարղամին
զբանըն ճշմարտութեան, քանզի Հոգին Սուրբ յայտնեաց նմա, որ Նաքովր կախարդն այժմ եղաւ ճշմարտութեան վարդապետ – Ասաց ոմըն նորա, թէ դու
Բարղամն ես...
ժը. 169աբ Յամօթ արար Նաքովր զփիլիսոփայքն... եւ գնաց յանապատ, մկրտեցաւ եւ եղեւ
կրաւնաւոր – Յորժամ Նաքովր ասաց զայս հաւատոյ
բան, / Փըլիսոփայքն ամէնն յամաւթի հարան...
ժթ. 169բ-70բ Վասն Դեւդաս կախարդին գըլոյն,
թէ ինչ եղեւ – Կախարդ մի այլ ցուցին՝ անունըն
Դեւդաս, / Որ ի սատանայէ առեալ էր շատ դաս...
ի. 170բ-1բ Վասն բաժանելոյ Աբեներայ զերկիրն
ընդ Յովասափու, եւ նա գնացեալ անդ թագաւորեաց
եւ արար զամենեսեան քրիստոնեայ – Իսկ Աբենէր
չգիտէր, թէ զինչ առնիցէ, / Զի զորդին իւր ի կամաց
հանել չկարէ...
իա. 171բ-2բ Գրէ թուխտ Աբենէր արքայն առ Յովասափ՝ ողբալով այսպէս – Աբենէր արքայէ ողջոյն
իմ որդոյն, / Սիրայսնու[ն]դ զաւակի իմ հոգոյս հոգուն...
իբ. 172բ-3բ Մահ Աբենէրայ արքային, եւ թագաւորելոյ որդոյն Յովասափու – Աբեներայ մահուն աւրըն
հասանէր, / Կոչեաց զՅովասափ եւ անդարձ առնէր...
իգ. 173բ-4բ Վասն թողլոյն Յովասափու զթագաւորութիւնն ի ծառայս իւր Բարաքիաս եւ ինքն գնացեալ յանապատն իւր՝ առ Բարղամ – Իսկ Յովասափ
արքայն խորհուրդ արարեալ, / Զիշխան եւ զմեծամեծս
ի մի ժողովեալ...
իդ. 175ա-6ա Վասն գնալոյն Յովասափու մաւտ
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Բարղամ – Ելեալ մեծն Յովասափ, յերկրէն հեռացաւ, /
Եւ լալով ժողովուրդն ի յիւրմէն դարձաւ...
իե. 176ա-7ա Վասն տեսլեանն Յովասափու եւ
մահուանն Բարղամու եւ դնել ի հանգիստ ըզմարմինն, եւ զհոգին տեսեալ, որ լուսափայլ հրեշտակք
տանէին, եւ Բ. ոսկի աթոռ եւ Բ. պըսակս – Յորժամ
թաղեաց ըզնայ որդի արքային, / Ննջեաց, տեսիլ ետես
ի մէջ գիշերին... Յովասափու պատմութիւնս. տունք՝
ՅԻԴ. (324), փոխերն՝ ԻԴ. (24). եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս:
Տե՛ս Առաքէլ Բաղիշեցի. ԺԵ. դ., Երեւան,1971, էջ 238-327,
ձեռ. D). տե՛ս նաեւ ԺԵ. դ. յիշ.ք, Ա., էջ 439-40:

122. 177ա-8ա ՃԺԹ. Առաքել վարդապետէ ասացեալ ոտանաւոր չափ տաղի ի պատմութենէ սրբոյն
Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչին, որ է մեզ բարեխաւս –
Աւրհնեալ Հայրն երկնաւոր, լոյսն անճառական, / գովեալ Որդին Աստուած ծընունդ իսկական...
Տե՛ս Յ. Անասեան, Հայկական մատենագիտութիւն, հտ. Ա,
Երեւան, 1959, էջ 1107 (Առաքել Բաղիշեցի):

ա. 178բ-9ա Յաղագս սնընդեանն Տրդատայ եւ
քաչութեան նորա եւ թագաւորելոյ Հայոց եւ գալ առն
սրբոյն Գրիգորի – Այլեւ զՏրդատ՝ որդին մեծին Խոսրովի, / տարեալ սընուցանեն զնայ յիւրում տեղի...
բ. 179ա-80ա Յաղագս հրաւիրելոյ Տրդատայ
զԳրիգորիոսի զոհումն կռոցն, եւ նայ ոչ հաւանեալ –
Ի յԵկեղեաց գաւառն՝ ի գիւղն Էրազայ, / պատկեր կըռոց կանգնեալ էր անդ Տրդատայ...
գ. 180աբ [ա.] Սկիզբն արարեալ Տրդատ չարչարանաց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին – Ասաց կապել ըզնայ յորմն ապարանից, / առասանաւք պընդել
զլուսատուն զարմից...
դ. 181ա-2ա բ. Երկրորդ չարչարանք սրբոյն Գրիգորի Լուս[աւորչին] – Հրաման ետ թագաւորն, ըզնայ
կախեցին / եւ աղբ բերեալ՝ ներքեւ նորա ծըխեցին...
ե. 182ա գ. Երրորդ չարչարանք սրբոյն Գրիգորի
Լուս[աւորչին] – Զոտն ի կոճեղս պընտեալ զոլոքըն
նորա, / եւ արիւնըն հոսէր ի յերկրի վերայ...
զ. 182աբ դ. Չորրորդ չարչարանք սրբոյն Գրիգորի
Լու[սաւորչին] – |182բ| Դարձեալ Տրդատ արքայն կրկին
հրաման տայ / բեւեռս երկայն հարուլ ի յոտըս նորա...
է. 182բ ե. Հինկերորդ չարչարանք սրբոյն Գրիգորի
Լուսաւորչին – Հրաման ետ հարկանել զամանն արտասուի / ըզակն երկնահայեաց սրբոյն Գրիգորի...
ը. 182բ զ. Վեցերորդ չարչարանք սրբոյն Գրիգորի
Լուս[աւորչին] – Աղ եւ բորակ խառնեալ ընդ բարկ
քացախի...
թ. 182բ-3ա է. Եւթն|183ա|երորդ [չար]չարանք
սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչ[ին] – Ապա յարկեալ ի
պարկ մոխիր...
ժ. 183ա ը. Ութերորդ չարչար[անք սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին] – Ձագառ եդին սըրբոյն...
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ժա. 183աբ թ. Իններրորդ չար[չարանք սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին] – Յայնժամ այլ չարչարանս նիւթէր...
ժբ. 183բ ժ. Տասներորդ չարչարանք սրբոյն Գրիգորի Լո[ւսաւորչին] – Յայնժամ ետուն բերել տատասկ...
ժգ. 183բ-4ա ժա. Մետասան չարչարանք սրբոյն
Գրիգորի Լուս[աւորչին] – Ապայ կապիճս երկաթ ի
ծունկն ագուցեալ...
ժդ. 184աբ ժբ. Երկոտասան չարչարանք սրբոյն
Գրիգորի – Երետ բերել կապար...
ժե. 184բ-5բ ժգ. Երեքտասաներորդ չարչարանք
սրբոյն Գր[իգորի Լուսաւորչին] – Վըճիռ մահու հատին ի վերա նորա...
ժզ. 185բ-6ա Հրեշտակին, որ երեւեալ Գրիգորի –
Յորժամ զԳրիգոր արկին ի խոր վիրապ...
ժէ. 186ա-8ա Վասն գալըստեան Հռիփսիմեանցն
– Արդ, մինչ սուրբըն Գրիգոր ի վիրապին կայր...
ժը. 188ա-9բ Վասն նահատ[ակ]ութեան Հռիփսիմեանց եւ խոզ դառնալոյ Տրդատայ արքային – Յայնժամ Տրդատ արքայն բարկութեամբ լըցեալ...
ժթ. 189բ-90բ Վասըն բժըշկութեան արքային Տըրդատայ – Մինչ որ աւուրս Կ. (60) Գրիգոր աղօթէր...
ի. 190բ-1ա Վասն բերելոյ զնշխարհս սուրբ Կարապետին ի Հայս – Առեալ սուրբըն Գրիգոր իշխանքն
եւ գային...
իա. 191ա-2ա Յաղագս շինութեան Սուրբ Կարապետին եւ Մկրտչին – Արդ, մինչ զեկեղեցիս անդէն
հիմնարկեաց...
իբ. 192ա-3ա Գնալոյն ի Հռոմ Տրդատ եւ սուրբն
Գրիգոր – Արդ, մինչ երկիրս Հայոց լուսաւորեցան...
իգ. 193ա-5ա Սպանանել զվիշապն եւ զմիեղջերին
Տրդատայ – Միեղջիւր մի կայր ի յայն աշխարհին...
իդ. 195ա-6ա [Վասն] մահուան սրբոյն Գրիգորի
Լուսաւորչին – Ի լեառըն Սեպուհոյ Գրիգոր աղօթէր... Ես՝
Առաքել, մեղաւք լըցեալ բազմագոյն, / Որ գովեցի զհոգոց
մարդկան լուսատուն, / զձեզ աղաչեմ, լալով յոյժ աղերսագոյն, / Խնդրել ի Քրիստոսէ վասն իմ զթողութիւն:
123. 196ա-209բ ՃԻ. Խաւսք [եւ] խրատք Խիկարայ
իմաստնոյ, զոր ետ քրոջ որդոյն իւրոյ Նաթանայ –
Որդեա՛կ, թէ լսես խաւսք ի դուռըն թագաւորաց...
պիտի կորնչի աստ եւ ի հանդերձեալն:
Տե՛ս Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, գիրք
Ա., աշխատ. Ա. Ա. Մարտիրոսեանի, Երեւան, 1969, էջ 217-42,
ձեռ. E1 ձեռագրիս մասին՝ էջ 38:

124. 210ա-2բ ՃԻԱ. Ողբ գեղեցիկ եւ ազնիւ, ի Տարաւնեցի Մկրտիչ բանասիրէ ասացեալ՝ վասըն հոգոյ
խրատք – Աւրհնեալ անմահ թագաւոր, / Դու միայն
հզաւր զաւրաւոր...
Տե՛ս Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա., D, էջ 335:

125. 212բ-3ա ՃԻԲ. [Տաղ] – Մահն ինչ անէ ադամորդուս, / Կամ յերբ թափիմ ի յայս բարուս...
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126. 213ա-4ա ՃԻԳ. [Տաղ] – Ա՛յ Տէր տէրանց,
մեղայ քեզ, / Զերդ զայլ ծառայ չեղայ քեզ...
127. 214աբ ՃԻԴ. Տաղ Դ. (4) տարերաց՝ գարնան,
ամռան, աշնան եւ ձմռան – Ալ վայ եկին անհաւերն, /
Նոլ վայ եկին անհաւերն...
128. 214բ-22ա ՃԻԵ. Պատմութիւն վասն մանկանն եւ աղջկանն ասա՛յ վասն ուրախութեան – Այր
մի էր իշխան ի քաղաքի մի եւ ունէր այնչափ գանձ...
տէր կացոյց զինքն: Եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք
յաւիտեանս. ամէն:
129. ա. 222բ-4ա ՃԻԶ. Տաղ աւետեաց հրեշտակապետին Մարիամայ եւ ծննդեան կուսին եւ
սննդեանն. փոխս ԺԳ. (13) եւ տուն ՃԽ. (140) –
Աւրհնեալ Հայր երկնաւոր, ծընաւղ Միածնին, / գովեալ
Որդին անճառ ծընունդ ծոցածին...
բ. 224ա-5ա Վասն Յովակիմայ եւ Աննայի աւետմանն – Եղեւ այր մի արդար որդոցըն Յուդայ, / Անունն
Յովակիմ եւ կնոչըն Աննայ...
գ. 225ա-6ա Վասն ծնընդեան կուսին Մարիամու
– Եւթըն ամսոյ սուրբ կոյսն տըղայ ծնանի / եւ հինկ
աւր աւելի անդրանիկ կոչի...
դ. 226ա-7ա Վասն տալոյն զսուրբ կոյսն ի Յովսէփ – Առեալ Յովսէփ տարաւ զկոյսըն Մարիամ...
ե. 227աբ Պատասխանէ կոյսըն հրեշտակին –
Յորժամ լուսաւ սուրբ կոյսն զբանն ի հրեշտակէ, / Այլեւ
հրեղէն լեզուն, որ մարմնաւոր չէ...
զ. 227բ-8բ Պատասխանեալ հրեշտակապետին
Գաբր[ի]էլի առ կոյսն Մարիամ – Պատասխանեալ
կուսին հրեշտակն երկնաւոր, / Որ էր բերեալ նըմայ
ձայն աւետաւոր...
է. 228բ-31ա Պատասխանեալ սուրբ կոյսըն հրեշտակապետին Գաբրիէլի – Յայնժամ ասաց սուրբ
կոյսն մեծի զուարթնոյն՝ / Խաւսի եւ նայ բանիւ յոյժ
զարմանագոյն...
ը. 231աբ Վասն հարցանելոյն Յովսեփայ եւ կամէր արձակել զՄարիամ – Յայնժամ դարձաւ սուրբ
կոյսն ի տունն Յովսեփայ...
թ. 231բ-2բ Պատասխանեալ Մարիամ Յովսեփայ
այսպէս – Յայնժամ խոնարհութեամբ պատասխան
առնէ...
ժ. 232բ-4բ Դարձեալ Յովսէփ ասէ Մար[իամայ] –
Դարձեալ խաւսի առ նայ Յովսէփ...
130. 234բ-42ա ՃԻԷ. Պատմութիւն ծնընդեան եւ
սընընդեան սուրբ հայրապետին Ներսեսի. յԱռաքել
վարդապետէ – Աւրհնեալ անուն անճառ Աստուծոյ
մեծին, / Հաւր եւ Որդոյ, Հոգոյ՝ նոցին փառակցին... Ես՝
Առաքէլ, մեղաւք ի լի, / որ զսուրբ Ներսէսն գովեցի, /
խընդրեմ ի ձէնջ ողորմելիս, / որ ինձ ասէք՝ Տէր ողորմի:
131. 242ա-4բ ՃԻԸ. Ողբ ի վերա մանկանց, որ գերի տարան ի քաղաքն Ըստամբաւլ – Անեղ բնութիւն,
Աստուած, Հայր ամենակալ / Եւ Որդին Միածին ի նմանէ ծնեալ...
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132. 244բ-5ա ՃԻԹ. Տաղ սիրոյ («Ա-Ք») – Այբէն
մինչեւ ի քէն գանգատ տանեմ ես, / Բարեւ յէ՞ր չես ի
տալ, սուտ խռովել ես...
Տե՛ս Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա., էջ 122-5, ձեռ. C, Յովհաննէս Թլկուրանցի, Տաղեր, Երեւան, 1960, էջ 223:

133. 245ա-6բ ՃԼ. Գրիգորիս կաթուղիկոսի ասացեալ է վասն սիրոյ եւ ուրախութեան («Ա-Ք») – |245բ|
Աստուածանըկար պատկեր յօրինեալ ի յԱրարողէն, / Բանիւ քո բարդեալ դիզես զամենայն պարգեւք հողեղէն...
Տե՛ս Գրիգորիս Աղթամարցի. ԺԶ. դ., Ուսումն., քննական
բնագրեր եւ ծանօթագրութիւններ Մ. Ավդալբէգեանի, Երեւան,
1963, էջ 188-91:

134. 246բ-7բ ՃԼ. Նորին Գրիգորիսի ասացեալ՝
վասն ուրախութեան – Արեգակնափայլ գեղով լի Լուսին ի տասնուհընկէ, / Աչեր ծով ի ծով ունիս, սոսկալի
վարսաւոր սրովբէ... (տե՛ս նոյն տեղում, էջ 185-7):
135. 247բ-8բ ՃԼԱ. Ոտանաւոր վասն կանանց
խաբէութեան. ամենայն մարդոյ աւգուտ – Փառք
քեզ, Թագաւոր փառաց, / Մի՛ թողուր զստեղծուածդ ի
ձեռաց...
Տե՛ս Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա., էջ 371, ձեռ. A:

136. 248բ-55ա ՃԼԲ. Ոտանաւորս, զոր ասացեալ ի
յԱբրահ|249ա|ամէ ի վերայ Կոստանդինուպաւլսին,
յորժամ էառ աւսմանցին – Յինըն հարիւր [ե]ւ երկու
թըվին (1453), / Դառն եւ ի վատ ժամանակին...
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ.ք, Բ., էջ 32-3:

Բ. 255ա-8ա ՃԼԳ. Հարցմունք Բարսղի Կեսարացոյն եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին – Բարսեղ
ասէ՝ Յորժամ ոչ երկինք էին եւ ոչ երկիր, յորո՞յ վերայ
հանգչէր աթոռ աստուածութեանն...
Գ. 258ա ա. Գիր ջերման գրէ եւ առ ինքն պահէ –
Առաքեալն Բարդուղիմէոս ելաւ ի լեառն...
բ. 258աբ Դարձեալ գիր ջերման – Յանուն Հաւր եւ
Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, Ակաս, Դասկասիաս...
Ծնթ. Ունի 7 «գիր ջերման»:

137. 259աբ Տաղ վասն ուրախութեան մարդկան
(«Ա-Ք») – Այսաւր տաւնեմք ձեզ աւետիս, / Ահա ցընծամք յայսմ ը տօնիս... Քո Մարտիրոս Խարասարցիս,
աւետիս տան հայոց ազգիս:
Տե՛ս Ուշ միջնադարի բնստղծ. Ա., A, էջ 145:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԺԸ. դար, անարուեստ նոտրգիր
Պտռկ-Պհպ. Բա [Գիր կարիճի] – Յորժամ կարիչ///
ի յերեակադէմ լինի, ի ճանապարհ մի գնար...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 65ա Զաքարիայ փըծուն գըրիչս յիշատակէ՛ք
միշտ, անխափան, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ, որ մէկ
ասէք «զՀայր մեղա»ն:
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81բ. Վա՛յ քեզ, Երզընկացի Զաքարիա աբեղայ, որ
ամէնն կու մեռնին, եւ ապայ կու թողուն ըզտունն եւ
զայգին եւ կու երթան, եւ դու կենդանի ի քէն թողեր
զտունտ եւ զայգիտ, ըստ այնմ, թէ՝ «Զվաստակս ձեր
առաջի ձեր աւտարք կերիցեն» [Եսայի Ա. 7], որպէս եւ
եղեւ իսկ: Փառք Աստուծոյ, Տէր էէտ (այսպէս), եւ Տէր
էառ:
96բ Զաքարիայ խիստ եղկելի, յետնորդ ամէն |97ա|
աբեղայի, քանզի այս չափս էր իմ կարի եւ չի հըմուտ
այս արուեստի:
114ա Սոյնպէս եւ ես՝ Զաքարիաս, անուամբ միայն
աբեղայի, անմեղադիր լերո՛ւք ինձ ի սղալանաց եւ
արուեստի:
119ա Զանարժան գրչակս աղաչեմ՝ յիշեցէ՛ք ի Տէր:
247բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ մի
աստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ
յաւիտեանս. ամէն:
Արդ, գրեցաւ տաղարանս ի քաղաքն ի Կաֆայ, ի
դուռն սրբահրոն եկեղեցոյն, ի թուականութեանս հայոց ՌԿԶ. (1617), ձեռամբ անիմաստ, վտիտ, փծուն,
փանաքի, անմիտ եւ յիմար Զաքարիայ յետնորդ ամէն
աբեղայի: Աղաչեմ զձեզ, հա՛յրք եւ եղբա՛րք, յորժամ
կարդայք կամ աւրինակէք, յիշեցէ՛ք ի մաքրայփայլ յաղաւթս ձեր զանարժանս եւ զծնողքն իմ, եւ դուք յիշեալ
լիջիք ի Քրիստոսէ. ամէն. Հայր մեր որ յերկինս՛՛:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ.ք, Ա., էջ 609:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (ԺԹ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Աստուած օղօրմի հորըտ, մօրըտ հոքուն եւ քօույս, հավաքող Զաքարիա վարդապետի, հանթէրց ծնօղացն հոքուն:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «281/3081», «ԺԷ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս, 1617 թ.», Աբ՝ «8 ռ., 30+1», 2բ (ԺԹ. դ.,
շղագիր)՝ «Մկրտիչ վարդապետ Յովակիմեան Աստրախանցի», 71ա (ԺԹ. դ., շղագիր)՝ «Մկրտիչ եպիսկոպոս Աստրախանցի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պտռկ-Պհպ. Բբ՝ «Հասցէ գիրս Նախիջիվան, Ըստանպոլցի Վարդ», «նայեցար, ու», ՊտռկՊհպ. Գա՝ «այս, ա, հայա, Տէր», Պտռկ-Պհպ. Գբ՝ «ժ-ճ,
իշխան ոմն», յունարէն, ռուսերէն տառեր, 1ա՝ «ա-է,
ա-մ», 1բ՝ «ԱԲ», 2բ՝ «որ մարդն տա, փակ ճիճի ունի,
դեղ այս է. Դախձն եւ սոխն ի մէկտեղ եփէ», «որ
մարդն տա, աբգդ, կէլպիզէ, ղըր, նու, Մկրտիչ, ա-լ»,
խզբզոց, 14ա՝ «ՊՐՎՄԱ», 23բ՝ «գարունն, գարուն է
բաց», 26բ, 84բ՝ «ԱԲԳ», 29բ՝ «Գ-Ջ», 63բ՝ «ՅՊԻՈԱԸ,
սուրբ, ԶԼԲԵՎՄՓՆԿՇՀԴ», 135բ՝ «Հայոց վարդապետիքն
մեն դր», 259բ՝ «Ճերմակ գինի լաւ դեղ սըրտիս, ճաշ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 2բ՝ թռչունք:
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3082
ՏՕՆԱՊԱՏՃԱՌ
ԽՈՐ ՎԻՐԱՊ, ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆՔ, ԹԵՂԵՆԵԱՑ ՈՒԽՏ
ԳՐԻՉ՝ Գէորգ Կիլիկեցի (2ա-10ա, 11ա-360բ, 379ա-477բ),
Մանվէլ (362ա-78բ): ՍՏԱՑՈՂ՝ Գրիգոր Բջնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 478. չգրուած՝ 478բ: ՊՐԱԿ՝ 1x10+Ա-ԼԴx12 (Գ, ԺԵ,
ԺԶ, ԼԱ, ԼԲ՝ 10, ԺԲ, ԻԳ՝ 4, ԻԱ, Լ՝ 8, ԼԳ՝ 7, ԼԴ՝ 11) +ԼԱ-ԼԸx12 (ԼԱ՝
10, ԼԴ՝ 18): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, արեւելեան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x16:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,7x11,8): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 139բ,
361ա, 362ա): ՏՈՂ՝ 32: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի, դռնակով, միջուկը տախտակ, աստառը բաց շագանակագոյն կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 (Բ). սպիտակ չգրուած թուղթ, լուսագծերով:

Նմուշ 139բ

Նմուշ 361ա

Նմուշ 362ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Աւետարան ըստ Ղուկասու: Թ. դ.:
1(Ա)+1(Գ)՝ ստացուած 2 թերթերի ընդերկայնակի եզրահատումով եւ ընդլայնակի հատումով: Մագաղաթ. 20,6x15,4. երկսիւն
(20,4x13), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա), տող՝ 8: Կարդալ՝
Աա2-Գա2-Աա1-Գա1-Աբ1-Գբ1-Աբ2-Գբ2. «/// [անուան ի]մոյ եւ
լիցի ձեզ այն [ի] վկայութիւն... Տեսանիցէք զթզենիդ, եւ զամենայն [ծառ]» (Ղուկ. ԻԱ. 12-29):

Նմուշ Բա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո րա ն ՝ 11ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական (372ա, 440բ), խաչ: Վ ե րջ ն ա զա ր դ ՝
378ա: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի երկու կապիչներն ընկած, դռնակը ծալուած, կաշին՝ ճաքճքած, Պտռկ-Պհպ.ները խունացած,
կեղտոտուած, կծկուած, Պտռկ-Պհպ. Ա.՝ վնասուած, լուսանցակողերը գունաթափ, թ. 1-108՝ մկնկեր, 1970ականներին Մատենադարանում նորոգուած, 360բ-1բ՝ այլ ձեռքով, երկրորդ պրակախմբի (ԼԱ-ԼԸ) ԼԴ-ԼԵ-ի միջեւ 10 թ. ներմուծուած, հիմքերի մօտ
կեղտոտուած, ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, կազմին եւ
թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-260բ [Յովհաննու Գանձակեցւոյ Տօնապատճառ Գիրք]
– 2ա-8բ/// թափուած
– 9ա ԼԱ. Յարութե///, ԻԱ. Չորրորդ///:
– 9բ-10ա Ցանկ – /// գալստեան Տեառն ծառզարդար... Նախադրութիւն/// [Յո]վհանու առաքե///: Որդեա՛կ, աճեցի/// էփ, որդեա՛կ իմ///:

ՉԺԶ. – 1267

1. 11ա-7բ [Ի տօնի Դաւթի Մարգարէի եւ Յակովբայ եղբօր Տեառն] – Սկ[իզբն տօնից եւ հոգեւոր
ուրախութեանց]... որոց աղաւթիւք խնայես////// ցէ
Քրիստոս յեկեղեցի իւր սուրբ. ամէն:
2. 17բ-23բ Ի յիշատակի Նախավկային – [Աստուա]ծազարդ շուք [տաւնիս լուսակազմ երեւմամբն]...
եւ զայն աւր եւս տաւն կարգեցին, որ է Աւգոստոս ամսոյ Բ.ի, ի. փառս Քրիստոսի:
3. 23բ-8բ [Ի տաւնի] սրբոց առաքելոցն Պետրոսի
եւ Պաւղ[ոսի] – [ՅԱստուած]արար սքանչելեացն
|24ա| բազումք են, զոր իմանամք... սատակեր: Զայս
Պետրոս/// թին իւրում:
4. 28բ-33բ Յովհան եւ Յակովբ – [Աստուածահր]աման պատուէր |29ա| ունէր Իսրայէղ զսկիզբն
տաւնին եւս մեծարան[աւքըն ընդունել].../// երծ լինել
ի խաւարաշաւշափարգել///:
5. 33բ-8բ Յաղագս յայտնութեան ճրագալուցին –
[Ըստ աստուածագոր]ծ նորոյ արարչութեանս [սկիզբն]
... ծնանիլ եւ լինել եղբայր նորա:
6. 38բ-53ա Զ. [Առաջին աւուրն արարչութեան] –
Արդ, որպէս յառաջին աւուրն արարաւ լոյսն, եւ փարատեցաւ խաւարն...
– 40բ-5ա Եւ Յիսուսի Քրիստոսի Ծնունդն էր այսպէս – Քանզի ասաց յառաջագոյն, թէ Յակովբ ծնաւ
զայրն Մարիամու...
– 45ա-53ա Եւ ի ծնանելն Յիսուսի ի Բեթղեէմ
Հրեաստանի, յաւուրս Հերովդի արքայի – Նախ զյեղանակ ծնընդեանն, եւ որ նովաւ լինելոց էր փրկութիւն...
7. 53ա-5բ Յերկրորդ աւուրն կա[նոնն ի] մատրանն կատարի եւ յիշատակ սրբոյն [Ստեփանոսի –
Զի] այս, որ յերկրորդ աւուրս ծննդեանս եւ յարութեանն, ն[ա յիշի]...
– 53ա-5բ Եւ հովիւք էին ի տեղւոջն յայնմիկ բացաւթեագ(=յ)ք – Եւ է՞ր վասն հովուացն յայտնեցան
հրեշտակքն...
Լս-ներում ունի նշում-համառօտումներ՝ Կղ (=Կիւրեղ), Իգն
(=Իգնատիոս), Եփ (=Եփրեմ):

8. 55բ-62ա Ը. Յերրորդ աւուրն զարդարեցաւ
երկիր ամենապատիկ բուսովք եւ յերրորդ դարուն
հեղեղեցաւ մեղաւք եւ ցամաքեցաւ ողորմութեամբն
Աստուծոյ – ՅԳ. (3) աւուր տաւնիս բոյս նոր երեւեցաւ
յոստին յերկրի...
– 56բ-62ա [Եւ եղեւ յ]աւուրս Հերովդիի արքայի
Հրե[աստանի – Կարեւոր հ]ամարեցաւ Մաթէոս առ
ծնընդեան կարգել զՀերով[դես]...
Ծաթ. Լս-ներում կան նշում-համառօտումներ՝ Իգն (=Իգնատիոս), Եփ (=Եփրեմ), Կղ (=Կիւրեղ), Ստ (=Ստեփանոս):
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9. 62ա-5ա [Ի չորրորդ աւուրն արարչութեան] – Ի
չորրորդ աւուրն եղեն լուսաւորքդ...
– 62ա-5ա Եւ յամսեանն վեցերորդի առաքեցաւ
Գաբրիէղ հրշտակ յԱստուծոյ ի քաղաք մի Գաղիղեացւոց, որում անուն էր Նազարեթ – Վեցերորդ
ամիս յաւետեացն, որ առ Զաքարիա ասէ... հաստատէր
առ խո[ս]տումն զխորհուրդ սրտին (65ա՝ յունարէն՝
Ἰησοῦ Х[ριστо]ῦ δόξα καὶ () ὄνομα (=Յիսուսի
Քրիստոսի փառք – (՞) անուն):
Ծաթ. Լս-ներում ունի նշում-համառօտումններ՝ Իգ (=Իգնատիոս), Եպ (=Եպիփան), Եփ (=Եփրեմ), Կղ (=Կիւրեղ):

10. 65ա-8բ Ժ. [Ի հինգերորդ աւուրն արարչութեան] – Ի հինգերորդ դարուն մկրտեաց Մովսէս զժողովուրդն յամպն եւ ի ծովն...
– 65ա-8բ Յարուցեալ Մարիամ յաւուրսն յայնոսիկ գնաց առ Եղիսաբեթ – Եւ է՞ր վասն փութանակի
կոյսն չոգաւ առ Եղիսաբեթ...
11. 68բ [ԺԱ.] [Ի վեցերորդ աւուրն արարչութեան]
– Ի վեցերորդում աւուր ստեղծաւ Ադամ եւ պատկերաւ
պատուեցաւ եւ գլուխ եղեալ արարածոց... եւ էր ոմն
հիւանդ ղազ՝ յաւրինակ Ադամայ:
12. 68բ-9ա ԺԲ. [Ի եւթներորդում աւուրն արարչութեան] – Յեւթն հանգեաւ Աստուած ի գործոց, [զի]
հանդերձեալ էր աւրէնս դնել... հանգիստ անաշխատ
արժանաւորաց եւ սրբոց Աստուծոյ:
13. 69ա-70բ [ԺԳ.] [Ութերորդում աւուրն] – Ութերորդին կանոնն կատարի ի յարութիւնն...
ա. 69աբ [Կինտիանոսի] Կիւրղիանու եպիսկոպոսի – Արդ, աւետիքն ի վեցն Ապրիղի եղեւ...
բ. 69բ Շարական Եփրեմի Ասորւոյ – Իիուղ սիմաւ
բրիշէ... Թարգմանութիւն՝ [Քսան գիր] հաստատեալ է
ի գլուխ անուան քո...
գ. 69բ-70ա Հիպողիտեայ – Սրբաբանի ծնունդն եւ
մկրտութեանն Տեառն գլուխք մի, ըստ աւետեաց
յիշատակի...
դ. 70ա Ա[նանիա Շիրակացի] ասէ – Պաւղիկարպոսի բանիւ զծնունդն ի կիւրակէ...
Հմմտ. Ա. Գ. Աբրահամեան, Անանիա Շիրակացու մատենագրութիւնը, Երեւան, 1944, էջ 290:

ե. 70աբ Իբրեւ լցան աւուրք ութ՝ թլփատել զնա –
Թեպէտ եւ այնքան բարձրագոյն Աւետարանի...
14. 70բ-5ա ԺԴ. Պատճառ Եբրայեցոց [թղթոյն
Եւթաղեայ] – Եբրայեցւոց թուղթս թուի թե չիցէ Պաւղոսի վասն [նկարագրին] (այսքան):
Տե՛ս տպ. Աստուածաշունչ, 1860, էջ 1171-2:

– 70բ-5ա Սրբոյն Եփրեմի պատճառ թղթոյն Հեբրայեցոց – Ի սկզբան իսկ թղթոյս ծուփ եւ խնդիր անկաւ...
Լս-ում՝ 74բ «Գրիգորի Նիւսացւոյ է բանս»:

15. 75ա-83ա Ժ[Ե.] Պատճառ «Քրիստոս ծնեալ»
ճառին – Աստուածայայտնութեանս խորհուրդ յայտնապէս քարոզեալ ծանուցաւ...
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– 79ա-83ա Գրիգորի Աստուածաբանի Նազազացւոյ [ի յայտնութիւն Տեառն] – Բազում Գրիգորք
էին, վասն այնորիկ գաւառաւ[ն ծանուցանէ]...
16. 83ա-4ա [ԺԶ.] Պատճառ Առաջաւոր պահոց –
Յոլովք են բանք վասն այս[ր պահոց], այղ զսակաւսն
ասասցուք... եւ վրէժխնդիր ոչ պահողացն եւ պատուհասաւղ. եւ Քրիստոսի փառք, αιωνας αιωνιου. αμε
(յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն):
17. 84ա-9բ [ԺԷ.] [Վասն] քառասնաւրեայ
գալ[ստեանն ի տաճարն] – Փետրուարի ամսոյ, որ
աւր չորեքտասան է, քառասներորդք է Տեառն մերոյ...
նովաւ ի հաճոյս Հաւր եւ ամենասուրբ Հոգւոյն, այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս. αμευ:
18. 89բ-100բ [ԺԸ.] Յաղագս Բուն Բարեկենդանին
– Խորհուրդք եկեղեցւոյ նման է գանձի ծածկելոյ...
ա. 90բ-1բ Իսկ եւթն շաբաթ պահոցս – Ըստ
իմաստնոց եւթնամսեայ ծնեալ մանկունքն ապրին...
բ. 91բ-2ա Արդ, զՅակոբայ գրեալ կարգս տաւնից
– Հաւատացեալքն, որ յԵրուսաղէմ յառաջ քան զաւերն...
գ. 92աբ [Իսկ ուրբաթ]ուն ընթերցուածքն ի խորհուրդ նորոգման առաջնահօրն մարդոյ – Զի յուրբաթու ստեղծաւ ի մուտն Նիսանայ...
դ. 92բ-3բ Արդ, զայս քաջութիւն տեսեալ յար ի
սպառ[ազէնն] Քրիստոսի...
ե. 93բ-5ա Իսկ ի շաբաթու յիշատակ մարտիրոսաց – Այս է՝ տեսութիւնն զկնի ուրբաթու, զի տեսին
զՏեառն չարչարանս յաւուր ուրբաթու... 93բ Արդ, նախ
ի շաբաթ սրբոյն Թէոդորոսի տաւն եդաւ... 94ա Եւ
յերկրորդ շաբաթուն՝ Կիւրղի Վասն ընթերցուածոցս...
94ա Երրորդ շաբաթուն՝ Յովհաննու... 94ա Չորրորդ
շաբաթ՝ սուրբ Քառասնիցն... 94բ [Հինգերորդ շ]աբաթուն՝ սրբոյն Գրիգորի... 94բ-5ա [Վեցերորդ] շաբաթուն՝ Ղազարու յարութեանն...
զ. 95ա-100բ Է եւ այլ իմն պատճառ, զի յաւուր
սգոյ եւ կրից ճգնութեան յիշումն առնէ մեզ մեծի
երախտեաց մարմնացելոյն վասն մեր – Ահա հայեսցուք խոհեմ մտաւք...
19. 100բ-2բ [ԺԹ.] [Պատճառ Երկրորդ կիրակէին
– Արդ], զոր ինչ ընթերցմունք են այսր աւուր յԱւետարանէ...
– 101ա-2բ Տէ՛ր, ողորմեա՛ց մեզ, զի ի քեզ յուսացաք – Աղաւթք են այս տանն Յուդայ...
20. 102բ-6բ [Ի.] [Պատճառ] Երրորդ կիրակ[էին –
Սքանչելա]հրաշ են խորհուրդք միաշաբաթուց աղուհացիցս...
ա. 103բ-4բ Եւ եղեւ ընդ աւուրսն ընդ այնոսիկ ել
ի լեառն...
բ. 105ա-6բ [Եսայի] ասաց. Տէր հաշտեալ եմ ընդ
քեզ [տառապեալդ]...
21. 106բ-9ա ԻԱ. [Պատճառ Չորրորդ կիրակէին –
Սքան]չելահրաշ համեմատութեամբ կապեալ ե[ն առ
միմ]եանս...
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ա. 107աբ Արդ, զի յանցելում կիւրակ[էին Ղուկայ
աւե]տարանութիւնն առաւաւտուն ասաց...
բ. 107բ Բաղդատութիւն Աւետարանին Ղուկայ –
Արդ, տերունական ինքնահրաման խաւսքն առակաւոր
դեղ բժշկութեան է կենաց...
– 107բ-9ա Աւետարան Ղուկասու – Մի՛ երկնչիր,
հա՛ւտ փոքրիկ, զի հաճեցաւ Հայր ձեր տալ զարքայութիւն...
22. 109ա-15ա ԻԲ. [Պատճառ] հինգերորդ կիրակէին – Ահաւոր եւ մեծ է խորհրդոյն Աստուծոյ զաւրութիւն...
ա. 110բ-1ա Եսայի – Այսպէս ասէ Տէր. Զոր աւրինակ, թէ գտանիցի ճիռ ի մէջ ողկուզաց...
բ. 111ա-3ա Առաքեալ – Այսուհետեւ, եղբա՛րք իմ,
ուրա՛խ լերուք ի Տէր...
– Գրչից 111ա (ստ. լս.) «Մակար իմ աչքս ելեալ էր, քան
այսմ հանդիպել, բայց յիմ աներկեղութենէ չէր գիտե Քրիստոս»:

գ. 113ա-5ա Իբրեւ հարցաւ ի փարիսեցւոցն, թէ
ե՞րբ գայցէ արքայութիւն Աստուծոյ...
23. 115ա-9ա ԻԳ. Պատճառ վեցերորդ Կիրակէին.
Աւգնեա IC. XC. (=Յիսուս Քրիստոս) – Այն, որ նախ
քան զսա հինգերորդ կարգք... հաղորդիցիմք՝ ըստ
անսուտ աւանդիցն մերոց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր, որում փառք յաւիտե[եանս]:
24. 119ա-23ա ԻԴ. Կարգ եւ խորհուրդ Յարութեանն Ղազարու – Այս տաւն, զոր կատարէ եկեղեցի ի
շաբաթու... ժամանել յանզրաւական ուրախութիւնն ի
Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր... եւ ամենասուրբ Հոգ[ւոյն. ամէն]:
25. 123ա-34ա ԻԵ. Խորհուրդ գալստեան Տեառն
յԵրուսաղէմ յաւուր Ողոգոմենին – Զսուրբ արմաւենեացս աւր, զոր եւ աւրհնեալ աւր անուանեմք... ի նոյն
նորոգիմք փառաց ի փառս բարձրացեալ՝ ի Քրիստոս
Յիսուս... յաւ[իտեանս. ամէն]:
26. 134ա-6ա ԻԶ. Կանոն Մեծի երկշաբաթին – Այսր
շաբաթու պահք մեծի Պասեքին ազատարար տերունական Յարութեան... տացի նա ստացուած ժառանգութեան ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
27. 136ա-8ա ԻԷ. [Կանոն] Մեծի աւուր երեքշաբաթին – Ըստ կարգի առաջնոյն եւ այս եւս ի ծննդոց
պատմութիւն երկրորդի լինելութեան... յորդորէ զաշակերտսն՝ անդր կարկառել զհայեցուածս մտացն աչաց.
Κυριε ελευσον Γοργυ (Տէ՛ր, ողորմեա՛ Գ[է]որգին):
28. 138ա-9բ ԻԸ. [Կանոն] Մեծի չորեքշաբաթին
խորհուրդ – Երեւեցաւ Աստուած Աբրահամու առ կաղնեաւն Մամբրէի... զի մատնեսցէ զնա նոցա:
29. 139բ-44բ ԻԹ. [Կանոն] Մեծի աւուր հինգշաբաթին – Այսմ աւուր սահմանեալ կանոն մեծախոր-
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հուրդ է... յառաջիկայիցն զգուշացուցանէ, եւ նմա
փառք յաւ[իտեանս. ամէն]:
– Գրչից 141ա (ստ. լս.)՝ «Այս տետրս Դ. թուղթ է»”:

30. 145ա-56ա Լ. [Կանոն] յաւուր Մեծի ուրբաթին
– Որպէս զի մեծ են գործք քո, Տէ՛ր, զամենայն ինչ
իմաստութեամբ արարէր... զթաղումն բանին ասեմ՝
միաւորութեամբ տնաւրէնութեանն:
Լս-ներում նշումներ՝ Ստ (=Ստեփանոս), Եփ (=Եփրեմ), Ոկ
(=Ոսկեբերան):

31. 156ա-60ա ԼԱ. Յաղագս ճրագալուցին խորհրդոյ
– Զի որպէս զգալի արարածք յաւելուածով հասին ի
կատարելութիւն...
– 159ա-60ա Աւետարան Մատթէոսի – Մատեաւ,
ասէ, Յովսէփ եւ խնդրեաց զմարմինն: Այս Յովսէփ
զառաջինն ծածուկ էր...
32. 160ա-8բ ԼԲ. Ըստ Յովհաննու Աւետարանին –
Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսէփ, որ յԱրիմաթեայ էր...
– 167ա-8բ ԼԳ. Վասն Զատկին. Քեզ վայել է աւրհնութիւն – Իսկ կիւրակէին առաւաւտուն ժողովին ի
մատուռն...
33. 168բ-9բ ԼԳ. Պատճառ տաւնի Աշխարհամատրանն, թէ վասն էր յայսմ աւուր – Ի շինելն
Կոստանդիանոսի Մեծի զԵրուսաղէմի եկեղեցիսն... եւ
միածնի նորա երկրպագել եւ զամենասուրբ Հոգին
երգաբանել յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ծնթ. «ԼԳ.» գլխահամարը կրկնուած է:

34. 170ա-4ա ԼԴ. Յաղագս վերացման ի Ղուկայ
Աւետարանէն Մինչդեռ [տակաւ ինչը] – Ամենայն
տաւնք տնաւրինականք, զոր պաշտէ եկեղեցի, ահաւորք եւ հրաշալիք են... ճգնակիցս լինել նոցա եւ
հաղորդս Հոգւոյն Սրբոյ, որում... ամէն:
35. 174բ-9ա Յոհաննու Ոսկ[եբերանին] ի Գործոցն մեկնութենէ սկիզբն – Բազմաց անգիտելի է մատեանս... այղ ի Պենտակոստէին, որում փառք յաւ՛՛:
36. 179ա-81ա ԼԵ. Երկրորդ գալստեանն պատճառ – Եղիցին գաւտիք ձեր պնդեալք եւ ճրագունք լուցեալ... նմանեսցուք նուաստքս այսքանեաց փառաւորաց՝ ողորմութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
37. 181ա-5ա ԼԷ. Յաղագս իջման Սուրբ Հոգւոյն
յառաք[եալսն] – Բարի է Աստուած եւ բարւոյ ամենայնի արարիչ... եւ կամաւք միաւորեալ ընդ Հաւր եւ ընդ
Որդւոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
38. 185ա-6բ ԼԸ. Յովհաննու Ոսկեբերանի [ի
բանն]՝ Հաւատամք ի մի Աստուած Հայր ամենակալ
– Մեզ մի է Աստուած՝ Հայր... իսկ Սաբինոս՝ Մակեդովնիոյ եպիսկոպոս, ընկալաւ զհամագոյութիւնն:
39. 186բ-91ա ԼԹ. Յաղագս տապանակին
խորհրդոյ – Եւ արար Բէսէղիէղ զտապանակն յանփուտ փայտից... կենաց հացին արժանաւորեսցէ Քրիստոս Աստուած մեր, որ է աւրհն՛՛:
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40. 191ա-8ա Խ. Յաղագս տաւնի Վարդավառին –
Երեւելի Արեգակն, ի ծագելն իւրում, ոչ զոք թողու
անլոյս... եւ խնայեսցէ ի մեզ յայնժամ ողորմութեամբն
իւրով, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
41. 198ա ԽԱ. Յոստոսի, որ երրորդ եպիսկոպոս
Երուսաղէմի ի ձեռն Յակովբայ եղբաւրն Տեառն –
Լռեաց քահանայութիւնն Ղեւտական, եւ հաստատեցաւ
քրիստոսականս... նուէր դիւաց եւ ոչ պատարագ Աստուծոյ:
42. 198աբ ԽԲ. Այղուստ – Յորժամ չոգան սուրբ
Լուսաւորիչն Գրիգոր եւ քրիստոսապսակ արքայն
Տրդատ... եւ ուսոյց զնոսա յերկար:
43. 198բ-203ա ԽԳ. Յաղագս Շողակաթին սուղ
ինչ պատճառ – Անդրդուելի հիմն հաստատութեան
կաթողիկէ եկեղեցոյ... աւարտեսցուք զբանս եւ զգործս
պանծալի առաքինութեան, ընդ որում... ամէն:
44. 203ա-9ա ԽԴ. Ի ննջումն Աստուածամաւր կուսին – Ի գերազանց լուսոյն պայծառացան ամենայն
արարածք... ողորմութիւն գտանեմք ի Քրիստոսէ,
որում... ամմէն:
45. 209ա-15ա ԽԵ. Վարդանայ վարդապետի Յաղագս նաւակատեաց եկեղեցւոյ՝ ի բանն առաքելոյ
տեսութիւն, յայն, որ ասէ. Քրիստոս եկեալ քահանայապետ – Ի գերազանց լուսոյն պայծառացան արարածք... նորանալ եւ եկեղեցանալ ի փառս Հաւր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ:
46. 215ա-22ա ԽԶ. Ի խորհուրդ սուրբ եկեղեցւոյ –
Բարեբանեցէ՛ք զԱստուած յեկեղեցիս, մարգարէականն
հրամայէ բան... ի փայտն կենաց մերձեսցուք՝ զանմահականն ճաշակելով զպտուղ ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր. ամէն:
47. 222բ-4բ ԽԷ. Յաղագս սրբոյ եկեղեցւոյ՝ ի
տաւնին, որ ի Տրէ ամսեան կատարի – Ի բազմաց զանազան կարծեաց եւ զանխուլ մնալոյ յիրացս խնդրոյ...
– 223բ-4բ Զայսոսիկ ընկալեալ զաւանդ՝ հաւանելի վարկաք, քան զայղ ինչ իմացուածս...
48. 224բ-30բ ԽԸ. Յաղագս սրբոյ եկեղեցւոյ յԱռակացն [Սողոմոնի] – Աստուածային իմաստութեամբն լցեալ առակախաւսն Սողոմովն... արժանի լիցուք զկնի վճարման կենցաղոյս՝ շնորհաւք եւ մարդասիրութեամբն Քրիստոսի...[ամէն]:
49. 230բ-6ա ԽԹ. Ի մեծի տաւնի Սրբոյ Խաչին,
զոր Խաչավերաց ասեմք – Ի ժամանակս Մեծին Կոստանդիանոսի, որ կոչի նա ամ խաղաղութեան մերոյ...
– 231բ-6ա Եւ ահա արք վեց գային ընդ ճանապարհ բարձու դրանն, որ հայի ընդ հիւսիսի...
50. 236ա-7բ Ծ. Յաղագս հիմնարկութեան Եկեղեցւոյ – Ժողովէ աստուածային քահանայապետն ի
տեղին նուիրեալ... դադարէ՝ վասն ի վերուստ քարոզաւն ընթերցուածովք եւ Աւետարանաւն ի փառս...
ամէն:
51. 237բ-41ա ԾԱ. Նաւակատիք Եկեղեցւոյ –
Մտանեն երեկոյին ի հսկումն յեկեղեցին... եւ գոհացաւղ ձայնիւ փառս երգեսցուք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս:
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52. 241ա-3բ ԾԲ. Պատճառ սրբոց մարտիրոսաց –
Յորժամ լուսաւորին հարք հոգեւորք, ընդ նոսին եւ
որդիքն լուսաւորին... այղ վաստակելոյ եւ ամբարելոյ
հանդերձելոյ ժամանակին:
53. 244աբ ԾԳ. Վասն սրբոց նախահարց – Նախահարք ասին Աբրահամ եւ որք զկնի նորա են աստուածապաշտք... փառաւորեցին զՔրիստոսի մարդանալն վասն մերոյ փրկութեան, եւ նմա փառք... ամմէն:
54. 245ա-60բ ԾԴ. Ի խորհուրդ Մեծի ուրբաթուն
կամաւոր եւ փրկագործ չարչարանաց եւ մահու
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ի բանն Եսայայ,
որ ասէ. Տէ՛ր, ո՞ հաւատաց լրոյ մերոյ: Տեսութիւն
սրբոյ հաւրն եւ մեծ հռետորին Գրիգորի Սկեւռայցւոյ,
զոր արարեալ է ի խնդրոյ բարեպաշտ իշխանին Կոստանդեայ՝ տեառն Ղամբրաւնի – Աստուածային
խորհրդոցն հազարապետն զարմանալին Պաւղոս...
ա. 257բ-9բ Յայսքան առատութիւն աստուածապարգեւ շնորհի, որ յաննախանձ պարգեւողէն...
բ. 259բ-60ա Արդ, այս է փրկութեանս խորհուրդ.
յայս հայեցուցանեն...
գ. 260աբ Որ եւ զմերս աստուածասէր իշխողի եւ
տէրունական տաւնից...
Բ. 1. 261ա-70բ ԾԵ. Բացայայտութիւն առաջին
քարոզին գիշերոյ [Խոսրովու Անձեւացեաց եպիսկոպոսի. ձեռ. 2273, 266ա] – Ընդ Աստուծոյ եւ վասն
Աստուծոյ խաւսելով ամենայն արթնութեամբ...
ա. 261բ-4բ [Քարոզ հսկման գիշերոյ] – Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգըստենէ քնոյ, [զոր
շնորհ]... Յիսկզբան բանիցս ցուցանէ զԱստուծոյ
խնամսն...
բ. 264բ-6ա Աղաւթք – Զքէն գոհանամք, Տէր Աստո՛ւած մեր – Վասն զի հրամայեաց քարոզն գոհանալ
զԱստուծոյ...
գ. 266ա-7ա Խաղաղութիւն ամենեցուն – Վասն
այսր խաղաղութեան երկայն բանիւք ի բազում գիրս
խաւսի երանելի վարդապետն Յովհան...
դ. 267ա-70բ Հրամայէ սարկաւագն՝ Աստուծոյ
երկրպագեսցուք – Քանզի եւ այսպէս է աւրէն պարգեւառուին ի թագաւորաց...
2. 270բ-6բ ԾԶ. Քարոզ վասն ի գիշերի եւ ի
տուընջեան եւ յամ[ենայն ժամու խօսել մեզ] –
Քանզի բաղձացեալ սաղմոսերգողին երանութեանցն
բաժանորդ լինել...
ա. 275ա-6ա [Աղաւթք] Ի գիշերի եւ ի տուընջեան
եւ յամենայն ժա[մու զքեզ աղաչեմ] – Աստանաւր
զկարդալն առ Աստուած ցուցանէ...
բ. 276աբ [Քարոզ] Հովիւ քաջ, հովիւ բարի եւ
յաւիտենական – Քաջ հովիւ է, որպէս եւ ինքն ասաց...
3. 276բ-81բ ԾԷ. [Քարոզ] վասն ուղղելոյ զգնացս
մեր ի ճանապարհս [խաղաղութեան] – Զի՞նչ է
ուղղելն զգնացս: Անձուկ զճանապարհն, ասաց Տէրն...
ա. 279ա-80բ [Մեկնութիւն աղօթքի]՝ Տէր երկնի եւ
երկրի, Արարիչ ամենայն արարածոց – Նայեա՛ ի
սկիզբն աղաւթիցս՝ զիա՞րդ բարերարութեանն Աստուծոյ պատճառս յուզէ...
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բ. 280բ-1բ [Քարոզ] Քում ամենազաւր եւ յաղթաւղ տերութեանդ – Կրկնի ամենայն ծունր եւ
երկրպագու եւ փառաւորեալ է յամենայն...
4. 281բ-4ա. ԾԸ. Քարոզ վասն գտանելոյ մեզ
շնորհս եւ ողորմութիւն – Բազում անգամ յայտարարի,
թէ տուրք ձրիք շնորհք կոչին... զմեզ հոգասցեն՝ վասն
մեր հասարակաց նոցա եւ մեր եղբարցն հոգալոյ:
Տե՛ս Մատենագիրք հայոց, հտ. Ժ. էջ 35-55, 71-89, 94-98:

Գ. 284ա-92բ ԾԹ. Յուդայ, զքեզ աւրհնեն եղբարք
քո...
– 284ա-92բ [Քարոզ] – Ասաց Աստուած մարգարէին առաջնոյ եւ յետ բարեկամին իւրոյ Մովսեսի...
Ծնթ. Առանձին պարբերութիւններով մեկնուած են Ծննդոց
գրքի ԽԹ. 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21 տները:

Դ. 292բ-9ա Կ. [Ի տաւնի Սրբոյ Խաչին]. Աւրհնեալ
ես աստուածազարդ քրիստոսապսակեալ փայտ
սուրբ – Ամենայն բարեկամի եւ [սիր]ելւոյ գալուստք
ուրախարարք են...
ա. 293ա-94բ [Պատճառ տաւնի Սուրբ Խաչին].
Յետ կատարման տնաւրէնութեանն Աստուծոյ մերոյ
եւ վերացմանն յերկինս – Փայտն փրկութեան անխնամ թողեալ կայր...
բ. 294բ-5ա [Նախադրութիւն ներբողենի խաչին]
– Դաւիթ փիլիսոփայ ասացեալ, որ լիապես գիտէ զտեսականն եւ զգործնականն...
գ. 295ա Թուղթ Գիւտ կաթողիկոսի առ Դաւիթ
Անյաղթ – Երկնաւորին ցանկացեալ մեծութեան,
գտաւղ գանձի եւ աստուածային լրութեան...
Ծնթ. Վերնագիրը լս-ում մատիտով աւելացրած յետագայի
ձեռքով, նոյն տեղում նոյն ձեռքով բովանդակութեանը վերաբերող ծանօթագրութիւն:

դ. 295աբ Ընկալեալ թուխտ թախանձանաց
[Դաւիթ], առնէ անդրէն անդրադարձ |295բ| պատասխանի – Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ զերիցս
երջանիկ հայրապետիդ մերոյ զաթոռակալի սրբոյն
Գրիգորի...
ե. 295բ-8բ [Ի մեկնութենէ Բարձրացուցէքի] –
Դաւթի ինքնաբաւ կամ սիրելի ասի փիղիսովփայ որպէս ասացաւ ներբողեան... «Աւրհնեալ ես աստուածազարդ եւ քրիստոսապսակեալ փա՛յտ սուրբ»... «Եւ
այսպիսի պտղովք լի են տիեզերք»:
զ. 298բ-9ա [Յաղագս կանոնի Խաչի նաւակատեաց] – Իսկ կանոն նաւակատեաց Խաչին ի յարութեանն կատարի...
Ե. 299ա-302ա ԿԱ. [Համառօտ բանիւ ներբողեալ
վերծանութիւն Գրոց յաղագս իմաստութեան
Աստուծոյ]
ա. 299ա-302ա [Ի] Յոբ[այ] – «Երկիր. եւ ի նմանէ
ելցէ հաց»: Վերագոյն ասաց, թէ նիւթք պատուականք
յերկրէ ելանեն...
Զ. 302ա-13ա ԿԲ. յԱռակաց – Արմատ եւ սկիզբն
ամենայն բարեաց է իմաստութիւնն Աստուծոյ...
ա. 303ա-13ա [Ի բանն]. Տէր ստացաւ զիս սկիզբն
ճանապարհաց իւրոց ի գործս իւր... [Առակ. Ը. 22–
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36] – Բազում իրաւք ոտն առին հերձուածաւղքն ի
բանս յայս...
Ժ. 313ա-22բ ԿԳ. Խորհուրդ Վարդավառին – Խորհուրդ աւուրս յանուանէն իւրմէ բացայայտի...
ա. 315բ-22բ [Պատճառ Վարդավառին ի բանն]
Եւ արդ, զ«Ուրախ լե՛ր, երիտասարդս» ի Սաղոմովնէ
– Վարդավառիս ընթեռնուլն, այս է պատճառն...
Է. 322բ-7բ ԿԴ. Խաչի [խորհուրդ] – Դարձեալ, թէ
ի նաւ ոք ելեալ եւ ընդ ամեհի ալիսն ճանապարհորդէ... որով լինի արդարութիւն ի փառս Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս:
Ը. 327բ-9ա ԿԵ. Դաւթի քահանայի ի բանն մարգարէական, որ ի Մաղաքիայ, եթե՝ Որդի փառաւոր
առնէ զհայր, եւ ծառայ երկնչի ի տեառնէ իւրմէ –
Ամենայն մարգարէքն, իբրեւ զպատգամաւորս, յԱստուծոյ առաքեցան... յաղագս ուսուցանելոյ մեզ զհեզութեան եւ նուաստախոհութեան կրաւնս ի փառս Աստուծոյ... αμευ:
Թ. 329ա-40բ [Նախադրութիւնք կաթողիկեայ
թղթոց]
1. 329ա-35ա ԿԶ. Նախադրութիւն թղթոյն Յակովբայ – Արդարն Յակոբոս, որ էր ըստ մարմնոյ եղբայր
Տեառն մերոյ...
Ունի՝ Ճառք Դիդիմոսի՝ 329բ-30ա, Ոսկեբերանի՝ 330աբ,
Կիւրղի Աղէքսանդրացոյ՝ 330բ, Կիւրղի՝ 330բ-1ա, Պիմենի հաւր
յիններորդ պատուիրանէն՝ 331աբ:

– 331բ Եւ յետ սակաւուց – Մի՛ բազում վարդապետս լինիք, եղբա՛րք, գիտասջիք, զի մեծ դատաստան
ընդունելոց եմք...
Ունի՝ Քաղուածքներ Ոսկեբերանի՝ 331բ-2ա, 334բ, 401աբ,
Սկեւռի (=Սեբերիանոս)՝ 332ա, Կիւրղի՝ 332աբ, Ի Յեսուայ
Սիրաքեանց՝ 332բ-4ա, Բարսղի՝ 334աբ, Իսիքոսի՝ 334բ:
– Գրչից 332ա (ստ. լս., շղագրվ) «Ձայնօղ եւ ձգօղ առ
քեզ: Այս տեղս խառնուրդն ճարտարեցօ»:

2. 335ա-8ա ԿԷ. Նախադրութիւն Առաջին թղթոյն
Պետրոսի – Պետրոս ինքնին գրեաց զայս թուղթ, առ
որ ի սփիռս հրեայք հաւատացեալք էին...
Ունի՝ Ճառ Որոգենի՝ 336աբ, Ոսկէբերանի՝ 336բ-7ա, Կիւրղի՝ 337ա-8ա, Թէոդորիտոնի ի մեկնութենէ սաղմոսաց՝ 338ա:

3. 338ա-40բ ԿԸ. Նախադրութիւն առաջին թղթոյն
Յովհաննու – Յովհանէս, որ զԱւետարանն գրեաց,
նոյն առաքէ թուղթ առ հաւատացեալսն Տեառն... զկատարեալն ընգրկէք ուրախութիւն:
Ժ. 341ա-77ա [Բանք զանազանք]
1. 341ա-8ա ԿԹ. [Քարոզ ի բանն]՝ Որդեակ աճեցեալ Յովսէփ... (Ծննդ. ԽԹ. 22– 6) – Մեծ ոմն է եւ հաւատարիմ, որ վկայեաց զմարդոյն կազմածոյ... կենաց
եւ փառաց լինին մեզ առիթ, որպէս եղեն նմա, որում...
ամէն:
2. 348ա-56ա Հ. [Քարոզ Վարդանայ ի բանն] –
Նայեցարուք երկինք եւ խաւսե|348բ|ցայց, եւ լուիցէ
երկիր զպատգամս բերանոյ իմոյ – Ճանապարհորդք,
որ գնան ընդ երկիր... եւ իմաստութեան նորա ոչ գոյ
բաւ... ամէն:
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3. 356ա-60բ ՀԱ. [Վարդանայ վարդապետի Տեսութիւն ի բանն նախամարգարէին Մովսէսի, որ
ասէ] – Զի հուր բոբոքեցաւ ի բարկութենէ իմմէ...
4. 360բ-6ա ՀԲ. Յաղագս Տարեմտին Վանական
վարդապետէն ասացեալ. աւգնեա՛ Յիսուս – Աստուծով իմաստնացեալն Սաղովմոն ի գիրս... զաւրանալ
հանապազ ի փառս տւողին ամենայն բարեաց, որում
փառք այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս:
5. 366ա-8ա ՀԳ. Պատճառ Նոր կիրակէի եւ Աւետարանաց կարդացման – Ոմն յիմաստնոցն ասացեալ
է, թէ ամենայն աւրէնք աստուածաինք... եւ ի տանջել
զմեղաւորս. եւ նմա փառք յաւիտեան:
6. 368ա-9բ ՀԴ. Աստուածասգեց Իգնատիոսի Յաղագս կարգաց եկեղեցոյ – Աստուածապետական
առաջնորդն մեր լուսաւոր, սիրեցեալ ի Տեառնէ...
պարփակեն, աւրհնեն զԱստուած, ընդ որս եւ մեք
փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի:
7. 369բ-71բ ՀԵ. Դրուատ ասացւածոյ ի բանս
Եսաեայ, որ ասէ. – Վասն այսորիկ այսպէս ասէ Տէր.
Ահաւասիկ դնեմ ի հիմունս Սիոնի... արժանիս ապաշխարութեան ի Քրիստոս ի Տէր մեր, որում փառք եւ՛՛:
8. 372ա-7ա ՀԶ. Վասն կարգաց եկեղեցւոյ եւ տան
թագաւորի, զոր աշխատեալ են – Զինչ գործ մարդոյ
զաստուածապաշտութիւնն ծանեաք... որչափ եւս
առաւել երկնաւոր թագաւորին Քրիստոսի, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ԺԱ. 377բ-8ա Խորհուրդ Պատարագի – Խորհուրդ
մեծ եւ ի վեր քան զկար մեր, զոր զաւրութեամբն Քրիստոսի կարեմք անուանել... թէ կամիս զպճղնաւորն
հանդերձ քահանաիցն եւ զայլն ամենեսեան:
ԺԲ. 378բ-88բ [Տոմար] – Զուգաւորութիւն Հա[յ]ո[ց] ընդ Հոռոմի այսպէս. կա՛լ զաւուրս հայ ամսոյն.
թէ չիցէ բաւական...
ԺԳ. 389ա-98ա Տաւնք սրբոց վկայից, զոր կատարէ Եկեղեցի որքանութեամբ Հայոց եւ Հոռոմոց ամսովք. աւգնեա՛ Յիսուս – Նաւասարդի Ա., որ է աւգոստոս, Յովաննու Մկրտիչ... Աւելեացն Ա. Նոր Ե. (5)
վկային Անտոնինոսայ:
ԺԴ. 398բ-419բ [Ընթերցուածք ի Սուրբ Գրոց]
398բ-401ա [Գործք. Զ. 8 – Ը. 2] Ստեփաննոս այր
լի շնորհաւք եւ զաւրութեամբ... 401ա [Յովհ. ԻԱ. 1519] – Պետրոս եւ Պաւղոս. Եւ իբրեւ ճաշեցին, ասէ
ցՍիմովն Պետրոս... 401աբ [Յովհ. ԻԱ. 20-25] Յակոբոս եւ Յովհաննէս – Դարձաւ Պետրոս եւ տեսանէ զաշակերտն, զոր սիրէր Յիսուս... 401բ [Մատթ. Ա. 1825] – Եւ Յիսուսի Քրիստոսի ծնունդն էր այսպէս...
401բ-2ա [Մատթ. Բ. 1-15] – Եւ ի ծնանելն Յիսուսի ի
Բեթղեէմ... 402աբ [Մատթ. Բ. 16-23] – Յայնժամ
իբրեւ ետես Հերովդէս... 402բ [Ղուկ. Բ. 8-20] – Եւ հովիւք էին ի տեղւոջն յայնմիկ... 403աբ [Ղուկ. Ա. 5-25]
– Եւ եղեւ յաւուրս Հերովդի արքայի... 403բ [Ղուկ. Ա.
26-38] – Եւ յամսեանն վեցերորդի... 403բ-4ա [Ղուկ.
Ա. 39-55] Յարուցեալ Մարիամ յաւուրսն յայնոսիկ...
404ա [Ղուկ. Բ. 21] – Եւ իբրեւ լցան աւուրք... 404աբ
[Եբր. Ա. 1-12] – Բազում մասամբ եւ բազում աւրի-
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նակաւք... 404բ-5ա [Ղուկ. Բ. 22-40] – Եւ իբրեւ լցան
աւուրք սրբութեան... 405աբ [Մտթ. Զ. 22-30] – Ճրագ
մարմնոյ ակն է... 405բ [Եսայի ԼԳ. 2-11] – Տէ՛ր, ողորմեա՛ մեզ, զի ի քեզ յուսացաք... 405բ-6ա [Ղուկ. Զ. 1224] – Եւ եղեւ ընդ աւուրսն ընդ այնոսիկ ել ի լեառն...
406աբ [Եսայի ԾԴ. 11-ԾԵ. 1] – Ասաց Տէր. հաշտեալ
եմ ընդ քեզ... 406բ [Ղուկ. ԺԲ. 32-40] – Մի՛ երկնչիր,
հա՛ւտ փոքրիկ... 406բ-7ա [Եսայի ԿԵ. 8-15] – Այսպէս
ասէ Տէր... 407աբ [Փիլիպ. Գ. 1-14] – Այսուհետեւ,
եղբա՛րք իմ, ուրախ լերո՛ւք... 407բ [Ղուկ. ԺԸ. 1-8] –
Ասաց եւ առակ մի... 407բ-8ա [Ղուկ. ԻԱ. 34-8] –
Զգոյշ լերո՛ւք անձանց... 408ա-9ա [Յովհ. ԺԱ. 1-46] –
Եւ էր ոմն հիւանդ Ղազար... 409աբ [Մարկոս. Ժ. 46 –
ԺԱ. 11] – Եւ գան յԵրիքով... 409բ-10ա [Ա. Կոր. ԺԱ.
23-32] – Զի ես ընկալայ ի Տեառնէ, զոր եւ ձեզն աւանդեցի... 410ա-1բ [Ղուկ. ԻԲ. 1-65] – Մերձեցաւ տաւն
բաղարջակերացն... 411բ-3ա [Ղուկ. ԻԲ. 66 – ԻԳ. 49]
– Եւ իբրեւ այգ եղեւ... 413ա [Մտթ. ԻԷ. 62-6] – Ի
վաղիւ անդր... 413ա-4ա [Յովհ. ԺԹ. 38 – Ի. 18] –
Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս... 414ա [Ղուկ. ԻԴ.
41-53] – Մինչդեռ տակաւին չհաւատային ի խնդութենէն... 414աբ [Գործք Ա. 1-5] – Զբանն առաջին, զոր
արարի վասն ամենայնի... 414բ-5ա [Գործք Բ. 1-21] –
Եւ ի կատարել աւուրցն Պենտեկոստէից... 415ա [Եբր.
Թ. 11– 15] Այղ Քրիստոս եկեալ քահանայապետ...
415աբ [Ժող. ԺԱ. 9-ԺԲ. 7] – Ուրախ լե՛ր, երիտասա՛րդ, ի մանկութեան քում... 415բ-6ա [Մտթ. ԺԶ. 28ԺԷ. 9] – Ամէն ասեմ ձեզ, զի իցեն ոմանք... 416ա
[Առակ. Թ. 1-6] – Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն...
416աբ [Իմաստ. ԺԴ. 1-7] – Դարձեալ, թէ ի նաւ ոք
ելեալ... 416բ [Եզեկ. Թ. 2-6] – Եւ ահա արք վեց գային... 416բ-7բ [Եսայի ԾԳ. 1 – ԾԴ. 5] – Տէ՛ր, ո՞ հաւատաց լրոյ մերում... 417բ-8ա [Յակոբ. Ա. 1-12] –
Յակովբոս Աստուծոյ եւ Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի
ծառայ... 418ա [Յակոբ. Գ. 1-13] – Մի՛ բազում վարդապետք լինիք, եղբարք... 418աբ [Ա. Պետր. Ա. 1-12]
– Պետրոս առաքեալ Յիսուսի Քրիստոսի... 418բ-9ա
[Ա. Յովհ. Ա. 1-4] – Որ էրն ի սկզբանէ, զորմէ լուաք...
419աբ [Յոբ. ԻԸ. 5-28] – Երկիր, եւ ի նմանէ ելցէ
հաց... 419բ [Ծննդ. ԽԹ. 8-21] – Յուդա, զքեզ աւրհնեսցեն...
ԺԵ. 420ա [Գրիգորի Աստուածաբանի Անձիանձու
եպիսկոպոսի խաւսք ի յայտնութիւնն Տեառն] –
Քրիստոս ծնեալ լինի. փառաւորեցէ՛ք... աւրէնք բնութեան քակտին:
ԺԶ. 420ա [Ի ճառէն Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի
Վասն աստուածընկալ սուրբ խաչին] – Աւրհնեալ ես,
աստուածազարդ քրիստոսապսակեալ... եւ քովդ
պտղով առհասարակ ամենայն լցան տիեզերք:
ԺԷ. 420բ-4ա [Գրիգորի Աստուածաբանի Անձիանձու եպիսկոպոսի] Պատճառ թղթին, որ առ Կորընթացիս – Կորնթոս քաղաք է Յելլադայ առաջին... զայն,
որ թւէր յիմարութիւն, ուղղեաց, եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս:
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– 421ա (ստ. լս.)՝ «Ս՛՛կլի՛՛կ ի մէջ ԼԴ. տետրին եւ
ԼԵ.ին է»*:
* «Սկլիկ» բառը պատիւի նշանով է. խօսքը վերաբերում է
ԼԴ.-ԼԵ. պրակների միջեւ մուծուած 10 թերթին՝ 421-430 թերթերին. հմմտ. Վիճակ:

ԺԸ. 424ա Սրբոյն Եփրեմի պատճառք Գաղատացոց թղթին – Գաղատացիքն աշակերտաց անդի Պաւղոսի... սկիզբն առնէ նոցա Պաւղոս՝ յասելն իւրում
այսպէս:
ԺԹ. 424ա-6բ Ոսկէբերանի պատճառք թղթոյն
Գաղատացւոց – Բազում ցասմամբ լի է սկիզբն բանիս... եւ ի փառս վերաբերել զբանս յաւերժապէս եւ
յամենայն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ի. 426բ-30բ Գիր հաւատոյ խոստովանութեան
Հայաստանեաց եկեղեցոյ՝ գրեալ ի Ներսիսէ Հայոց
կաթաւղիկոսէ՝ յեղբօրէ Գրիգորիսի Վկայասիրի, ի
խնդրոյ գերապատիւ փեսային՝ ինքնակալ թագաւորի Հոռոմոց Ալաքսիոսի մեծ պրոպոստրատորին,
յորժամ ել յԱրեւելս եւ էր ի Մամեստիա մայրաքաղաք
Կիւլիկեցւոց. անդանաւր եւ հետե[եւ]լով եւ նորին
կոչմամբ ի թվականին Հայոց ՈԺԴ. (1165):* Բանիւք
դուզնաքեա իմն խօսելով ի լսելիս խոհեմագունիդ...
հարցն սրբոց աւանդից ընկալեալ, որ է այսպէս –
[Խ]ոստովանիմք զամենասուրբ Երրորդութիւնն՝
զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին, յերիս անձնօորութիւն բաժանելով... ընկալցի վարձս բարեաց ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որում... ամէն: Զսրբասնեալ
հայրապետն Հայոց զտէր Գրիգորիս Վկայասէր[ն]
աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ զիս՝ զհարազատ նորին զՆերսէս
եպիսկոպոս, որ շարագրեցի զբան դաւանութիւն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ի թուականութեանս Հայոց
տօմարի ՈԻԸ. (1179):
– Գրչից 430բ (ստ. լս.) Կարի դժար է ի կապած գիրք գրիչ
բանեցնել, վասն այն որ ձեռքն կու սողա առանց շեքրոնի:
*Տե՛ս Ե-ԺԲ. դդ. յիշ.ք., էջ 190:

ԻԱ. 431ա-4ա Գրիգորի Երուսաղէմացւոյ Սահմանք զանազանք՝ արտորոշեալք ըստ սրբոց եւ ծայրագոյն վարդապետաց Յաղագս տարբերական եւ
այղեւայղ անուանց – Զի՞նչ է Աստուած: Աստուած
վսեմական եւ ինքնաբուն գոյութիւն... առաջարկութիւնն անհանդէս եւ մերձ ի նզովս:
ԻԲ. 434ա-7բ Դաւթի [Անյաղթի] փիլիսոփայի
[Մեկնութիւն] Արիստատեղի [«Արդ գոլ զէակն»ի] –
Արդ, գոլ զէակն, յորժամ է, եւ զոչ էակն... Աստանաւր
յայտնապէս յանդիմանեալ... Աստուած ոչ յենթակայ է
գոլ եւ ի փաղանունաբար ստորոգիլ, եւ որ ի կարգին:
ԻԳ. 437բ-8ա Ճարտասան. Յաղագս բնութեան –
Բան եւ սահման եւ բնութիւն զմիոջէ ասին... ձեռնընդել զանասունն ասէ, իսկ անձեռնընդել՝ զվայրենեացն:
ԻԴ. 438-45բ [Սահմանք զանազանք]
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ա. 438ա-42բ Սահմանք փիլիսոփայականք –
Սահման դնելով իմաստասիրական բանի, այսինքն՝
բանականի...
բ. 432բ-3բ Բարոյականի յեղանակի սահման –
Արդ, բաղձականին յարձակման գոլով սկիզբն ի
յախտս ճանապարհի...
գ. 433բ-4ա Սահմանք իմաստասիրականք միջակք
– Ողջութիւն է չափակցութիւն ի մարմնի տարերց,
այսինքն՝ ջերմոյ, ցրտոյ...
դ. 344ա-5բ Բանականի մասին սահմանք –
Սկիզբն մարմնոյ բնաւորականաւ: Բնաւորականի
սկիզբն մարմին...
ԻԵ. 445բ-51բ [Բանք բնագիտականք եւ բժշկագիտականք]
ա. 445բ Մասունք մարմնոյ – Ուղեղ է մասն
մարմնոյ զշաղկապն կենաց յինքեան ունելով...
բ. 445բ-6ա Յաղագս տընկոց, վերջին գլուխ –
Տունկ է կենդանի երկրային կամ էութիւն շնչաւոր...
գ. 446ա Նիւսացւոյ – Երանութիւն է պարառութիւն
ամենայն ըստ բարւոյն իմանալեաց...
դ. 446ա-51բ Ի բժշկարանէն՝ Յաղագս բնութեան
մարդոյ – Ի չորից գոյացեալ ասի մարդ...
ԻԶ. 451բ-74բ [Բանք Անանիայի Շիրակացւոյ]
ա. 451բ-2ա [Անանիայի Շիրակացւոյ] յաղագս
շրջագայութեան երկնից, թէ որպէ[ս] իմաստասիրացն թուեցաւ – Գործք Աստուծոյ մեծամեծ են...
բ. 452աբ Յաղագս անձրեւաց, թէ զինչ է – Յաստուածային խորս իմաստութեան մարդկան մտածմունք ոչ կարացին իջանել...
գ. 452բ Յաղագս բալոյ – Բալ լինի ի նաւսրութենէ
ամպոց...
դ. 452բ Յաղագս որոտման, թէ զինչ է կամ ուստի
– Որոտումն լինի, յորժամ վարին հողմք...
ե. 452բ-3ա Յաղագս ձեան – Ձիւն լինի, յորժամ ի
հարաւակողմ խոնարհի Արեգակն...
զ. 453ա Յաղագս կարկտի – Կարկուտ լինի ի
հողմոց...
է. 453ա Յաղագս անուանց հողմոց – Որ բարեխառնապէս լինին հողմք...
ը. 453ա Յաղագս փոթորիկ հողմոյ, զոր ի բաղաջանս եւ յառասպելս վիշապ հանել ասեն – Փոթորիկն հողմ է, որ յերկրէ ի վեր ելանէ...
թ. 453աբ Յաղագս, որ յաւդդ նշան լինի պէս-պէս
– Բազում եւ զանազան տեսիլք, որ յաւդդ լինին...
ժ. 453բ Յաղագս աղբերաց բնութեան – Աղբերացն բնութիւնք են այսպէս...
ժա. 453բ Յաղագս շարժման, թէ ուստի լինի –
Շարժումն լինի ի հողմոց բնութենէ...
Ժբ. 453բ-4ա Արիստոտեղէս ընդդէմ որոց ասեն՝
Աստուած զտարերսդ այսպէս առադրէ – Թէ գոլով
սոցա շարժութիւն յայլմէ զաւրութենէ...
Ժգ. 454ա-5բ Անանիայի Յաղագս երկնի – Արդ,
որովհետեւ ի մտաւորն եկաք բան...
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Ժդ. 455բ-7ա Յաղագս երկրի – Զերկիր ոմանք ի
բարեաց փիլիսոփայիցն ասացին...
Ժե. 457ա-8ա Յաղագս ծովու – Զծովէ ասեն խելագարեալ փիլիսոփայքն հեթանոսաց...
Ժզ. 458աբ Յաղագս երկնային զարդուդ – Որ ինչ
յաղագս երկնային զարդուդ ի մէջ քաղդէացւոցն...
Ժէ. 458բ-60բ Յաղագս, որ ի մէջ երկնի եւ երկրի
շարժման – Ամենայն արարածքս առ ի յաւգուտ մարդկան եղեն...
Ժը. 460բ-1ա Յաղագս Կաթինդ ծրոյ – Կաթինդ
ծիր, որ անուանեցին, ոչ այնպէս է...
Ժթ. 461ա Յաղագս հիւսւսային աստեղաց –
Աստեղացդ, զոր կոչեն բեւեռս...
ի. 461բ-3բ Յաղագս Լուսնի – Զերկրորդ լուսաւորէդ բիւր բանք են ճառեալք...
իա. 463բ-7բ Յաղագս Արեգական – Յոյժ սիրելի է
ինձ ի միաւորութեանց նոցա...
իբ. 467բ-9ա Յաղագս կենդանատեսակացդ –
Խումբք աստեղատանցդ, որ անուանեալ կոչին կենդանատեսակք...
իգ. 469ա-70ա Յաղագս աստեղաբաշխութեան –
Երկինք Է. պարունակք են, որ կոչին գաւտիք...
իդ. 470ա. Պաւղոսի Աղեքսանդրացւոյ նախերգան
ի ներքսածութեան յոյժ – Գեղեցկաբար, ո՛վ որդի սիրելի կրաւնամովն ստագրաւղս...
իե. 470ա Յաղագս կենդանատեսակ բոլորատեսութեան – Կենդանատեսակ բոլորակութիւն շարժի առ
շեղապէս...
իզ. 470բ Յաղագս խոյի – Արդ, է սկիզբն կենդանատեսակ բոլորակութեան խոյն...
իէ. 470բ Յաղագս ցլուն – Երկրորդ կենդանատեսակն է ցուլն. իգական...
իը. 470բ Սակս եկաւորոյն – Երիր կենդանատեսակ է եկաւորին՝ արական...
իթ. 470բ-1ա Յաղագս խեցգետւոյն – Չորիր
կենդանատեսակ է խեցգետին՝ իգական...
լ. 471ա Յաղագս առիւծուն – Հինգերորդ կենդանատեսակ է առիւծն. արական...
լա. 471ա Յաղագս կուսանակին – Վեցերորդ կենդանատեսակ է կուսանակն՝ իգական...
լբ. 471ա Յաղագս կշռոյն – Եւթներորդ կենդանատեսակ է կշիռն արական...
լգ. 471աբ Յաղագս կորին – Ութերորդ կենդանատեսակ է կորն՝ հաստատուն աշնանային...
լդ. 471բ Յաղագս աղեղնաւորին – Իններորդ կենդանատեսակ է աղեղնաւորն՝ երկտարրական...
լե. 471բ Յաղագս այծեղջերն – Տասներորդ կենդանատեսակ է այծեղջեւրն՝ իգական...
լզ. 471բ Յաղագս ջրահեղին – Մետասաներորդ
կենդանատեսակ է ջրահեղն՝ արական...
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լէ. 471բ-2ա Յաղագս ձկանցն – Երկոտասան կենդանատեսակ է ձկունք՝ իգական...
լը. 472աբ Վերագլխութիւն – Երկոտասան կենդանատեսակացն ըստ իւրաքանչիւր տարբերութեանց...
լթ. 472բ-3բ Յաղագս խառնարան աստեղաց –
Շնաստղն, Խողովակն, Վաքն, Ծիծառն, Արջն...
խ. 473բ-4բ [Յաղագս հողմոց] – Հողմ արեւելեայ,
որ կոչի ապիղիոտէս...
Ծնթ. Լս-ներում ունի գրչի ձեռքով արուած բնագրային
լրացումներ: Տե՛ս Ա. Գ. Աբրահամեան, Անանիա Շիրակացու
Մատենագրութիւնը, Երեւան, 1944, էջ 318-334. հմմտ. Մատենագիրք հայոց, հտ. Դ., Է. դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2005,
էջ 712-85:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գէորգ Կիլիկեցի գրչի. 9ա Ո՜վ սուրբ տեարք իմ,
որ/// ստացող սորին Գրի[գորի]/// յամենայն ամի
միա/// իւրո Թադէոսի////// եցաւ մանգաղս////// թիւն
անվերանալ///: Զազատածին/// զտէր Յովհան յիշեց[է՛ք ի Տէր]: Զանփոխա/// [յի]շեցէ՛ք ի Քրիստոս զ///:
23բ Զտէր Գրիգոր արհիեպիսկոպոս եւ [զՅով]սեփ
ծերունի եւ զԳրիգոր սպասաւոր բանի՝ նորին ձեռնասուն, որոյ եւ տառս յիշեսջիք ի Տէր, աղաչեմ:
100ա Զթարմատար գրիչս եւ զբիւր ըղձալի տենչաւք ստացիչն այսր շարագրածութեան զԳրիգոր քաջահանճար հռետոր յիշման բարւոյ ի հանդիպելոցդ
մաղթեմ արժանի լինել:
109ա Զստացաւղն սորա Գրիգ[որ] յիշել ի բարի
մաղթեմ:
169բ Զսրբազան վարդապետն Գրիգոր՝ զստացաւղ
սուրբ մատենիս, եւ զԳէորգ անարհեստ գրիչ յիշել ի
բարի մաղթեմ:
198բ Զստացաւղ մատենիս զԳրիգ[որ] յիշեց[է՛ք] ի
Տէր:
286բ (ստ. լս.) Աստի յառաջ գրիչս կաղնի է, աւա՜ղ,
չքաւորութեանս:
295ա (ստ. լս.) Տակաւին կաղնի է գրիչս:
321բ (ստ. լս., շղագիր) Խառնեալ է օղ տետրիս, զի
մէջն յեզերեալ է, եւ դու գի՛տ ալբայփետսն ըստ սիլոբայիցն անուանակոչութեան:
340բ ԶԳրիգոր վարդապետ՝ ստացաւղ տառիս, եւ
զԳէորգ պատանի թարմատար գրիչ յիշել ի բարի մաղթեմ:
2. Մանուէլ գրչի. 378բ Եւ ի վերայ այսր ամենայնի
զՄանվէլ գրիչ յիշեցէ՛ք:
398ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, մաղթանաւք յոքնատանջ եւ բազմաչարչար վկայիցս քոց ողորմեա՛ Գրիգորի վարդապետին՝ ստացողի մատենիս, ընդ նմին եւ
տառապեալ գրչիս. ամէն:
461ա Զգերերջանիկ եւ զսրբազան արհիեպիսկոպոսն՝ զտէր Գրիգոր եւ զնորին ձեռասուն քահանայ
Գրիգոր՝ սպասաւոր բանի, յիշել աղաչեմ ի Տէր:
470ա ԶԳրիգոր մակացու ստացիչ սորին յիշեսջիք:
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474բ-5ա Ի չափ երկտասանիցն պարզեալ ոտից
հոմերականն արհեստի սուղ ինչ բան («ԳԵՈՐԳ ՊԱՏԱՆԻՆ Է ԳՐԵԱՑ, ԳՐԻԳՈՐԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ»)
Գրութեան տառիս ներցուցողի զփաստս տաւնից
Եղեւ նըպաստ ոմն ի գրչաց ի բնաւս անարԳ,
Եկեալ յերկրէ հեռաստանէ ի գիւտ բանի
Եւ պատահեալ քաջն ուսուցչի, որում բաղձայՐ,
Ուր իսկ եւ իսկ ապա հարկի յոմն եղբաւրէ,
Այնինչ յաւարտ գրեթէ հասեալ վարժից բանԻ
|475ա| Րաբունական անուանն ի ճահ գոլ արժանի,
Սակըս սիրով խոկմանն յաւրէնըս Տեառըն ցանԳ,
Գորովական խանդիւ տառիս այսմիկ բաղձայր՝
Լինել նըպաստ եւ ձեռընտու իւրըն փութՈ,
Պատանեկին ապա մաղթել ոչ հրաժարէ,
Թէպէտ եւ չէր նա բաւական առ այն խնդիՐ,
Այղ հայելով առ յոյժ նորայն փափաք սիրոյ,
Եւ հրամանին փորձի լըցաւղ գոլ ըստ կարԻ,
Տագնապ հասեալ ապա եւ այլ իմըն հարկի,
Յայսր փութոյ վրիպէր պաշտել զնա պարապոՎ,
Այղ եւ խըրճիթն ոչ պատահեալ ըստ պատշաճի,
Եւս եւ գործիքն, որ արհեստիս այս ձեռըն տԱ,
Նեղասըրտեալ յոլով անգամ կըրթիւր յապուշ,
Տինա յաւէտ ի զինչն առնել տարակուսէՐ,
Ի վեհագոյն վեհին խնամոց կարողացեալ
Առ այս նըւագ գըլխաւորել զառեալս յաւանԴ,
Ներբողական ձայնիւ դըրուատ փառատրութեան,
Իբր տրիտուր վայելչապէս ձաւնէ նըմԱ,
Էթէ իցէ հաճոյ կամ ոչ տեսանողաց,
Նա ի յիւրոյն փութոյ չեղեւ գըտեալ վըրէՊ,
Գերազանցեալ էր խնդրողին տենչ բաղձանաց,
Յորմէ տըւաւղըն յաղթեցաւ իբր ի վեհԷ,
Րոպեական իմըն մասամբ զկամս ընձեռեալ,
Իբր ըզլումայսն երկու, զոր արկ այրին աղքաՏ,
Եղեալ ստացաւղ տառիս առ գրողըն մեծախոհ,
Եւ զըսխալանսըն ներելով զերկս ընկալցԻ,
Արժանաւոր լինել եւ ինքն ի Քրիստոսէ,
Գտանիլ ներեալ եւ ողորմեալ յաւրն վերջիՆ,
Ցընծալ, պարիլ ընդ բազմելոցն յառագաստին,
Երրորդութեանն երգել ըզփառս միշտ ընդ նոսին:
ՓԱՌՔ ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԵԱՆՆ. ԱՄԷՆ:
Տե՛ս ԺԳ. դ. յիշ-ք, էջ 352-5:

475բ Փառք եռանձնական աստուածութեանն եւ
եզաբուն բնութեան միասնական տերութեանն եւ
ինքնիշխան թագաւորութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. ի բնաւիցս վերառաքեսցի գոյից այժմ
եւ յանեզրն հանդերձեալ յաւիտենի. ամէն: Ուստի յերեքերեւեան լուսոյն գերահրաշ արփիանշոյղ փաղփիցն
արտաթորմանէ անթերի լրութեամբ յաւէտ առլցեալ
երիցս երանեալ սրբազանիցն գուպարք աստուածայնոց որեարցն սրբոցն ասեմ հայրապետացն խըմբից:
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Որք յետ առաջնոց լուսաւորչացն տիեզերաց նախնի
ընտրելոցն առաքելականն դասու, որք ի ճշմարիտն
լուսոյ անընդմիջաբար հըպմամբ ի ճահ արփաւորեալք՝
լոյս աշխարհի յանսուտ բերանոյն բաղանուանեցան:
Երկրորդականն սոքա ժամանեալք գահու կամ որպէս ի
դէպ է ասել՝ նմանասարաս պատուոյ բարգաւաճեալ
ճոխութեամբ, զի ոչ միայն լուսաւորք, այղ եւ լուսատուք եւ բոցաճաճանչ ճառագայթարձակք, ընդ նոսին
եւ հոյղք վարդապետաց եկեղեցւոյ սրբոյ եւ խումբք
հռետորաց, ճարտարաց, բանասիրաց, հոգէհանճար
գիտնականաց, աստուածուսոյց փիղիսոփայից, մանկանց եկեղեցւոյ սրբոյ եւ որդւոց վերին Սիովնի, որք ի
յանցնիւր դարս եւ ի ժամանակս զփրկականն իրագործութիւն ներտնաւրինեցեալ Բանին Աստուծոյ: Զաստուածային առատաձիր պարգեւացն մեր տըւչութեանն զխորհուրդս հոգեշունչ մատենից առասացութեանց պիտառութեամբ առաքելաւանդ աստուածխաւսութեանցն վիպագրութիւն ի նոյն ինքն ի Հոգւոյն
Աստուծոյ աւժանդակեալք ձեռնտուութեամբ աստուածայինացն արձանագրութեանց անծածուկ յայտնութեամբ բացերեւոցեալ սուրբ եկեղեցւոյ՝ շտեմարանեցին մթերք անծախելի եւ գանձ անկողոպուտ զկարգադրութիւնս տաւնից տերունականաց խորհրդոյն,
հանդերձ բացայայտութեամբ եւ որպիսութեան պատճառին ի բազմաց ծածկելոյ յայտարարութեամբ ի պայծառութիւն սրբոյ մաւր մերոյ կաթողիկէի եւ ի
բերկրումն հոգեւորական տաւնասիրաց քրիստոսասէր
ժողովոց: Տինա յաւետ ի հաստատութիւն ուղղափառ
հաւատոյ եւ ի վանդումն աւցտողացն զճշմարտութիւն
խանգարչաց նորոյս Իսրայէղի, միանգամայն եւ ի դաստիարակութիւն բարեպաշտ քաղաքավարութեան ի
Քրիստոս հաւատացելոց, որում յոքնատենչ ըղձիւք
բաղձացեալ քաջ հռետորն եւ բանիբուն ճարտարն,
միջամուխ մակացուն |476ա| աստուածայնոյ տառից
սրբազան քահանայն Գրիգոր սպասաւոր բանի, որոյ
ներկարգեալ կամացն բարեսէր յաւժարութեամբ եւ
ձեռնտու աւժանդակութեամբ հոգէշուք ալեաւք ծաղկեալ սուրբ ծերունին՝ աստուածապատուեալ արհիեպիսկոպոսն տէր Գրիգոր, որ ունէր զվերատեսչութիւն
այցելական դիտման քահանայական դասու, կատարողն պետութեան Այրարատեան նահանգին, ներակայան ունելով զամուրն Բջնի, որ ի նուաղեալ ժամանակի
առաքինասէր վարուք պայծառացեալ, իբրեւ զԱրեգակն փայլէ յաշխարհի, զոր Տէր Յիսուս շնորհեսցէ
զսա եկեղեցւոյ իւր ընդ երկայն ժամանակս խաղաղական կենաւք, ընդ նմին եւ զհամապատիւ ինքեան
ձեռասուն որդեակս իւր հոգեւոր զտէր Վարդան
հարազատ, եղբարբ իւրով նախայիշեցեալն Գրիգորիւ,
եւ զտէր Դաւիթ քուերորդի տեառն Գրիգորի, որոց
կամաւք եւ յաւժարութեամբ յանկ ելեալ կատարեցաւ
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Պատճառնամակս տաւնից՝ ի լրումն բաղձանացն
Գրիգորի վարդապետի, ի վայելումն անձինն կրթասիրի, եւ յետ աստեացս վճարման՝ յիշատակ անջնջելի
ինքեան եւ նախաժաման եղեալ ի Քրիստոս ծնողաց եւ
եղբարց, եւս առաւել տեառն Վանականի՝ վերյիշեցեալ
աթոռոյս վերադիտողի եւ ամենեցուն սոցա ի Քրիստոս
սնուցողի, որոյ [յի]շատակն աւրհնութեամբ եւ
աղաւթքն ի վերայ սոցա եւ ամենայն աշխարհի:
Եւ եղեւ աւարտ գրչութեան սորա ի ձեռն տարաշխարհիկ պատանւոյ՝ ումեմն թարմատար գրչի Գէորգայ՝ ի Կիղիկեան նահանգէն, յանմատչելի ամրոցէն
Ղամբրաւն կոչեցելոյ, որ է ի ստորոտ մեծի լերինն
Տաւրոսի, որ ոչ եթէ իբրու ճարտար գոլով յարհեստ
գրչութեան, յանձնապաստան համարձակութեամբ ձեռնամուխ եղեւ ի գործ, որ ի վեր էր քան զկար նորա,
այլեւ ի յոլով խնամս վայելեալ նախայիշեցեալ արանցս
փառաւորաց եւ անիճահ վարկուցեալ զանց առնել
զպատկառեցուցիչ հրամանաւ սոցին զսարիսխ յուսոյն
յԱստուած ընկենլով, ձեռն ի գործ արկեալ սատարութեամբ նժդեհակցի պանդխտութեանն իւրոյ եւ դաստիարակի անկատարութեան՝ Յովհաննու քահանայի,
ի շրջագայութեան ամանակաց թուաբերութեան հայկականս ազին տաւմարի յարաբարդեալ ամաց չորեքտասան յիսնեկաց հանդերձ առաջին կատարեալ
թու|476բ|ով վեցեկեաւ ընդ տասնեկի շարամանելոյ
(1267), ի բռնակալութեան կողմանցն Արեւելից բաժնին Ասիոյ ի վերայ յոլովից տիրեալ ազգաց՝ խուժադուժ եւ բարբարոս ազգին նետողաց, ընդ որոց
գրաւեալ ծառայութեամբ ծանրագոյն լծոյ հարկապահանջութեան, եւս առաւել տունս Հայոց՝ որպէս երբեմն
Իսրայէղ ի ժամանակս անիշխանութեանն: Յորում
ժամանակի վարէր զառաջնորդութիւն թագաւորութեանն Կիղիկիոյ Հեթում բարէպաշտ, որ էր եւ նա
մտեալ ընդ վերասացեալս հարկաւ:
Այղ բռնադատէ զիս աստանաւր թախիծ սրտիս՝
յողորմելիս յամել պատմութիւն, զի յանցելում ամի ներ
գրութեան այսր մատենի յաղագս ծովացեալ մեղաց
մերոց սուլտանն Մըսրայ բազմաձեռն զաւրու, պատրաստութեամբ մահմետական սպայիւ, իբր ի ցասմանէ
Աստուծոյ ածեալ [ե]մուտ[տ] յերկիրն Կիղիկիոյ,
որում ոչ կարացեալ զդէմ ունել զաւրքն Հայոց, անդէն
վաղվաղակի թիկունս դարձուցեալ, պարտեալ, յաղթեալ, լքեալ, վայրավատնեալ, ցրուեալ լինէին: Ուրանաւր երկու որդիք թագաւորին ձերբակալ եղեալ՝
թշնամեացն ի բուռն անկանէին, կրսերոյն սրախողխող
եղեալ, զերեցն գերի վարէին, եւ ընդ ցրուել զաւրացն,
զի եւ թագաւորն եւս ոչ եղեւ պատահեալ յերկրին,
այնուհետեւ առանց կասկածի եղեալ, բազում նախճիրս եւ ոճիրս արարեալ, հրդեհեալ զյոլովս ի քաղաքաց եւ զաւանս նոցին եւ տապալեալ զեկեղեցիս եւ
զգիրս սուրբս հրոյ մատնեալ, ընդ որս եւ զարքայա-
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նիստ քաղաքն Սիս գեղեցկաշէն ապարանաւք եւ մեծափառ եկեղեցեաւն Սրբովն Սոփեաւ հրձիգ արարեալ, զբազումս ի սուր սուսերի մաշեալ, եւ զեւս բազոմս գերի վարեալ, հանդերձ յոլով աւարաւ: Եւ մաւտ
ի լնուլ ամին փոխեալ եղեւ յաշխարհէ կաթողիկոսն
Հայոց տէր Կոստանդին, որոյ ողորմեսցի Քրիստոս:
Այսոցիկ այսպէս եղելոյ խնամքն Աստուծոյ ժամանեսցէ
ազգի եւ աշխարհացն Հայոց՝ անդորր առնելով ի
յոքնադիմի վշտաց[ս]:
Հանդիպելոցդ սրբոյ մատենիս մաղթեմ աղերսիւ
զստացաւղ սորուն Գրիգոր վարդապետ աղաւթիւք յիշել ի Քրիստոս, եւս առաւել զտէր Գրիգոր եւ զծնաւղսն
իւրեանց, եւ դուք յիշեալ լիջիք յողորմութիւնն Աստուծոյ աւրհնելոյն յաւիտեան: Սխալանաց գրչիս ներեցէ՛ք
իբրու |477ա| տկար բնութեան: Վասն զի որպէս յառաջն ասացի, թէպէտ եւ ոչ ներհուն գոլով մեր յարհեստ գրչութեան, որպէս պահանջէ մեծագոյն այսր
իրողութեանս վարկ, սակայն եւ ոչ կամակատար եղեւ
մեզ դիպիլ տեղւոյ եւ ժամանակի, այղ փոփոխելով
տեղի ի տեղ[ւոջէ, գրե]թէ եւ [մեք] եւս ի բա[րուց ի
բ]արս եւ ի խորհրդոց ի խորհուրդս լինեաք յեղափոխեալ, վասն որոյ եւ ոչ կարողանայաք ճահողակի հանդիպիլ ի գործ արուեստիս, որպէս եւ ի ստորակայէս
յայտերեւակ ցուցանի: Բայց առաջին սկիզբն գրութեան սորա եղեւ ի տիեզերահռչակ սուրբ ուխտն Վիրապին, որ էր ընդ իշխանութեամբ նախայիշեցեալ
տեառնն Գրիգորին, ուր սուրբ Լուսաւորիչն երեքտասանամեայ երկարութիւն ժամանակին ի խորագոյն
խաւարչուտն արգելեալ բանտի, ի մէջ չարաշունչ
մահաբուրիչ դժընդակաթոյնն սողնոց, ուրանաւր իբրու
յարգանդի մաւր զմերն լինէր յղացեալ փրկութիւն:
Ուստի ելեալ ծագէր զլոյսն աստուածգիտութեան արեգակնաքատակ ծաւալմամբ՝ յաշխարհս Հայոց ծնանելով վերստին ի Քրիստոս՝ ըստ մարգարէութեանն,
զազգ մի ողջոյն, ուրանաւր եւ մեզ եղեւ ժամա[նակ]
ինչ դեգերել ի դուռն աստուածազարդ այնր տաճարի,
սակս կրթութեան [մերոյ] ի մեծ վարդապետէն եւ
յաստուածազգեաց առնէն Վարդանայ, որ [ընդ] այն
ժամանակս ի վերայ ամենայն մասանցն բարեաց, որով
բոլորն [կա]տարի առաքինութիւն, եւ զուսուց[չ]ապետութեանն եւս զգործ ի կիր արկեալ, ընդ առնելն
լծակցելով, որ ի դուռն Սրբոյն Գրիգորի նստելով՝ զամենայն եկեալսն յաստուածայինն ուղղէր ճանապարհ:
Եւ անտի փոխեալ եկեալ առ մեծ իշխանն Քուրդ, եւ
մեր զկնի նորա հետեւեալ՝ ժամանակ [ին]չ արարաք
յանուանեալն Սաղմոսավանք, ուր եւ զառաջինն
աւարտեցաք հատոր սրբոյ մատենիս: Եւ քանզի դէպ
լինէր եւ անտի եւս փոխիլ նմա ի գործ բարւոք ուսուցչութեանն ի տեղի, ուր Տէր յաջողեսցէ, յուղարկեալք
եղեալ մեր ի ստացողէ տառիս ի բուն տունս իւրեանց
մեծահռչակ, հրեշտակակրաւն, աստուածաբնակ սուրբ
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ուխտս Թեղինեաց, ուր եւ յանկ իսկ հանաք զառաջարկեալս բարւոք՝ ընկալեալ զմեզ բարեբարոյ եւ սրբասէր
քահանայի Սարգսի, սիրով եւ յաւժարամիտ կամաւք
սպասաւորելով, զոր աղաչեմ յիշման բարւոյ արժանի
առնել ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր:
|477բ| [Աստան]աւր յերես անկեալ կրկին/// ըն[տ]րելոցդ սրբ[ոց], որք միւս/// տեսութեամբ ինչ կամ///
վերծան/// [ս]րտի մտաւք թողութիւն յանցանաց հայցէ՛ք ի Քրիստոս: Մկր[տիչ]/// տայի ի/// ստացողին
այս/// [յիշա]տակի արժանաւոր հարազատին սորուն
Թադ[է]ոսի/// ճահ վարկանիմ շտեմարան ասել զսա
բնաւից աստուածա[հա]ճոյ առաքինութեամբ/// մասնաւորապէս զառ ի նայն բովանդակեալ տեսական աստուած[աբանութիւն], տկարանայ լեզու առ ի պատմել՝
նախ առաջին զկ/// րութենէն, զորմէ շար/// եալ եղբայրսիրութիւն,/// աղքատսիրութիւն, որք են լրումն
բնաւից աւրինաց/// տէրունականն սահմանի, զոր երկրորդէ մեծն Պաւղ[ոս]/// համեստ խոհեմութենէն, զարտալածումն անարիութեանն, ընդ նմին եւ զշռայլական
բազմագլուխ վիշապի/// կամս: Զհակառակսն այսոցիկ
յինքն շարահիւսեալ/// իկ մասունս, եւս եւ զարդարակշիռ չափաւորութիւնն, զոր եւ/// կատարեալ կոչեն
իմաստասիրութիւն, այսոցիկ սեռ/// առաքինութեանց
իւրեանցայովքն մասամբք գերալրապէս/// ելոց, որովք
եւ հաճոյ գտեալ Աստուծոյ վաղ ժաման////// նի լիցի
աղաւթիւք ամենայն սրբոց եւ ձեր մասն ողորմի///, հասանել յաւրն վերջին: Յիշեսջիք, աղաչեմ, եւ զսնընդակից նորին Գրիգորի վարդապետի զ/// քահանայն
խաչի/// զյոլով, ընդ սմին զաշխատեալն զաստուածարեալն ի քահանայս Յակոբոս, եւս եւ զուսումնակից
ըստ Հոգւոյն զկատարեալ եղբայրն՝ հեզահոգի, զհոմանուն սորին զԳրիգոր քահանայն, որք/// ժամանակաց
քրտնաջան վաստակաւք եւ տքնութեամբ [կրթեին առ]
ոտս սուրբ եւ արդիւնական վարդապետին մեծի Վարդ[անայ]/// դեգերեալք եւ տըւչութեամբ շնորհացն Աստուծոյ հասեալ/// կատարման գիտութեան աստուածային Գրոց, զորս Տէր Յիսուս անփո[րձ եւ] անխռով
պահեսցէ եւ ի հանդերձեալն սրբոց իւրոց դասակից
արասցէ. ամէն:
Տե՛ս ԺԳ. դ. յիշ.ք, էջ 349-52:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԵՏԱԳԱՅԻ

1. 260բ (1410 թ., անարուեստ բոլորգիր) Փառք
ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ մի աստուածութեանն՝
Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, յիմանալեացն եւ ի
զգալեաց սեռից, յանբաւ եւ յաննիւթ արարածոցս.
ամէն:
Ո՛վ մանկունք եկեղեցոյ, վայելողք եւ ընթե[րցող]ք
աստուածաշունչ տառից, յորժամ պատահիք այսմ հոգնո[ւա]գ վարդափթիթ բուրաստանիս, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ եւ յ[ե]րկնագնաց յաղաւթս ձեր զտկար ոգի,
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զվերջինս ի պետաց եւ [զ]յետնեալս ի պարս բանասիրաց զԹումա՝ խնդրող բանի, եւ զուսուցիչն զԱլաքսան
աբեղա՝ զհոգեւոր ծնօղն մեր, եւ զըստ մարմնոյ
ծնաւղսն մեր՝ զքրտնաջան հայրն Սարգիս եւ զմայրն
Շնոհւոր, եւ զբազմերախտ քոյրն իմ զՂփչախ, որ
զամենայն զաւուրս իւր առ իս անցոյց ծառայութեամբ
եւ բազում աշխատութեամբ, ատեալ զաշխարհ եւ սիրել
զԱստուած, հաւատաւոր կոչեցեալ, որ է աւատացեալ
եւ հաւատով լցեալ, եւ զքւերորդիսն իմ զՀայրապետ
դպիր եւ զՏիրատուր եւ զՆերսէս, զՄելքեսէթ՝ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, եւ զՍտեփաննոս կրսեր, եւ
զամենայն արեան մերձաւորսն մեր՝ զկենդանիս եւ
զհանգուցեալս, ընդ նոսին եւ զսիրելի աշակերտն իմ
զՊետրոս աբեղա: Եւ Քրիստոս յիշողացդ եւ մեզ՝
յիշեցելոցս, ողորմեսցի. ամէն:
Զի ԺԵ. (15) ամ ի Բաւլղի թալանն եկաց, յորժամ եկ
Թամուրի որդին՝ Ամիրզայն ի վերայ Բաղիշու, եւ
տարան ի Թավրէժ: Եւ ես յամենայն ժամ լալոտ աչաւք
կայի եւ աղէխարշեալ ընդդէմ սմա՝ ոչ գտանելով հնար
ազատել զսա, զի անգեալ էր ի ձեռն անողորմ եկեղեցականաց: Ապա յետոյ ուրախարար եւ մխիթարիչ Հոգին Աստուած մխիթարեաց եւ ուրախացոյց զվշտագնեալ անձս եւ զբեկեալ սիրտս եւ զտրտմեալ ոգիս, եւ
ինքեանք իւրեանց անձամբն բերին զգիրքս առ իս,
բայց թուլացեալ եւ բրդացեալ են կրունկք գրոցս,
կտրատեալ եւ խարխարեալ: Աստուծոյ գոհութիւն եւ
փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: ՊԾԹ. (1410)
եկաւ գիրքս:
2. 10բ (ԺԶ. դ., անարուեստ բոլորգիր)/// կշիռ եռաչափեան/// ութեանն յաւիտեանս յաւ////// աւ վերստին
դրիլ՞/// լ հաւատ,/// սասէր արանց/// րն Փոլատի///
աւագի, որ յայս/// թլուշայի եւ/// ուխթանի եւ///, որ
զԱւետիք/// զ տացէ նմա Տէր Աստուած/// աղաչեմք
զամենե[սեան],/// կամ աւրինակաւ/// թս ձեր ըստ//////
ր եւ զեղբարսն/// ատ, եւ զԽութ////// Քրիստոս եւ
զՅակ////// այ, որ զայս սուրբ/// թալան գնեալ է/// մեր
Թումայ վարդապետի/// [յ]իշատակ իւրեանց/// եւ յիշեն յանարիւն////// ղացդ եւ մեզ յիշել///. ամէն:
3. 478ա (1630 թ., անարուեստ բոլորգիր) Նորոգեցաւ սուրբ գիրքս, որ կոչի Տաւնապատճառ, արարեալ սրբոց վարդապետաց եւ հայրապետաց հայոց՝
առ ի բացայայտել զպատճառ տօնից տէրունականաց
եւ ամենայն սրբոց յիւրաքանչիւր տաւնից նոցա, ձեռամբ փծուն գրչի՝ նուաստ քահանայի, յիշատակ տէր
Բարսեղ վարդապետին, վերադիտողի Համիթ մայրաքաղաքի, որ ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց՝
յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ հոգեւոր ծնաւղին իւրոյ եւ
ուսուցչին՝ տէր Սրապիոն վարդապետին, որ եղեւ
կաթողիկոս եւ անուանեցաւ Գրիգոր, եւ մարմնաւոր
ծնաւղացն, եղբարցն, քվերցն եւ ամենայն արեանառու
մերձաւորացն: Եւ եդ յիշատակ ի դուռն Սուրբ Առաքե-
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լոցն. որք հանդիպիք սմա տեսութեամբ, ընթերցմամբ
եւ կամ աւրինակ դնելով, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք:
Յիշեա, Տէր Յիսո՛ւս, գթա՛յ, Քրիստոս, քաւեա՛ զձեռագիր յանցանաց վերոգրելոցս ի սմա՝ Բարսեղ վարդապետին եւ ծնաւղաց նորին, եւ ձեզ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած յիւր միւսանգամ գալըստեանն, եւ մասն
ողորմութեան ընկալջիք յարքայութեանն երկնից.
ամէն: Եւ մի՛ ոք յանդգնի հանել զսա ի դրանէ Սուրբ
Առաքելոցն՝ ծախելով, գողանալով կամ գրաւ դնելով,
ո՛չ ի մերոց եւ ո՛չ յաւտարաց, եւ թէ ոք յանդգնի, զմասն
Կայէնի եւ Յուդայի եւ խաչհանուցն առցէ, եւ լաւ պահողքն, ընթերցողքն եւ խնամք տանողքն աւրհնին ի
յԱստուծոյ եւ յամենայն սրբոց նորա. ամէն: Կազմեցաւ
տառս ՌՀԹ. (1630) թուին, ի հայրապետութեան տէր
Մովսէս կաթողիկոսին:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ.ք, Բ., էջ 378:

4. 378ա (ԺԷ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Չանարժան
ծառայս Աստուծոյ զՎարդան սարգաւ[ագ]ս յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս: Աստուած զձեզ յիշեսցէ իւր արքայութիւն:
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Պտռկ-Պհպ. Աբ, 1ա սեւ թանաքով
բոլորակ, երկգլխանի արծուի պատկերով՝ «Печ.
Ахалцыхской градской полиции”:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Յովհաննէս/// Գանձակեցւոյ Տօնապատճառ», Պտռկ-Պհպ. Աա՝
«Հմր. 167/6.», 1ա՝ «ՊԾԹ. – 1410, «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «295/3082», 340բ (սեւ մատիտով)՝ «յիշատակարան»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 284ա՝ «Գրեա», 321բ՝ «ա, Ամենակալ», 322ա՝ «բ, Բազումողորմ», 322բ՝ «Գթած Տէր»,
323ա՝ «Դատօոր արդար», 323բ՝ «երկայնամիտ»,
324ա՝ «զօրօոր», 324բ՝ «Էմանւէլ», 325ա՝ «ընդ մեզ
Աստուած, է», 328բ՝ «թագօոր փառաց», 329ա՝ «ժողովօղ ընտրելոց», 329բ՝ «իմաստուն ճարտարապետ»,
330ա՝ «լոյս ի լուսոյ», 330բ՝ «խնամօղ, ծածկագէտ»,
331ա՝ «կեցուցիչ», 331բ՝ «հուր կենդանի», 332ա՝
«ձայնօղ եւ ձգօղ առ քեզ», 381բ՝ «դաւօտլու, ասաց
Տէր ցՏէր, անուն նորայ, ասաց Տէր, միթամ ենից»,
382ա՝ «Ով ահագին սրտոյս, դ», 439բ՝ «Տարորոշ եւ
շարունակ», 478ա՝ «Կաթողիկոսին, կաթողիկոս, կ»,
478բ՝ Այբուբենի տառեր՝ «ա-ն»:

3083
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ ՃԱՌՔ
ԺԸ. դար
ՍՏԱՑՈՂ՝ Յովհան վրդ. Տաթեւացի:
ԹԵՐԹ՝ 291. չգրուած՝ 1ա-5բ, 8բ-12բ, 276բ-91ա: ՊՐԱԿ՝ 5+ԱԻԹx10 (ԺԶ՝ 6)+10: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
աստղ, տակը մահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14x10,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 49ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը տախտակ, աստառը կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը կարմիր:

Նմուշ 49ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական,
թռչուն: Զարդագիր՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ՝ կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Աւետարան ըստ Մատթէոսի: Ժ. դ.:
ԱԲ+ԲԳ, ստացուած 2 թերթերի ընդերկայնակի եզրահատումով,
ընդլայնակի հատումով ու ծալումով: Մագաղաթ, 20,1x14. երկսիւն (18,6x13,7), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բբ), տող՝ 20:
Կարդալ՝ Բա1-Աբ1-Բա2-Աբ2-Բբ2-Աա2-Բբ1-Աա1, Դա1-Գբ1-Դա2Գբ2-Դբ2-Գա2-Դբ1-Գա1. «///[մա]րգարէութիւնն Եսայայ, որ
ասէ... արդ՝ ուստի՞ ունիցի [զորոմն]... [Չիք մարգարէ անարգ՝
եթէ] ոչ յիւրում գաւառի եւ յիւրում տան... բայց հինգ նկանակ եւ
երկուս ձկունս. Եւ ասէ ցնո[սա. Բերէ՛ք այսր զայն]» Մատթ. ԺԳ.
14-27, ԺԳ. 57-ԺԴ. 18։

Նմուշ Բբ

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի երկու գամերն ու կապիչներն ընկած. Պտռկ-Պհպ-ները կծկուած, խունացած, կեղտոտուած, թ. 276՝
ստորին աջ լս-ում կնքադրոշմը (հաւանաբար Յովհան վրդ. Տաթեւացու, յետագայ ինչ-որ տէր ջնջել է) շրջանաձեւ կտրած-հանած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6ա-272բ [Յովհաննու Ոսկեբերանի Ճառք]
– 6ա-8ա [Ցանկ գրոց] – Ա. Յաղագս յեկեղեցին
միաբան ընթանալ եւ յաղօթել... ՁԲ. Եղիշէի ասացեալ
Վասն յիշատակաց մեռելոց ի կան[ոն]աց գրոց:
1. 13ա-9ա [Ի ճառէ իմեքէ] – ///աղօթից եւ ընթերցուածոց պարապելով, յաղագս այնորիկ յաճախապէս
լուցին զհուրն... եւ հանդերձելոց բարեացն հանդիպեցուք, որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել՝ շնորհօք եւ
մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի...
ամէն:
2. 19ա-21ա Բ. Նորին Յոհաննու Ոսկէբերանին
Յաղագս աղօթից – Զոր օրինակ վարդապետ այր
ախորժիցէ... եւ կեալ ըստ Աստուծոյ կամացն, զի եւ
հանդերձելոց բարեացն հասանիցեմք ի Քրիստոս
Յիսուս ի Տէր մեր... ամէն:
3. 21ա-4ա Գ. Տեառն Յոհաննու Ոսկէբերանի Յաղագս համբերութեան՝ օրինակելով զՅովբ (=Մեկնութիւն Մատթէի, ճառ ԼԳ.) – Արդ, ո՛վ սիրելիք, առաքինութեամբ խորհրդոցդ... յարկացն նորա կարասցուք
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յարկակիցք գտանել, որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
4. 24ա-8ա Դ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկէբերան[ի] Յաղագս չար նախանձու – Արդ, վասն զի
այսպիսի հեռ նախանձուն, որոց չիք ինչ չարիք... զի
ստոյգ եւ մշտնջենաւոր փառացն հասցուք, որոց լիցի
ամենեցուն մեզ հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
5. 28ա-30բ Ե. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկէբերաննին Յաղագս բարեկեցութեան եւ որկրամոլութեան (=Մեկնութիւն Մատթէի, Ճառ ԽԴ.) – Արդ, զայս
ամենայն լուեալ յամենայն կողմանց, պարըսպեսցուք
զանձինս... զի եւ մարմնոյն առողջութեանն վայելեսցուք՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
6. 30բ-2բ Զ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկէբերանի Յաղագս ողորմածութեան (Մեկնութիւն Մատթէի, Ճառ ԽԵ.) – Եւ արդ, դու, եթէ չկարիցես կուսութիւն պահել... |32ա| զի այնպէս աստի եւ անտի բարութիւնսն վայելիցիմք, |32բ| որոց լիցի ամենեցուն մեզ
հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
7. 32բ-6ա Է. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկէբերանի դարձեալ Յաղագս ողորմածութեան – Եւ զայն,
ինչ մի՛ ասիցես, եթէ ողորմութիւնս արարին... սուրբ
վարս առնուցումք, ընդ նոսին եւ ի յաւիտենից բարութիւնսն վայելիցիմք՝ շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի, յորում փառք յաւիտեանս. [ամէն]:
8. 36ա-9ա Ը. Նորին Տեառն Յովհաննու Ոսկէբերանի Յաղագս ոչ համարել փոքր զյանցանս, այլ եւ
փոքունցն զգուշանալ – Վասն որոյ աղաչեմ ամենայն
հնարիւք հնարել պարըսպել զանձինս... բուռն հարցուք զառաքինութենէ, զի եւ յաւիտենից բարութեանցն
հասանիցեմք՝ շնորհօք... ամէն:
9. 39ա-42ա Թ. Տեառն Յովհաննու Ոսկէբերանի
Յաղագս ոչ բարկանալոյ – |39բ| Ո՞ ոք ոչ զարմանայցէ ընդ այն, որ հեզութեամբն համբերիցէ զթշնամանսն... եւ զանձամբ անձինս թշնամել, զի այսպէս եւ
սա եւ ի հանդերձեալ աշխարհն վայելեսցուք ի փառս՝
շնորհօք... ամէն:
10. 42ա-5ա Ժ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս բարկանալոյ – Ուսցուք այսուհետեւ
մեք, եթէ զի՞նչ իցէ զմարդն... նաւահանգիստն նաւարկեսցուք, զի եւ յաւիտենից բարութեանցն հասցուք,
որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
11. 45ա-8բ ԺԱ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ճանաչելոյ զմեր բնութիւն եւ ոչ
ցանկալ գեղեցիկ կնոջ – Եւ Էր, ասէ, ամենայն երկիր
շուրթն մի... վայր անկանի ամբարտաւանութիւնն եւ
պայծառանայ խոնարհութիւնն՝ ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
12. 48բ-51բ ԺԲ. Նորին Յովհաննու Ոսկէբերանի
Յաղագս թէ ոչ ի հարկէ ինչ մեղք լինիցի, այլ ի չար
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կամացն – |49ա| Եւ արդ, օ՛ն առ ի մէնջ, զայն քննեսցուք ի հարկէ ինչ... չարեացն փախչել կարիցեմք եւ
հասանել խոստացելոց բարութեանցն, որ ի Քրիստոս
Յիսուս ի Տէր մեր, ընդ որում Հօր... ամէն:
13. 51բ-4ա [ԺԳ.] Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս արժանաւորութեամբ մերձենալ ի սուրբ
խորհուրդն եւ ոչ ժամանակաւ – Զի բազում անգամ
վայրապար եւ անխտիր եւ ըստ սովորութեան իմն հաղորդին մարմնոյն Քրիստոսի... այնպէս զՔրիստոս տեսանիցէք անդ համարձակութեամբ, որոց լիցի մեզ
արժանի լինել ամենեցուն՝ շնորհօք... ամէն:
14. 54ա-7բ ԺԴ. Տեառն Յոհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս մինչ առաքինութեանցն լուծանել բաւական
է հանել յարքայութենէն եւ վասն տանջանացն. այլ եւ
այլ մեղաց, որ շատ, եւ որ սակաւ – |54բ| Եւ ամենեքումբք պարտ է ի դէպն վարել, նոյնպէս եւ ամենայն
առաքինութեամբք... գործոց բարեաց զանձինս յորդորեսցուք, զի արժանի լիցուք այնպիսի փառաց հասանել ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ընդ որում Հօր միանգամայն եւ... ամէն:
15. 57բ-60ա [ԺԵ.] Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի յաղագս առաջնոցն պնդութեան, յառաքինութիւնսն եւ մեր ծուլութիւն – Իսկ այժմ չունիմք ինչ այսպիսի եւ կամիմք ամենեցուն սիրել... զմիտսն զգաստացուցանէ, եւ այն լինի մեզ պատճառք հանդերձելոց
բարութեանցն, որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել ի
Քրիստոս Յիսուս... ամէն:
16. 60ա-1ա ԺԶ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս դառնալոյ ի չարեաց օրինակաւ Նինուէացւոց – Յորժամ ոտքն, որ զշինուածն ի վեր ունի, անկանիցի... գազանէն զերծանիլ եւ առաքել գոհութիւն
մարդասիրին Աստուծոյ, զի նորա փառք յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
17. 61ա-4ա ԺԷ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս սիրոյն Քրիստոսի – Եւ արդ, զամենայն զայն
ի բաց ընկեսցուք... զի արժանի լիցուք ամենեքին
յահագին յաւուրն ի մարդասիրութեան Տեառն վայելել
եւ խոստացելոց բարութեանցն հասանել ի Քրիստոս
Յիսուս ի Տէր մեր... ամէն:
18. 64ա-7բ ԺԸ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս գուսականաց (այսպէս) խեղկատակութեան – Աղէ, ասա ընդ դերձակացն եւ զթագագործսն... զի եւ զպսակն վերին կոչմանն առնուցումք,
որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել ի Քրիստոս Յիսուս
ի Տէր մեր... ամէն:
19. 67բ-72բ ԺԹ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ագահութեան, որ է՝ կռապաշտութեան – Ի բաց լերուք ի մեղաց, եւ ապա կարէք զՔրիստոս տեսանել... զի ամենեւին յամենայնի փառս հանցուք մարդասիրին Աստուծոյ՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ... ամէն:
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20. 72բ-9ա Ի. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս առնն սիրելոյ զկին, եւ կնոջ՝ զայրն –
Եւ արդ, բազում հոգեբարձութիւն յանձին կալցուք... եւ
զկեանս երկրիս առաքինութեամբ անցուցանել եւ խոստացելոց բարեացն հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
21. 79ա-81բ ԻԱ. Նորին Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս ծնողաց զորդիս խրատու Տեառն ուսուցանել (= Ի մեկնութենէ թղթոյն Եփեսացւոց ԻԱ.) –
Վասն այնորիկ եւ մեք նախ վայելեմք ի պտղոյ նոցա...
սնուցանիջիք զորդիս խրատու եւ իմաստութեամբ
Տեառն, զի ամենեւին յամենայնի փառս հանցուք մարդասիրին Աստուծոյ... ամէն:
22. 81բ-3ա ԻԲ. Նորին տեառն Յոհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս միշտ զԱստուած յիշել – Լուիցուք
այսուհետեւ եւ մեք եւ մոռասցուք այսուհետեւ զչարիսն
մեր... եւ զամենայն ինչ արասցուք, որ կարօղ լինիցիմք
խոստացելոց բարութեանցն հասանել, որոց լիցի... ամէն:
23. 83ա-6ա ԻԳ. Տեառն Յոհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս ագահից եւ անարգ ծնօղաց – Եւ արդ, մի՛
ոք, որ մեռելոտի գործս ունիցի... զի այնպէս կարասցուք եւ արքայութեանն երկնից հասանել, որոց լիցի
ամենեցուն մեզ հասանել ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր... այժմ եւ միշտ՛՛. [ամէն]:
24. 86ա-8բ ԻԴ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս յարդարութեամբ [կեալ] եւ չարաչար գեհենին տանջանաց – Եւ քանզի սրբութիւն արար նա մեղաց
մերոց... արժանաւորս արասցէ զերկոսին կողմանսն,
որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
25. 88բ-91ա ԻԵ. Նորին տեառն Յոհաննու Ոսկեբերանի յաղագս ի չափու ունել զանձն – Եւ արդ,
զայս ամենայն իմացեալ՝ մի՛ ինչ ամօթ համարեսցուք...
որ վարիցենն զաշխարհս՝ որպէս թէ ոչ յաղթի ծախս,
որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել՝ շնորհօք եւ... ամէն:
26. 91ա-3բ ԻԶ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս սիրոյ եւ զընկերն շահելոյ – Եւ եթէ զսակաւդ չարհամարհիցես... արդ, նմանեսցուք նմին, եւ
այնպէս կարիցեմք հասանել խոստացելոց բարութեանցն, որոց լիցի... փառք եւ՛՛. [ամէն]:
27. 93բ-7բ ԻԷ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ոչ ողբալոյ զմեռեալս – Զի որ ի
մահուանէ չերկնչի, արտաքոյ քան զբնութիւն սատանայի է... բանքդ ձեր ի մեր գովութիւն ծախին եւ
յարգանս, զի ամենեքին արժանի լիցուք հասանել բարութեանցն... փառք՛՛. [ամէն]:
28. 97բ-100բ ԻԸ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս ոչ մատնելոյ անձամբ զանձինս ի փորձութիւն, այլ միշտ ի բարիսն կիրթ կալ – Եւ արդ, ընդէ՞ր
խռովիցիմք. մի՛ ոք, յորժամ տեսանիցէ... եւ դիցուք
զպսակն ի գլուխ. Քրիստոսիւ Յիսուսիւ Տերամբ մերով,
ընդ որում Հօր... այժմ եւ՛՛ [ամէն]:
29. 100բ-2բ ԻԹ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկե-
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բերանի Յաղագս հանդերձեալ բարութեանցն – Եւ
արդարեւ, այն իսկ է հանգիստ, ուր մերժեսցին ցաւք...
եւ արդ, եղիցուք եւ մեք յերանելեացն, զի հասանիցեմք
յաւիտենից բարութեանցն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր... փառք, իշխանութիւն եւ՛՛. [ամէն]:
30. 102բ-6ա Լ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ծերոց եւ մանկանց զգաստանալոյ
– Եւ մեզ այսուհետեւ ժամանակ ի դէպ է ասել... յարքայութեան եւս առաջին գտանիցիմք, եւ յամենայն բարութիւնսն վայելեսցեմք, որոց լիցի ամենեցուն մեզ
հասանել՝ շնորհօք եւ... փառք, իշխանութիւն՛՛. [ամէն]:
31. 106ա-9ա ԼԱ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ստոյգ ապաշխարութեանն – Եւ
արդ, աղէ ասա՛, եթէ յարքունիսդ ուրեք մտանէիր...
մեկնեսցուք յերկրաւոր իրացս եւ գտցուք շնորհս եւ
ողորմութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ընդ որում
Հօր միանգամայն եւ Հոգոյն Սրբոյ փառք, իշխանութիւն՛՛. [ամէն]:
32. 109ա-13ա ԼԲ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ողորմածութեան եւ ոչ քննելոյ
զարժանն – Այնպիսի պատարագ մատուսցուք եւ
մեք... զայս այսպէս առնիջիք եւ ամենայն իսկ բարութեանցն հասանիջիք, որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
33. 113բ-5բ [ԼԳ.] Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ընտրութեան արքայութեանն եւ յորդորելով զբարիսն – Յորժամ զհարիւր ամ կեցցէ եւ գործ
ինչ բարի ոչ ցուցանիցէ... եւ արդ, կամեսցուք զբարիս,
զի եւ յաիւտենից բարութեանցն հասանիցեմք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր... այժմ եւ՛՛. [ամէն]:
34. 113բ-22ա ԼԴ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ոչ սիրել զաշխարհս, եւ որ ինչ աշխարհի
է օրինակաւ սրբոցն – Առաջին առաքինութիւն եւ
գլխաւոր, քան զամենայն առաքինութիւնս... |121բ| եւ
ամբարտեսցէ զմեզ յըշտեմարանն, եւ վայելեսցուք ի
բարութիւնսն, |122ա| որոց լիցուք ամենեցուն մեզ
հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
35. 122ա-9ա ԼԵ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ի չափու ունել զանձն եւ առ զարդասէր կանայս – Զայն ամենայն ածցուք զմտաւ,
սիրելիք, զայն... եւ կարկամութիւն, եւ մի՛ այլ ինչ այնպիսի, զի եւ խոստացելոց բարութեանցն հասանիցեմք,
որոց լիցի... ամէն:
36. 129ա-32բ ԼԶ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս ապաշխարութեան – Զգո՛յշ լերուք, մի՛
գլորիցիմք... եւ դուք յերկինս առնուք փոխարէն, որոց
լիցի ամենեցուն մեզ հասանել ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր... այժմ եւ միշտ եւ յաւի՛՛. [ամէն]:
37. 132բ-5բ ԼԷ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս հանդերձեալ տանջանաց ստուգութեան եւ
ոչ խօսել չար զումեքէ, այլ զանձնէ – |133ա| Եւ մեք
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առ վհատեալսն զնոյնս ասասցուք... հեզք եւ խոնարհք
լինիցիմք եւ վայելեսցեմք յամենայն բարութիւնսն՝
խոստացեալ սիրելեացն Աստուծոյ, որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել՝ շնորհօք... ամէն:
38. 135բ-9ա ԼԸ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի, որք յաղագս մեղուցելոցն եւ ոչ ապաշխարելոց – Որ յերկնից անկանիցի եւ անտի բարութեանցն... հալածական լինին ցաւք եւ տրտմութիւնք եւ
հեծութիւնք, զի հասանիցեմք բարութեանցն, որ անցանիցեն ըստ միտս մարդկան ի Քրիստոս Յիսուս... ամէն:
39. 139ա-41բ ԼԹ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս յաւելորդ ցանկութեանցն – Քանզի այսպիսի իսկ են Աստուծոյ... զսորին զհետ երթիցուք, զի
եւ ի հանդերձեալ բարութիւնսն վայելեսցուք՝ շնորհօք... այժմ եւ միշտ եւ յաւիտե՛՛. [ամէն]:
40. 142ա-5ա Խ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս սատանայի եւ ահեղ |141ա| խորհրդոց եւ
ոչ անարժանութեամբ հաղորդել – Եւ արդ, զայս
լուեալ՝ մի՛ ինչ գարշեսցուք... |144բ| զի այնպէս կարիցեմք պարգեւացն արժանի լինել, որոց լիցի ամենեցուն
մեզ հասանել՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ... |145ա|
փառք, իշխանու՛՛. [ամէն]:
41. 145ա-8բ ԽԱ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս կանանց եւ յաւելորդ պաճուճանաց եւ պչրանաց աշխարհականաց եւ կուսանաց,
այսինքն՝ հաւատաւորաց (Մեկնութիւն Ա, Տիմոթէոս
Թ.) – Եւ վասն այնորիկ կանանց աւելի ցածութիւնս
պահանջէ Պօղոս... եւ ի փառս նորա կեալ, եւ յաւետեաց նորա հասանել՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ... ամէն:
42. 148բ-50բ ԽԲ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս զորդիս եւ զդստերս խրատելոյ
հարց եւ մարց՝ ըստ կամացն Տեառն – Լուարո՛ւք
զայս, հա՛րք եւ մա՛րք... |150ա| կարիցեն լինել առիթ
ծնօղացն վարձուց, եւ ամենայն ինչ ի փառս Աստուծոյ
լինիցի եւ ի մեր փրկութիւն, զի արժանի լինիցիմք
խոստացելոց բարութեանցն, յորոց լիցի ամենեցուն...
|150բ| այժմ եւ միշտ եւ յաւի՛՛. [ամէն]:
43. 150բ-7ա ԽԳ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս անձամբ տալ աղքատին եւ վասն միայնակեցայց սրբոց – Արս անցաւորս իբրեւ ճանապարհորդս ընկալաւ Աբրահամ... եւ յանձանց թագուսցուք,
զի հասանիցեմք խոստացելոց բարութեանցն՝ շնորհօք
եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում Հօր միանգ՛՛. [ամէն]:
44. 157ա-61բ ԽԴ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս հնազանդ լինել առաջնորդաց եւ
ոչ բամբասել – Անսացէ՛ք, ասէ, առաջնորդաց ձերոց...
զի քերեսցուք ի բաց եւ այնպէս հանապազ փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՀոգին Սուրբ, այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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45. 161բ-3բ ԽԵ. Տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի
Յաղագս սակաւ գողութեան եւ յափշտակութեան՝
ընդ բազմի համարեալ ի չար կամացն – Երկայնամիտ լինի Աստուած, զի զմեզ յապաշխարութիւն
ածիցէ... այլ հեռանայցեմք ի մեղաց եւ հասանիցեմք
խոստացելոյ բարութեանցն, որոց լիցի... այժմ եւ՛՛.
[ամէն]:
46. 163բ-5ա ԽԶ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանին Յաղագս ոչ հաւատալ հմայից եւ հատընկեցայց, եւ որ ինչ սոցին նման են, զի ընդ կռապաշտութեան համարեալ է – Որ ասեն՝ այս անուն գողացաւ, եւ այս անուն... զոր պարտ է ճանաչել, եւ ամենայն բարութեանց հասանիցեմք՝ շնորհօք եւ... այժմ
եւ՛՛. [ամէն]:
47. 165ա-8ա ԽԷ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս, որք զանարժան ոք յեպիսկոպոսութիւն կոչէ, եւ որք բամբասեն զառաջնորդն – Եւ
դու տես վասն որոյ աշակերտացն... զի երկոքին կողմամբք ցուցցուք զողորմութիւնս առաքինութեանն, եւ
այնպէս կարիցեմք խոստացելոց բարութեանցն հասանել, որոց լիցի... ամէն:
48. 168ա-70ա ԽԸ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Յաղագս չար համարելոյ զառաջնորդն –
Այլ լուարո՛ւք յետ այնր՝ զի՞նչ ասէ Քրիստոս... |169բ|
զի ի փառս Աստուծոյ կեցցուք եւ խոստացելոց բարութեանցն սիրելեաց նորա արժանի լիցուք հասանել՝
շնորհօք եւ... |170ա| յաւիտենից. ամէն:
49. 170ա-2բ ԽԹ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս ոչ տանելոյ զմանուկ խօթացեալ
ի բժշկութիւն բժշկաց սատանայի – Եթէ մանուկ
ուրուք ի հիւանդութեան իցեն... եւ վիշտքն փարատեսցին, եւ մեք ի փառս Աստուծոյ կացցուք եւ խոստացելոց բարեացն հասցուք՝ շնորհօք... այժ՛՛. [ամէն]:
50. 172բ-81ա Ծ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս Պօղոսի արտասուացն եւ ոչ մտանել ի հարսանիս կաքաւչաց եւ սատանայական երգոց – Եւ արդ, մի՛ տրտմեսցուք ընդ նեղութիւնս... զի
Աստուծոյ հաճոյ լիցիուք եւ խոստացելոց բարութեանցն... եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
51. 181ա-3բ ԾԱ. Տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի
Յաղագս անձամբ աղօթել եւ ոչ ի |181բ| սրբոցն
միայն յաղօթսն ապաստան լինիլ – Մի՛ ոք այսուհետեւ զանգիտասցէ... բուռն հարցուք զառաքինութենէն, զի կարասցուք հասանել խոստացելոց բարութեանցն սիրելեաց նորա՝ շնորհօք... այժմ՛՛. [ամէն]:
52. 183բ-7բ ԾԲ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս, որ յընչիցն կորստեան ոչ երթան ի
հարցուկս եւ ի գէտս, ընդ մարտիրոսացն առնուն
վարձս – |184ա| Բանսարկուն եկեալ հասեալ կայ ի վերայ... մերժեսցուք զանձինս յաւելորդացն, հասանիցեմք
երկնից բարութեանցն, որոց լիցի... այժ՛՛. [ամէն]:
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53. 187բ-9բ ԾԳ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս ամենայն արդարութեան, որ ընդդէմ մեղաց – Հաւատով Երրորդութեանն լինիցի կատարումն ամենայն բարութեանց... ժառանգակիցք
զկեանսն յաւիտենից, որոց լիցի ամենեցուն մեզ լսել
զքաղցր բարբառն զայն... ամէն:
54. 189բ-94բ ԾԴ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս գեհենին տանջանացն հաստատեալ օրինակի ջրհեղեղեաց եւ Սոդոմայ հրոյն,
եղծանելով, որք ասեն, թէ սպառնալիք միայն իցենն
– Յորժամ զձայն փողոցն լսիցեմք... եւ ի սիրտս մարդոյ ոչ անկաւ, որոց լիցուք ամենեցուն մեզ հասանել՝
շնորհօք եւ... փառք, իշխանութիւն՛՛. [ամէն]:
55. 194բ-7ա ԾԵ. Տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի
Յաղագս զգուշութեամբ գնալ ընդ նեղ ճանապարհն
եւ մի ծուլանալ – Վասն որոյ աղաչեմ՝ զամենայն
հնարս հնարեսցուք... լիցուք ողորմածք, զի այնպիսի լիցուք հաճոյք Աստուծոյ եւ հանդերձելոց բարեացն, սիրելեաց նորա հասցուք՝ շնորհօք եւ... այժմ եւ՛՛. [ամէն]:
56. 197ա-202բ ԾԶ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս չար մարդոյ նմանեալ գազանի
եւ ո՛չ մարդոյ – Արդ, աղէ, ասա՝ ուստի կարիցեմ ճանաչել զքեզ... եւ աստ լուսաւոր լիցիս եւ ի հանդերձեալ
բարութիւնսն վայելեսցես՝ շնորհօք եւ... ամէն:
57. 202բ-6ա ԾԷ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս մոգուցն նմանել եւ պահել զանձն
ի գիջութենէ – Զիա՞րդ ստէպ երթիցուք զհետ մոգուցն
զվայրենական... եւ յաստի ամօթոյս ապրիցիմք եւ
զհանդերձեալ կեանս շնորհիցեմք՝ շնորհօք եւ... ամէն:
58. 206ա-8բ ԾԸ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս դարձի խոստովանութեան եւ
ապաշխարութեան – Նմին նախանձաւորք լիցուք եւ
մեք... եւ զնենգութիւնս դիւրաւ մերժեսցուք եւ անմահ
պսակացն հասցուք՝ շնորհօք եւ... ամէն:
59. 208բ-11ա ԾԹ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի. Յաղագս ամենայն առաքինութեան
կրթութեանց – Մի՛ այսուհետեւ ծուլասցուք եւ մի՛...
հասանիցեմք յօրն եւ անմահ պսակացն արժանի լինիցիմք, յորս լիցի ամենեցուն մեզ վայելել՝ շնորհօք եւ...
ամէն:
60. 211ա-4բ Կ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս նշանի Սուրբ Խաչին եւ մարդասիրութեանն Աստուծոյ – Մի՛ ոք այսուհետեւ ամօթ համարեսցի... եւ անճառ փառացն, որոց լիցի ամենեցուն
մեզ հասանիլ՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի... ամէն:
61. 214բ-6բ ԿԱ. Տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի
Յաղագս վաշխից – Քանզի դժնդակ է, սիրելի՛ք, եւ
կարի իսկ դժն|215ա|դակ... եւ աստ համարձակութեամբն վայելեսցուք եւ հանդերձելոց բարութեանցն
հասցուք՝ շնորհօք եւ... ամէն:
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62. 217ա-20ա ԿԲ. Տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս պահոց եւ աղօթից եւ բարեկեցութեան
եւ արբեցութեան – Այս ազգ, ասէ, ոչ ելանէ, եթէ ոչ
պահօք եւ աղօթիւք... զի աստ ապրեսցուք եւ հանդերձելոց բարեացն հասցուք՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ... ամէն:
63. 220ա-1ա ԿԳ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս հպարտիցն – Քանզի իբրեւ զծառայ մի չար եւ զգերի... եւ աստէն աներկիւղ վայելեսցուք եւ հանդերձելոց բարութեանցն հասցուք՝ շնորհօք... յաւիտեանս յաւի՛՛. [ամէն]:
64. 221ա-5ա ԿԴ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս խնամ տանելոյ ընկերաց փրկութեան եւ որդւոց – Նմին նմանօղք լիցուք եւ մեք... եւ
մեզ ձեօք պարծել պատրաստեսցէ, զի նորա են փառք
եւ իշխանութիւն յաւիտեանս. ամէն:
65. 225ա-7բ ԿԵ. Տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի
յաղագս յաճախ երախտեացն Աստուծոյ անչափ եւ
մեր յաճախ մեղքն – Եւ արդ, ասացից եւ եդից
զմեղսն... որ զամենայն յարդարել կարիցէ ի կեանսն
յաւիտենից ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք
յաւիտեանս. [ամէն]:
66. 227բ-8բ ԿԶ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս կուսութեան օրինակաւ ներքինեացն – Եւ քանզի վասն կուսութեան ճառել ծանր
թուէր... բազում վերին օգնականութենէ պատերազմ,
որով վայելիցէ մեզ ամենեցուն փառաւորել... ամէն:
67. 228բ-31ա ԿԷ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս առաւել քան տասանորդովք
տալ աղքատաց – Եւ զի՞նչ ասիցեմ. զբնաւ իսկ զառաքինութիւն... եւ ի փոյթ զանձինս ածցուք եւ հանդերձելոց բարութեանց հասանիցեմք՝ շնորհօք... ամէն:
68. 231ա-4ա ԿԸ. Տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի
Յաղագս ոչ լինելոյ անյոյս ի փրկութենէ, եթէ պոռնիկ
իցէ, եւ թէ այլ մեղաւոր – Զայնմանէ առաւել եւս յաճախեն չարիք... զի եւ աստէն եւ հանդերձելոց բարութեանցն հասանիցեմք՝ շնորհօք եւ... ամէն:
69. 234ա-9ա ԿԹ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս սրբոցն միայնակեցացն – Լուարո՛ւք զայս, որք ի խորհրդականն իցէք... այլ բազում
խաղաղութիւն եւ ամենեւին հանդարտութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
70. 239ա-41ա Հ. Տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի
Յաղագս մեռելոցն առնել աղօթս եւ տուրս տալ եւ
վասն այնոցիկ, որք մանկունք գնացին – Եւ արդ, մի՛
վասն մեռելոց ինչ սուգ ունիցիմք վայրապար... լինիցիմք, քան զամենեսեան ընչաւէտք եւ հանդերձելոց
բարութեանցն հասանիցեմք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր... ամէն:
71. 241ա-6ա ՀԱ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս ոչ բարձրամտել իւիք, այլ խո-
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նարհ լինիլ – Հաւատասցուք այսուհետեւ ի նորա
փառսն... զի այլ եւ այլ բարութիւնսն վայելիցիմք, որոց
լիցի ամենեցուն... ամէն:
72. 246ա-51բ ՀԲ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս ոչ բանբասելոյ զքահանայս –
Քանզի եւ պարտ իսկ պարտիմ սրբոցն... եւ եթէ այսպէս առնիցեմք, կարեմք հասանել խոստացելոց բարութեանցն, որոց լիցի ամենեցուն... այժմ եւ միշտ եւ՛՛.
[ամէն]:
73. 252ա-6ա ՀԳ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս աւելորդ ծախոց ոսկւոյ եւ հանդերձից եւ ամենայն զգայութեամբք ծառայել Տեառն
– Ոչ ապաքէն բազում վնասէ աւելորդն... հաստատեսցուք զանձինս ի վերայ վիմին, զի եւ հանդերձելոց բարութեանցն հասանիցեմք՝ շնորհօք... եւ միշտ՛՛. [ամէն]:
74. 256ա-7բ ՀԴ. [Ն]որին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս Աստուծոյ մարդասիրութեանն եւ
յորդորելով յառաքինութիւնս – Եւ արդ, չիցէ այս ողբոց արժանի... դարձցուք յառաջին ազնուականութիւնն, զի եւ հանդերձելոց բարութեանցն հասանիցեմք
ի Քրիստոս Յիսուս... ամէն:
75. 257բ-60ա. ՀԵ. Նորին տեառն Յոհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս եթէ չիք ինչ, որ զառաքինութիւնն
վնասիցէ օրինակաւ սրբոցն – Բազում պատկերք կան
ի գիրս առաքինի... բազմապատիկ վայելեսցէ ի բարութիւնսն, որոց լիցի... ամէն:
76. 260ա-1բ ՀԶ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս ահաւոր գալստեանն Քրիստոսի –
Մի՛տ դիք, եթէ որդի առն թագաւորի երթեալ... եւ հասանիցեմք անճառ բարութեանցն ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր... յաւիտեանս յաւի՛՛. [ամէն]:
77. 261բ-4բ ՀԷ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս տուրս տալոյ առաջնորդաց եւ
սրբոց – Յորժամ ելի ես ի կողմանս... զի զամենայն
զինչ ունիցին ի փառս Աստուծոյ ծախեսցեն, այլ Աստուծոյ Հօր մերոյ փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
78. 264բ-7ա ՀԸ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս թէ բազում հոգօք եւ փորձութեամբք
պաշարեալ են թագաւորք եւ իշխանք, այլ երկնից
արքայութիւնն կեանք եւ խնդրութիւն – Լո՛ւր Դաւթի.
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բարի է ինձ, զի խոնարհ արարեր զիս... զի եւ հանդերձելոց յաւիտենից կենացն հասանիցեմք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր... ամէն:
79. 267ա-8բ ՀԹ. Յովհաննու Ոսկիբերանի Յաղագս ամենեւին ոչ երդնուլ – |267բ| Լուարուք, զի
ասացաւ առաջնոցն, թէ Մի՛ երդնուցուս... ի բաց լերո՛ւք յարդար երդմանէն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,
որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
80. 268բ-70ա Ձ. Նորին տեառն Յովհաննու Ոսկիբիրանի Յաղագս ողորմածութեան եւ ոչ գանձելոյ
միայն որդւոց եւ շինել եւ տնկել, եւ այլ զկատարածն
զմտաւ ածել եւ զմահն – Նայեցարո՛ւք այսուհետեւ
մտադիւրութեամբ... գործեսցուք զբարիս ի Քրիստոս
Յիսուս ի Տէր մեր, որում... ամէն:
81. 270ա-2բ ՁԱ. Նորին Յովհաննու Ոսկիբերանի
ի բան մարգարէին, որ ասէ՝ սակայն ի նանիր խռովի
ամենայն մարդ – Բե՛ր այժմ, սիրելի, ի Դաւթեան երգոցն... հաւատացելոց ինձ արարէ՛ք, ասաց զայս Քրիստոս Աստուած մեր, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Բ. 273ա-6ա ՁԲ. Տեառն Եղիշէի Վասն յիշատակաց մեռելոց ի կանանց(=կանոնաց) գրոց – Յայտնի
են օրէնք եւ հաստատեալ են ի ձեռն օրինադրին
Մովսիսի... յորմէ պահեսցէ Քրիստոս Աստուած մեր
զսիրելիս իւր եւ զհամօրէն գինս արեան իւրոյ. եւ նմա
փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

276ա (Ստացողի) Զպատարունս եւ զլիս ամենայն
եղեռնութեամբ չարեաց, զկենսունակ բանիցս ստացօղ
զլոկ անուամբ միայն սպասաւոր բանին Աստուծոյ
Յովհան վարդապետ Տաթեւացի, որ եռափափագ սիրով ստացայ ի վայելումն անձին իմոյ եւ զկնի մեր՝ ում
Տէր տացէ զսա վայելել: Աղաչեմ՝ գթալիր սիրով յիշել
զմեզ յերկնագնաց աղօթս ձեր՝ զողորմին ասելով, եւ
դուք յիշեալ ի Քրիստոսէ լիջիք. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ի ճառից
Ոսկիբերանի», 1ա՝ «309/3083», «ԺԸ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:

3084
ՍԻՄԷՈՆԻ ԵՐԵՒԱՆՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԷՋՄԻԱԾԻ՞Ն
ԳՐԻՉ՝ Ստեփաննոս Ջուղայեցի:
ԹԵՐԹ՝ 124. չգրուած՝ 1բ, 114բ, 115բ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-Ըx16 (Ը՝ 11):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «FM»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 15ա, 121ա, 123ա): ՏՈՂ՝ 29: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ (վջ.), դեղնաւուն չգրուած
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ:

ՌՄԺԳ. – 1764
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Խ ո րա ն՝ 1ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
կանաչ, դեղին:

Նմուշ 15ա
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 121ա

Նմուշ 123ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. լուսանցակողերը՝ թափուած, հիմքերի
մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր
հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-114ա Գիրք քարոզից: Հատոր Առաջին: Շարադրեցեալ աշխատասիրութեամբ տեառն Սիմէօն
սրբազան եւ գերիմաստ կաթողիկոսին Երեւանեցւոյ
եւ ծայրագոյն Պատրիարքին ամենայն Հայոց եւ
քրիստոսահիմն Աթոռոյս Սրբոյ Էջմիածնի. ի փառս
Աստուծոյ եւ յօգուտ մանկանց սիօնականաց, ի գովեստ առ լուսատուն հոգւոց մերոց սուրբն Գրիգորիոս եւ ի դրուատ առ սրբալոյս իւղն աստուածագործ, այլեւ բարձրագոյն պատիւ եւ ի գերազանցութիւն ամենացանկալւոյ մօրս մերոյ Սրբոյ Էջմիածնի:
Մեծատենչ ըղձիւ օրինակեցմամբ գծագրեցեալ ի
Ստեփաննոս անարդիւն վարդապետէս Ջուղայեցւոյ
եւ յետին միաբանէս Սրբոյ Էջմիածնի եւ ընդ հովանեաւ սորին: Յաւուրս վեհափառ հայրապետութեան
հոգեւոր ծնողին իմոյ տեառն Սիմէօնի սրբազնակատար կաթողիկոսին՝ հեղինակի սոյն գրքոյս, յամի
Կենարարին 1764 եւ հայոց 1213:
– 2ա-3ա Նախերգանք եւ յառաջաբանութիւնք քարոզից, որք ասել պատշաճին յայնպիսի տեղիս ուր
քան զասօղն մեծագոյն եւ գլխաւոր գտանիցի եւ
հրամայօղ քարոզչին – Յայտնի իսկ է հարց եւ եղբարցդ իմոց, զի ի յամենայն էակս գոյ կարգ եւ
հաղորդութիւն... եւ զսակաւիկ ծաղկունս իմն փնջեալ՝
ընծայեցից ներկայացելեաց բազմակենացդ:
– 3աբ Դարձեալ նախերգան այլիմնապէս մտօք –
Յայտ իսկ է գերապատուելեացդ աւետարանական
վարդապետութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի...
առեալ մատուցից Տեառնդ իմոյ անկարօտիս եւ աստուածագումար բազմականացս:
– 3բ-4բ Դարձեալ նախերգան – Յայտ լիցի հարցդ
եւ եղբարցդ իմոց, զի գրի ի յԱստուածաշունչ գիրս...
Յարմարեա՛ նա եւ զընկղմիլն Պետրոսի, եւ զհարիւրապետի չեմ բաւական՝ ըստ հաճոյիցդ, եւ այլն:
ա. 5ա-23ա Քարոզ ի բանն Դաւթի, որ ասէ. Աստուած զհիմունս էարկ նմա յաւիտեան. Ընկալաք,
Աստուա՛ծ, զողորմութիւն քո ի մէջ ժողովրդեան քո,
որ նկատէ ի բազմատեսակ ողորմութիւնն Աստուծոյ

444

եւ մանաւանդ ի յատկութիւն ազգիս Հայոց եւ ի գերազանցութիւն աստուածակերտի Սրբոյ Աթոռոյն
Էջմիածնի վերջապէս: Շարահիւսեալ եւ համահաւաքեալ ի Գրոց աստուածայնոց եւ յարտաքնոց փիլիսոփայից, յումեմնէ Սիմէօն յանարդիւն վարդապետէ
Երեւանեցւոյ, ի փառս Աստուծոյ, որ եղեւ իսկ հայրապետ լուսանկար մեծի Աթոռոյս Էջմիածնի, թուին
ՌՄԺԲ. (1763), ի տօնի Երեւման սրբոյ խաչին, զոր
Տէր Յիսուս Իւր պատուական սուրբ խաչի շնորհիւն
զսրբազան վեհս մեր անփորձ եւ անսասան պահեսցէ եւ օրհնութիւնն ի վերայ մեր եղիցի. ամէն – Ամենասրբոյ Հոգւոյն Աստուծոյ քաղցրանուագ քնարն եւ
հաւատարիմ մատռուակն խորհրդոյն Աստուծոյ մարգարէն Դաւիթ... զոր նախապէս ընկալաք ի յարարչագործութեանն Աստուծոյ՝ ի ստեղծանելն զմեզ:
բ. 23բ-6բ Դարձեալ յարեալ ի սոյն ի վերայ նոյնոյ
բնաբանին, որ նկատէ ի յողորմութիւնն Աստուծոյ,
որ ի ժամանակս Նոյի, ի նոյնոյ շարադրողէ տեառն
Սիմէօն սրբազան հայրապետէ – |24ա| Այսուհետեւ
տեսցուք զերկրորդ ողորմութիւնն Աստուծոյ, որ ընկալեցեալ եղեւ... գոհացաւ Աստուծոյ եւ ասաց՝ Ընկալաք, Աստուա՛ծ, զողորմութիւն քո:
գ. 26բ-8ա Դարձեալ յարեալ ի սոյն ի վերայ նոյնոյ բնաբանին, որ նկատէ ի յողորմութիւնն Աստուծոյ, որ ի ժամանակս Մօսէսի. ի նոյնոյ շարադրողէ –
Եկեսցուք ի յերրորդ տեսակ ողորմութիւնն Աստուծոյ...
յիրաւի ընկալաք զողորմութիւն քո ի մէջ ժողովրդեան
քո, այսինքն՝ ի մէջ այլոց ազգաց:
դ. 28ա-30բ Դարձեալ յարեալ ի սոյն ի վերայ նոյնոյ բնաբանին, որ նկատէ ի յողորմութիւնն Աստուծոյ, ի ժամանակս Քրիստոսի. ի նոյնոյ սրբազան
հայրապետէ շարադրեալ – Դարձուսցուք այսուհետեւ
զբանս մեր ի չորրորդ տեսակ ողորմութիւնն Աստուծոյ... յայտնելով զանբաւ եւ զյատուկ բարերարութիւնն, ասելով ըստ Դաւթի, թե՝ Ընկալաք, Աստուա՛ծ,
զողորմութիւն քո ի մէջ ամենայն արարածոց:
ե. 31ա-43ա Քարոզ ի վերայ նոյնոյ բնաբանին ի
նոյնոյ շարադրողէ, որ նկատէ ի գերազանցութիւն
սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ եւ ի յողորմութիւնն Աստուծոյ, որ ի ժամանակս նորա – Եւ հինգերորդապէս ընկալաք զողորմութիւնն Աստուծոյ... որոյ
աղօթիւքն եւ բարեխօսութեամբն ողորմեսցի տօնողացս Աստուածն ամենայնի. ամէն:
զ. 43ա-63բ Քարոզ դարձեալ ի վերայ նոյնոյ բնաբանին ի նոյնոյ շարադրողէ, որ նկատէ ի գերազանցութիւն յանհամեմատ գեղեցկութիւն սրբոյ եւ քրիստոսակերտի աթոռոյն Էջմիածնի եւ յողորմութիւնն
Աստուծոյ, որ յատկապէս առ յազգս Հայոց – Արդ,
ամենաբարին Աստուած, որ զայսպիսի յատկապէս
ողորմութիւնս արար մեզ՝ հայկածին որդւոցս... (եւ
այլն՝ որպէս եւ կամիս, ասա զբանս օրհնութեան) եւ
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տուողին ամենայն իմաստից եւ շնորհաց փառք յամենայն յարարածոց յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Վերջ:
է. 63բ-75բ Նորին Սիմէօն վեհապետի Քարոզ
վասն սրբալոյս եւ աստուածագործ մեռոնին՝ արտահանեալ ի սրբոյն Դիոնէսիոսի եւ ի սրբոյն Գրիգորէ
Նարեկացւոյ – Առլցեալն աստուածեղէն Հոգւովն եւ
հարստացեալն աստուածայնով իմաստութեամբն... եւ
ինքն օրհնեալ է, եւ եղիցի օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ը. 75բ-85բ Նորին Սիմէօն վեհապետէ Քարոզ
վասն եկեղեցականի քահանայապետութեանս մերոյս՝ արտահանեալ ի սրբոյն Դիոնէսիոսի եւ յայլոց
յաստուածայնոց գրեանց, ի բանն սրբոյն Պօղոսի,
թէ՝ Մի է միջնորդն Աստուծոյ եւ մարդկան մարդն Յիսուս Քրիստոս (1. Տիմ. 2) – Արդ, ըստ սրբազանից
վարդապետաց եւ ըստ բնազննին փիլիսոփայից... ընդ
յորս համաձայնեալք փառաւորեսցուք միշ[տ] զբարեգործօղն ամենայնի յաւիտեանս. ամէն:
թ. 85բ-94բ Նորին Սիմէօն վեհապետի քարոզ
վասն ողջունի ի բանն Քրիստոսի, որ ասէ, թէ՝ Յոր
տուն մտանիցէք, նախ ասասջիք ողջոյն տանս
այսմիկ եւ այլն (Մտ. 10. [5]) – Ամենաբարի բնութիւնն, ամենաբաւական ողորմութիւնն եւ ընդհանրածաւալ գթութիւնն Աստուծոյ յաղթահարեալ ի յանսպառ սիրոյն արարչականէ... Սրբոյ Հոգւոյն, որ ի
սուրբ լոյս մեռոնս բնակի, բաշխելով ձեզ բաւականեսցուք, եւ Քրիստոսի մարդասիրին տացուք փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժ. 94բ-99բ Նորին Սիմէօն վեհապետէ Երեւանեցւոյ քարոզ ի բանն, որ գրի ի Յելից՝ Եկ առաքեցից
զքեզ յԵգիպտոս, եւ այլն, եւ ի հարցանումն Մօսէսի,
թե՝ Զինչ անուն է քոյ, եւ պատասխանին, թէ՝ ես եմ
Աստուած, որ Էն, եւ այլովքն (Ելից, 3) – Ըստ աստուածաբանից եկեղեցւոյ եւ ըստ իմաստասիրաց ենթադրութեանց՝ ամենայն իրք եւ իրողութիւնք ունին
իւրաքանչիւրքն ինքեանց զառանձնական եւ զյատկական վախճան... քննելն յանդգնութիւն է, հաւատալն՝
բարեպաշտութիւն, եւ ճանաչելն ըստ հաւատոյն՝
կեանք յաւիտենական:
ժա. 99բ-104բ Այլ իմն ոճ՝ դասեալ ի սոյն՝ ի բանն,
թէ՝ Ես եմ Աստուած. որ Էն, եթէ հարցանիցեն, թէ ո՞
առաքեաց զքեզ, ասասցես, թէ որէն եւ այլն – Դարձցուք ուրեմն ըստ խոստման մերում զբանս մեր...
զգրոց ասացեալսն քննելն յանդգնութիւն է, հաւատալն՝ բարեպաշտութիւն, եւ ճանաչելն՝ կեանք յաւիտենական:
ժբ. 104բ-8բ Դարձեալ այլ իմն ոճ, յարեալ ի սոյն,
ի նոյնոյ շարադրողէ – Ես եմ, որ Էն, ասաց սուրբն...
բայց թէ զինչ է, անգիտանամք. քննելն յանդգնութիւն
է, հաւատալն՝ բարեպաշտութիւն, եւ ճանաչելն ըստ
հաւատոյն՝ կեանք յաւիտենական:
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ժգ. 108բ-14ա Դարձեալ յարեալ ի սոյն բնաբան
այլիմնապէս մեկնաբանեալ ի [ն]ոյնոյ շարադրողէ –
Ասէ ուրեմն, թէ ես եմ, որ Էն... յորոց փրկեսցէ զմեզ Տէր
Աստուած մեր՝ ըստ մեծի ողորմութեան իւրում. ամէն:
Հմմտ. ձեռ. 2212, 16ա-91ա:

Բ. 115ա-20բ [Առաքելի Սիւնեցւոյ քարոզք]
ա. 115ա Տէր Առաքելի Սիւնեաց եպիսկոպոսի
արարեալ քարոզ, ի բանն Սաղոմոնի. Գեղեցիկ ես,
մերձաւոր իմ (Երգ, Գ. գլուխ, 1 հմր) – Անեղական
բնութիւն եւ անճառից թագաւորն անհասն յեղելոցս եւ
բաղձալին... վասն այնորիկ ասեն օրիորդք, գովեն
զքեզ՝ ահա մեծ եւ զարման/// (թերի):
բ. 116ա-20բ Քարոզ Ծննդեան Տեառն ի կուսէն, ի
բանն իմաստնոյն Սողոմոնի, որ ասէ. Ես ծաղիկ
դաշտաց եւ շուշան հովտաց [Երգ երգոց, Բ. 1].
Առաքել վարդապետէ արարեալ – Ասէ ուրեմն յԵրգս
երգոյն՝ անեղական բնութիւնն ինքն վասն իւր վկայեաց... որ հաւասարն է բարեգործութեան սրբոցն, նոցին արժանաւորին եւ լցցին ամենայն բարութեամբ.
այսքան բաւեսցին:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԹ. դար
ա. 121ա-3ա Քարոզ եւ շնորհաւորումն Մեծի Պահոցն՝ ի նոյն Սիմէօն հայրապետէ, ի յսկզբան Մեծի
Պահոցն ասելի – Շնորհաւոր պահք եւ շնորհաւոր
աւուրք սրբութեան եւ մաքրութեան... |123ա| եւ ժառանգեմք զնորա տեսութիւնն եւ առնումք զօրհնութիւնն՝ ճաշակելով զմարմին նորայ եւ այլն (տե՛ս ձեռ.
2212, 146ա-7ա):
բ. 123ա-4բ [Մասն քարոզի իմն] – Այլեւ քաղցր եւ
բարերար տեսուչն եւ նախախնամօղն հանուրց գոյից...
զքաղաքն ձեր օրհնեսցէ՝ որպէս Երուսաղէմ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին, սեւ թանաքով բոլորակ, երկգուլխ արծուի պատկերով՝ «Печ.
Ахалцыхской градской полиции»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Սիմէօն
կաթուղիկոսի Քարոզգիրք (II հտ.), 2.», Ա. փեղկի
կազմաստառին՝ «Հմր 194/37», 1ա՝ «312/3084»,
«Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին, Պհպ. Բա՝
«Գրչափոր», «Ջնջեսցէ Տէր զհանցանս», «սանչէոր,
սանդէոր, սինէոլ», «Գրչափորձ, գրչափորձ արարի
մին, արարեալ, Աղէկսանդր, այր, այր», «Վկայէ չօպան
Քառայ Յուսփն Շօլուլեցի մսղյէրըսղքապալոյի յեղբայր
նորին մողուծ», 4բ՝ «Աստուծոյ գոհանամ»: Կազմի Բ.
փեղկի աստառին՝ «Գգ, գր, գրափ ափորձ, արարեալ»:
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3085
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ՍՏԱՑՈՂ՝ Սիմէոն եպիսկոպոս:
ԹԵՐԹ՝ 267+1 (կրկն.՝ թ. 15. յետագայի էջակալում՝ 1-527, որ
է՝ 3ա-267ա): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԳx12 (Ի 10, ԻԳ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջանակ, մէջը խարիսխ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
19,7x14,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,3x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
18ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ կարմիր կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ԲԳ,
Ա, Գ՝ մասն կազմաստառի, Պհպ. Բ՝ կապոյտ թուղթ:

Նմուշ 18ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը եւ մէջքի կաշին
մաշուած, մէջքը հիմքից մասամբ անջատ, վերջին՝ ԺԹ. դ-ի երկրորդ կէսի կազմութեան ժամանակ եզրահատուած, Պհպ. Ա, թ.
1-3՝ հիմքից մասամբ պոկուած, թ. 263-4՝ հիմքից ամբողջութեամբ անջատ, թ. 264-6՝ ցեցի անցքեր, նորոգման պատճառով
2րդ թերթի վերին աջ անկիւնն անընթեռնելի, ԻԳ. պրակի 264բ
էջի ստ. լս-ում գրուած է «ԺԷ.» պրականիշը, 265աին՝ «ԺԸ.»
պրականիշը, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1բ-2ա Ցանկ գրոց այս է – Ա. Քարոզ ի բան Սողոմոնի. «Զի որք սրբութեամբ պահեն զսրբութիւն,
սրբեսցին»... ԻԳ. Յաղագս պ/// ցելոց, եւ որ են/// (շար.
թափուած):
Ա. 3ա-199ա [Քարոզք Ղուկասու Լոռեցւոյ]
ա. 3ա-15բ Ա. Քարոզ [ի բանն] Սողոմոնի, որ ասէ.
«Զի որք սրբութեամբ պահեն զսրբութիւն, սրբեսցին»
– Ամենայն գիրք աստուածային զԱստուած արդար
դատաւոր քարոզեն... այլ ծանրացեալ մեղօք իջանեն
յատակս դժոխոց:
բ. 16ա-28ա Բ. Քարոզ ի բան Աւետարանին, որ
ասէ. «Ա՛ւն, արի՛ք գնասցուք աստի» – Հրամայէ մարգարէն Միքիա. Արի՛ եւ գնա՛ աստի... զի չունի զաղն
համբերութեան, որ զանհամբերութիւն ի համբերէ:
գ. 28ա-44բ Գ. Քարոզ եւ պատմութիւն համառաւտ Յեսուեա՝ որդոյ Նաւեա – Յեսու որդի Նաւեա
էր՝ յազգէն Եփրեմի՝ որդոյն Յովսեփա... որով թլփատեաց զորդիսն Իսրայէլի. եւ Քրիստոսի մարդասիրին
փառք յաւիտեանս. ամէն:
դ. 45ա-66ա Դ. Քարոզ եւ պատմութիւնն համառաւտ Եղիա մարգարէին – Եղիայ Թե[զ]պացի էր
յազգէն քահանայիցն... կացին ի լաց մեղաւորաց զհուր
անշէջ զտարտարոս գուբն որդն եռաց, որոց փրկեսցէ
զմեզ Քրիստոս Աստուած եւ զամենայն հաւատացեալսն
անուան իւրոյ:

ե. 66ա-70բ Ե. Քարոզ ի բան, որ ասէ. «Եւ հրամայեաց Դաւիթ թուել զժողովուրդն» – Եւ զի առաջին
ժամանակն նահապետքն երկար ապրէին... յորս ասիցես՝ ոչ են կամք իմ ի դոսա:
զ. 70բ-81բ Զ. Քարոզ ի բան Յունանու որ ասէ.
ահա երեք աւորք եւ այլ ոչ եւս իցէ Նինուէ – Նինուէ էր
քաղաք մեծ Ասորեստան, զոր շինեաց Նինոս թագաւորն... ոչ սով հացի եւ ծարաւ ջրի, այլ սով լսելո
զԲանն Աստուծոյ:
է. 81բ-94ա Է. Քարոզ եւ պատմութիւն ի բան
Եսայի մարգարէին, որ ասէ. «Եւ ի չորեքտասան ամի
թագաւորութեան Եզեկիա ել Սենէքարիմ արքա Ասորեստանի ի վերայ ամուր քաղաքին» – Սենէքարիմ
կռապաշտ թագաւոր էր Ասորոց... անկցին ի խորխորատ, զոր եւ գործեաց:
ը. 94ա-104բ Ը. Քարոզ եւ պատմութիւն վասն
երից մանկանցն, որ ասէ. «Եւ նոքա երեքեանն գնային ի մէջ հրոյն, գովէին եւ աւրհնէին զԱստուած» –
Եւ զի առաջ քան զգերութիւն բաբելացոց ազգն Իսրայէլի մոլորեցան եւ անկան ի կռապաշտութիւն... որ
իջեր ի մէջ հնոցին եւ փրկեաց զերիս մանկունս:
թ. 104բ-13ա Թ. Քարոզ ի բան եւ պատմութիւն
Դանիէլի մարգարէին, որ ասէ. «Փոխեցօ(=աւ) թագաւորն ի կերպս գազանազ(=ց)» – Եւ զի թագաւորն
Նաբուգոդոնոսոր, որժամ ետես զհրաշս, զի ոչ այրեցան
մանկունքն ի հնոցին... եւ թէ չունիս խոնարհութիւն,
ոչինչ բարի չունիս եւ դատարկ ես յամենայն բարեաց:
ժ. 113բ-23բ Ժ. Քարոզ ի բան եւ պատմութիւն
վասն գալըստեանն Գաւգա եւ Մագովքա – Յետ
դարձի գերութեան բաբելացոցն, զի Գ. անգամ գերեցօ... զի նա է տուն Աստուծոյ եւ դուռն յերկնից, եւ
Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժա. 123բ-38ա ԺԱ. Քարոզ եւ պատմութիւն վասն
գերութեան բաբելա<ա>ցոց, ի բան մարգարէին,
|124ա| որ ասէ. «Առ գետս Բաբելացոց, անդ նստէաք
եւ լայաք՝ որպէս յիշեցաք» [Սղս. ՃԼԶ. 1] – Եւ զի առաջ
քան զգալուստն Քրիստոսի բոլոր աշխարհս ամէն
կռապաշտ էր... եւ մատնին ի կորուստն յաւիտենական,
եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժբ. 138ա-48ա ԺԲ. Քարոզ վասն պահոց ի բանն
Յովիելեա, որ ասէ. «Սրբեցէ՛ք պահս, քարոզեցէ՛ք
պաղատանս» – Խորհուրդ պահոց՝ որպէս ասէ սուրբն
Բարսեղ, ի դրախտին աւանդեցաւ... այնժամ տօնեմք
թէ՛ տէրունական եւ թէ՛ սրբոց. որ եւ արժանի արասցէ
զմեզ Քրիստոս Աստուած աղօթիւք եւ պահօք սրբել
զմեզ ի մեղաց:
ժգ. 148ա-53բ Քարոզ վասն կիրակէի՝ ի բան
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աւրինացն Մովսիսի, որ ասէ. «Պատուեցէ՛ք զաւրս
միաշաբաթին» – Որպէս առաջին արարչութիւն, որ ի
վեց աւրն արար Աստուած զերեւելի արարածս... թէ
Աստուած չի տա, ջանալն զուր եւ անաւգուտ է:
ժդ. 153բ-61բ Քարոզ ի բան մարգարէին Դաւթի,
որ ասէ. «Որպէս իժի եւ քարբի, զի խցեալ է զականջս
իւր, զի մի՛ լուիցէ զձայն թովչի ճարտարին» – Թէ
վասն զի՞նչ պատճառի մարգարէն առակաւ խօսի...
սատակին եւ մատնին ի կորուստն յաւիտենից:
ժե. 161բ-71ա ԺԵ. Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ
ասէ. «Որ զանձն ի գործս իւր ոչ բժշկէ, եղբայր է նա
այնոցիկ, որ անձինն առնիցէ» – Անձն զբանական հոգին ասէ... գարունն փուշ բուսանի եւ լուցկի լինի անշէջ հրոյն:
ժզ. 171ա-80բ ԺԶ. Քարոզ ի բանն Սողոմոնի, որ
ասէ. «Մահ եւ կեանք ի ձեռն լեզուի, եւ որք ըմբռնեն
զնա, կերիցեն զպտուղ նորա» – Առաջին խրատ
վասն մարմնաւոր կենացս է... եւ զղջանա, եւ դարձ
գա, յամենայնէ կազատի շնորհօքն Քրիստոսի, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ժէ. 180բ-90բ ԺԷ. Քարոզ ի բանն Սողոմոնի, որ
ասէ. «Որ ողորմի աղքատին, փոխ տա Աստուծոյ» –
|181ա| Այսպէս հրամայեն վարդապետք յեկեղեցո, թէ
քրիստոնէից բարի գործքն Գ. ազգ է... երբ բարի բանին միջնորդ եւ պատճառ դու ես եղեալ, վարձուցն եւս
մասնակից կու լինի:
ժը. 190բ-9ա ԺԸ. Քարոզ ի բան վասն ապաշխարութեան՝ ի բան սուրբ Աւետերանին, որ ասէ. «Եղերուք խորայգէտք՝ իբրեւ զաւձ» – Նախ գիտելի է, զի որպէս մարդս հոգի է եւ մարմին... ողորմութիւնդ անչափ է
եւ գթութիւնդ անբաւ, արա՛յ թողութիւն մեղաց մերոց:
Բ. 199ա-246բ [Քարոզք յայլոց]
ա. ԺԹ. 199ա-202բ, 264ա-5բ, 203ա-6ա ԺԹ. [Գրիգորի Տաթեւացւոյ] Քարոզ Մեծի հինգշաբաթին ի
խորհուրդ պատարագին եւ ի բանն, որ ասէ. «Հայեցաւ ի Հաբէլ եւ ի պատարագս նորա, ի Կայէն եւ ի
զոհս նորայ ոչ հաճեցաւ» [Ծննդ., Դ. 4] – Խրատ
ետուն նախնի ծնաւղքն Ադամ Եւայ... Այս է՝ զկենդանիս ի մեղաց թեթեւացոյց եւ զննջեցեալսն ազատեաց ի
տանջանաց դժոխոցն Քրիստոս Աստուած փրկիչ մեր.
եւ նմայ փառք յօ(=աւ)իտեանս. ամէն (Ձմեռան ՃԺԸ.):
բ. 206ա-17ա Ի. [Յընդհանրական թղթոյ Ներսիսի
կաթուղիկոսի] Քարոզ զգուշութեամբ քահանայից ի
բանն, որ ասէ. «Եթէ սիրեցէք զիս, զպատուիրանս իմ
պահեցէ՛ք» – Դարձուսցուք այսուհետեւ զկարգ բանիս
առ դասս քահանայից... |216բ| եւ առանց բամբասանաւք սպասաւորել Աստուծոյ, այնպիսին կացէ յեկեղեցոջ իւրում, որքան ախո|217ա|րժէ, եւ Քրիստոսի փառք
յօ(=աւ)[ի]տեանս. ամէն:
Տե՛ս Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի Շնորհալւոյ, Կ. Պոլիս,1825, էջ 34-44:
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գ. 217ա-31բ ԻԱ. [Մասն Տօնապատճառի] Քարոզ
ի բանն, որ ասէ. «Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկինս եւ զերկիր, եւ երկիր էր աներեւոյթ եւ անպատրաստ». եւ այս է խորհուրդ վեցաւրեայ արարչութեանն – Անդրանիկ աւր միայշաբաթուս եւ սուրբ
եկեղեցիս Քրիստոսի... եւ թողութիւն շնորհեսցէ մեղաց
մերոց եւ պարգեւեսցէ մեզ զերկնից արքայութիւնն. եւ
նմայ փառք յաւիտեանս:
դ. 231բ-43բ ԻԲ. Քարոզ վասն գալստեանն Քրիստոսի եւ աւուրն դատաստանի – Եւ վասն միւսանգամ
գալըստեանն Քրիստոսի... զի ազատեսցուք այնպիսի
ահագին կորըստենէն եւ ընդ արդարսն փառօորեսցուք
զամենասուրբ Երրորդութիւն՝ զՀայր եւ զՈրդի եւ
զՍուրբ Հոգի, յայժմ եւ անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն:
ե. 243բ-6բ ԻԳ. Քարոզ վասն հիւրընկալութեան, ի
բան Աւետարանին, որ ասէ. «Աւտար էի եւ ժողովեցէ՛ք զիս: Եւ Պաւղոս ասէ՝ զհիւրայսիրութիւն զհետ
երթայք» – Եւ գիտելի է յաւրինակաց, զի ի մէջ ամենայն կենդանեաց... Այսպէս շահ մեծ գոյ ի հիւրընկալութիւն, եւ մեծ վնաս է մարդատեցութիւն եւ զհիւրն
անարգել. այսքան առ այս:
Գ. 246բ-9բ ԻԴ. Ողբ – Եւ մեղաւոր հոգիքն զարհուրեալ դողան եւ ասեն... եւ ընդ արդարսն փառաւորեսցուք զամենասուրբ Երրորդութիւն՝ զՀայր եւ զՈրդի
եւ զՍուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ եւ աւիտեանս՛՛:
Դ. 250ա-9բ ԻԵ. [Հարցմունք եւ պատասխանիք]
Հարցումն վասն հրեշտակաց. Աւրհնեալ է Աստուած
– [Հարց]. Զինչ պատճառ է, որ հրեշտակք մեղանչեցին, Աստուած զմարդն փրկեաց եւ զհրեշտակքն՝ ոչ...
եւ թէ ապականէ ամենայն մարմին զճանապարհս իւր,
եւ ջնջեցից զամենայն մարմին, տես, զի մարմին///
(թափուած):
Ե. 260ա-3բ, 266ա-7ա Պատմութիւն նախահարցն
սրբոց Ադամայ եւ որդւոց եւ թոռանց նորա – Եւ յետ
յելանելոյն Ադամայ ի դրախտէն... եւ զինեաց զտապանն ի փրկութիւն տան իւրոյ:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. 1868՞ թ., շղագիր
267բ [Օրինակք օրհնութեան եւ մաղթանաց] –
Վա՜յ այնոցիկ, որք ասիցեն զբարին չար... տեսցես դու
զորդիս որդւոց քոց, խաղաղութիւն ի վերայ ուխտաւորաց եւ ի վերայ տանս սրբոյ աթոռոյս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ՝

Գրչի. 15բ Որ ողորմի Քրիստոս Աստուած ըստացողի գրոցս (նման՝ 66ա, 70բ, 81բ, 113ա):
Ծնթ. Չշարունակուած, լրացուած ժամանակ անց. տե՛ս Յիշատակարան յետագայի:

44բ Որ ողորմի ստացողի գրոցս տէր Սիմէոն եպիսկոպոսի եւ անարժան գծողիս եւ ծնօղաց իմոց. ամէն,
եղիցի:
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94ա Որոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն
հաւատացեալս այսպիսի մեղաց (նման՝ 161բ):
104բ Նոյն ողորմութեամբն փրկեա՛, Տէր Աստուած:
123բ Զգըծող գրիս յիշեցէ՛ք միով Հայր մեղայիւ, եւ
Քրիստոս զձեզ յիշէ յայնմ աւուր ահեղին. ամէն:
171ա Որոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն
հաւատացեալս անուան իւրոյ, եւս առաւել զըստացողս
եւ զգծող գրիս եւ զծնաւղս մեր, եւ որ զմեզ յիշէ. ամէն:
180բ Որ ողորմի ստացօղի գրոցս եւ ծնօղաց
իւրո[ց] (նման՝ 199ա, 206ա):
190բ Որոց եւ զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած իւր առատ ողորմութեանն եւ երկնից սուրբ արքայութեանն. եւս առաւել զստացողի գրոցս եւ ծնօղաց
իւրոց:
246բ Վա՜յ է ինձ հազար բերան:
249բ-50ա Որում զամենայն հաւատացեալքս արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուածն մեր իւր երանաւէտ եւ
աւրհնեալ ձայնին. եւ եւս առաւել զստացող տառիս (մէկուկէս տող չգրած), որ երետ գրել զսայ, զոր |250ա|
Տէր Աստուած վայելել տացէ յերկար ժամանակաւք եւ
ուրախ սրտիւք. ամէն: Եւ ինձ՝ մեղաւոր գծողիս, անարժանիս եւ զփոշի ոտից ձերոց զդպիրս յիշեսջիք եւ
զմեզ եւ զձեզ եւ զծնաւղսն մեր՝ հանդերձ ամենայն
աւազանածին քրիստոնէիւք, արժանի արասցէ լսել
զաւրհնեալ ձայն, եւ որ զմեզ յիշէ, ասասցէ՝ «Հայր մեր՛՛»:
267ա Որ եւ զմեզ փրկեսցէ Տէր Աստուած աղօթիւք
նորա՝ ի հրեղէն հեղեղէն. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 66ա (1711ից յետոյ, ստ. լս., անարուեստ բոլորգիր) Տէր Բարսեղին եւ իւր ծնողացն՝ Ղուկասին, Գեցամանին, եւ եխբարցն՝ Ծատուրին, Յարութիւնին,
Աթամին, առ Քրիստոս հանգուցեալ Ստեփանին, Յակոբին, Մէրմէրին, Թանկխաթունին, Նիկոդիմոսին,
Ղուկասին, Հռիփսիմէ. ամէն (նման՝ 27բ, նոտրգրով):
2. 104բ (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Ըստացողիս Ուրուղէ եւ Մկրտիչ վարդապետիս (գրածը ջնջած,
վրան ԺԹ. դ-ի շղագրով գրած):
113ա (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Ուղուրլէ եւ
քվէրն Փառանձնէ, եւ դստերն Խանփարէ, եւ որդուցն
Սարգիսն. եղիցի եւ եղիցի (15դ, 94ա, 113ա, 161բ,
231բ):
123բ (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Վերջին ըստայցուղիս Ուրուղլէ եւ քվէրն, |124ա| Փառանձնին եւ
դստերն Խանփարէ (նման՝ 138ա, 148ա, 171ա, 180բ,
206ա):
123բ (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Տէր Բարսեղին եւ իւր ծնողացն եւ եխբարցն, եւ իւր |124ա| քֆերացն. ամէն (նման՝ 70բ, 81բ):
123բ (ԺԸ. դ., շղագիր) Կրկին ստացողիս յիշէ:
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153բ (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Որ ողորմի
Քրիստոս Աստուած ստացող գրոցս տէր Բարսեղին եւ
իւր ծնօղացն՝ Ղուկասին, եւ մաւրն իւր Գեցայմանին,
եւ իւր եխբարցն. ամէն:
191ա (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Վերջին ըստայցուղ գրոցս Ուղորլէ (նման՝ 199ա):
267ա (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Վերջին ըստացող գիրիս՝ Ուրուղլէ, եւ դստերն՝ Խանփարէ, եւ
քվերն՝ Փառանձնէ. ամէն: Կարդայցէ՛ք, եւ ողորմի
ասացէ՛ք:
3. 2ա (1867 թ., շղագիր) 1867 ի 28 Մարտի. խորհուրդ իմ, թէպէտ յոյժ ծանր է, բայց վասն Աստուծոյ
յոյժ թեթեւ է. անհնարինն ի մարդկանէ հնարաւորք
վասն Աստուծոյ:
4. 1ա (1868 թ., շղագիր) «Ես եմ ճանապարհ եւ
ճշմարտութիւնն եւ կեանք». Յօհաննու 14 գլխի 6 համար: Քանզի Քրիստոս ի ձեռն վարուց իւրոց եղեւ մեզ
ճանապարհ եւ ի ձեռն բանից եւ վարդապետութեան
իւրոյ ճշմարտութիւն, որպէսզի ընդ այն ճանապարհ
գնացեալ, զնոյն եւ ճշմարտութիւն ընդգրկիցեն ընդունիցին ըզկեանն երանական: Յօրէ յայնմանէ ոչ դադարէ զչարիս գործելոյ ընդ իս, զի գիտեմ զինչ առնիցեմ.
Աստուած համբերութիւն եւ քաջալերութիւն պարգեւեսցէ, որ կարանայցեմ համբերել եւ լուր լինել, մինչեւ
հասնում նպատակին իմոյ. 1868, ինն Փետրվարի, ի
Սուրբ Էջմիածին, ուստի բովանդակութիւն Աւետարանին Քրիստոսի ցուցանէ զՔրիստոս եկեալ յաշխարհ՝
վասն ասացելոց երից, այսինքն՝ առ ի լինել մեզ փրկիչ,
վադապետ եւ օրինակ, վասն որոյ պիտոյ է մեզ նախ
քաղել ի պարտիզի Աւետարանին զպտուղս այսոցիկ
խրատու ծառոց եւ ճաշակել զայնս հեղինակութեան
փրկողին, վարդապետին եւ նմանութեան օրինակին:
2բ (1868 թ., շղագիր) Ես՝ Աստրախանցի Մկրտիչ
վարդապետ Յովակիմեան, բազում անցս անցուցի ի
կենաց իմոց, մինչ դպրութեան աստիճանի էի եւ կամ
սարկաւագութեան, եւ շատ նեղութիւն գրեցի յիս կամաւն Աստուծոյ, եղբայր եղայ օրիորդոյ ումեմն՝ անուն
նորա Հռիփսիմէի՝ դուստր Եղիսապետի, յետո եղէ
վարդապետ ի Սուրբ Էջմիածին: Մայրն իմ՝ Կատարինէ, քերքն իմ՝ Եւայ եւ Գայիանէ, եւ եղբայրքն իմ՝
Աստուածատուր եւ Գրիգոր: Շատ այս գրեցի ի հոգեւորականութեան իմոյ, մինչեւ եղայ աբեղայ 1868 ամի,
նոյնպէս չեղեւ հանդարտութիւնս կենաց իմոց երկու
ամիս, զի անցաւ սրտնեղութեամբ եւ վշտագրութեամբ
(ձախ լս-ում՝ «1868, ի 15 Սեպտեմբերի՝ եպիսկոպոս»).
ելի ի քաղաքէն մեր, հազիւ-հազիւ եկի ի Սուրբ Խաչ
վանս Նախիջեւանու, անդ եւս երկու ծերունի վարդապետք շատ ոխակալութիւն եւ չարութիւն արարին, մինչ
ասելի եւ պատմելի չէ, միայն գիտէ, որն մեզ ստեղծեալ
է: Զկնի Միքայէլ պատանի ոմն՝ նա եւս բազում նեղութիւն եւ անունաբեկութիւն եւ խայտառակութիւն արեց՝
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մինչեւ կամեցաւ բոլորովին ջնջել զանուն իմ: Ապա
ախոյեանն սուրբ խաչիւ Քրիստոսի փրկեց, եւ փրկեսցէ
եւ կործանեսցէ զթշնամիս մեր: 1863(=8), ի 6 Մարտի:
5. Պհպ. Բբ (1868 թ., շղագիր) 1868 ի 15 Սեպտեմբերի Էօծ զիս եպիսկոպոս ի Սուրբ տաճարն Էջմիածին
ի մէջ բազմախուռն ժողովրդոց մեծաւ հանդիսի Գէորգ
Չորրորդ կաթուղիկոսն ամենայն Հայոց:
6. 44բ (ԺԹ. դ., շղագիր) Դարձեալ յիշէք ներկաի
Նախիջավանու Սուրբ Խաչ վանքի վանահայր Մկրտիչ
վարդապետ Տէր-Յովակիմեան:
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա, 16ա, 28ա, 45ա, 66ա, 231բ,
243բ, 250ա սեւ թանաքով ձեւաւոր շրջանակ՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՏԷՐ ԲԱՐՍԵՂ, ՌՃԿ. (1711)»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Այլեւայլ
վարդապետաց Քարոզգիրք. 1.», Պհպ. Աա՝ «313/3085,
ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 3ա՝ «Գիրքս այս
հռչ///», 250ա՝ «Ներքեւեալ Մկրտիչ վարդապետ Յովակիմեան», 267ա՝ «264», «268+2=270 թերթ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 59ա՝ «աաա», 123բ՝ «Մկրտիչ վարդապետին Յովակիմեան», 193բ՝ «չ ժամանակ»:

3086
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ` Սարգիս։
ԹԵՐԹ՝ 147+1 (կրկն.՝ թ. 77). չգրուած՝ 2բ, 57բ-8ա, 80բ, 134բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx12 (Ա՝ 14) +2+5x12 (1՝ 11, 2, 3՝ 6)+Եx12+3x12 (3՝
13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջանակ, մէջը
խարիսխ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,7x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն՝ 4ա-52բ,
65բ-147ա (15,7x10,5), միասիւն՝ 2ա-3բ, 53ա-65ա (14x9,5):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ 1ա-52բ, 65բ-134ա, 140ա-7բ (նմուշ՝ 1ա, 4ա),
բոլորգիր՝ 53ա-65ա, 135ա-9բ (նմուշ՝ 55ա, 138ա): ՏՈՂ՝ 21-23:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ ծաղիկներով դրոշմազարդ կտաւ, եւ կարմիր մետաքս՝ միայն դռնակի ներսի մասում (Բ. փեղկ). լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 1ա

Նմուշ 4ա

Նմուշ 55ա

Նմուշ 138ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ ՝ բուսական (135ա): Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վնասուած, երեքական
գամերն ու կապիչներն ընկած, Ա. փեղկի աստառը պատռուած,
պահպանակները պոկուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, թ. 120՝ վերին մասը վնասուած, թ. 1-2՝ բնագրի կորստով, թ. 1-4, 134, 19-20, 39, 53-6, 59-65, 87, 98, 111, 122-4, 133՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 57-8՝ հիմքից լրիւ անջատ, թ. 67-84՝ ցեցի անցքեր, 35ա, 3ա էջերի միջեւ պակաս է առնուազն 2 թերթ, թ. 86-7ի

միջեւ՝ շուրջ 4 թ. ընկած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. թ. 3՝
կարդալ թ. 35ից յետոյ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա [Ցանկ գրոց, թէ ով զինչ է յօրինեալ] – ///
[ս]աղմոսն եւ զԵրգ երգոցն եւ Դանիէլն, Վարդան վարդայպետն... եւ Զամենաչար տանջելն տէր Ներսէս կաթուղիկոսն:
Ա. 1աբ, 4ա-52բ, 65բ-75բ, 81ա-100բ, 104ա-47բ
Քարոզք Գրիգորի Տաթեւացւոյ
– 1աբ [Նախերգան քարոզից] – Անօթն հոգեւորական եւ փողն աստուածային... առաքեալն Պօղոս
երեքտասան, որ գերազանցէ քան զամենայնսն՝ որպէս
հրամայէ ի բանս իւր եւ ասէ:
ա. 1ա [Քարոզ վասն Յովհաննու. ի բանն Մաղաքիայի. «Ահա ես առաքեցից զհրեշտակ իմ, եւ տեսցէ
զճանապարհս առաջի իմ» (Գ. 1. Ձմեռան, ԺԷ.) –
[Մարգարէն] կանխաձայնեաց, եւ ես ընդ նմին գոչեմ...
զօրացո՛յ զլեզու իմ տարրաւոր, գիտեմ, զի կարող ես,
Տէ՛ր, եւ ամենայնի հնարաւոր:
բ. 4ա-9բ Ի նոյն կիրակի. Դարձեալ քարոզ վասն
զղջման եւ խոստովանութեան, ի դէմս անառակ որդոյն. «Առն միոջ էին Բ. որդիք. ասէ կրտսերն ցհայրն.
Տո՛ւր ինձ բաժին ընչիցդ. եւ նա բաժանեաց նոցա
զկեանս [Ղուկ. ԺԵ. 11]: Աւգնեա՛, Յիսուս Քրիստոս»
(Ձմեռան, ՁԱ.) – Դէմք առակիս ամենակալ բնութիւն
արարիչն հայի... եւ հանդերձեալ բարեացն հասցուք
ընդ ամենայն սուրբս ի Քրիստոս Յիսուս՝ ի Տէր մեր, յորում փառք յաւիտեանս. ամէն:
գ. 9բ-15բ Քարոզ վասն տնտեսին. ի բան Աւետարանին. Այր մի էր մեծատուն, որ էր տնտես, եւ եղեալ
զնմանէ [ամբաստանութիւն՝ որպէս թէ վատնիցէ
զինչս նորա. եւ այլն (Ղուկ. ԺԶ. 1. Ձմեռան, ՁԷ.) –
Նախ պարտ է գիտել՝ զի բազում իրօք զանազանի մեծութիւնն Աստուծոյ... զղջանալ զմեղս եւ խոստովանիլ
եւ անդ ողորմութեան Աստուծոյ արժանայորիլ. եւ ամե-
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նայն փառք ընդ Հօր եւ ամենասուրբ Հոգոյն յաւիտեանս. ամէն:
դ. 15բ-24բ Քարոզ մեծատանն եւ Ղազարու. Եւ
այր մ[ի] էր մեծատուն եւ ագանէր բեհեզս եւ ծիրանի...
(Ղուկ., ԺԶ. 19. Ձմեռան ՁԸ.) – Զամենայն առակաւոր
բանս, որ խօսի Աւետարանն, ճշմարտութեամբ եղեալ
է... հանգիցուք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, յորում
փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ե. 24բ-8բ Շաբաթ օր Քառասնիցն. քարոզ առաջին. գրեալ է. «Անցաք մեք ընդ հուր եւ ընդ ջուր»:
Դարձեալ ի բանն. «Յիշատակս սրբոյն հաղորդեսցուք»
(Հռոմ, ԺԲ. 13. Ձմեռան, ՁԹ.) – Լուսապսակ եւ արբիազարդ, մեծապայծառ եւ ջահաւորեալ, ցանկալի... եւ
հրաման տուեալ կարգեալ տօնս տարեկանս ամ ամէ,
ազգաց ազգս, ի փառս պսակօղին սրբոց Քրիստոսի
Աստուծո յ մերո, որ է աւրհնեալ [յ]աւիտեանս. ամէն:
զ. 28բ-32բ Նորին քարոզ ի հինգերորդ կիրակէին.
բանն՝ Դատաւոր մի էր... (Ձմեռան, ՂԴ.)– Ոմանք
զբանս առակին ի Աստուած հանեն... եւ ողորմութեան
իւրոյ արժանաւորս արասցէ. անճառ ուրախութեանց
եւ անպատում խնդութեանցն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
է. 32բ-5ա, 3աբ Քարոզ երկրորդ գալստեանն ի
բան. «Եղիցին գօտիք ձեր պնտեալ ընդ մէջս եւ ճրագունք վառեալք, եւ դուք՛՛» (Ղուկ. ԺԵ. 35. Ձմեռան
ՃԽԶ.) – Բազում ինչ ունի եկեղեցի սուրբ յաւանդութենէ ընկալեալ... նշանակէ մեզ ամփոփել զառաքինութիւնս/// (ընկած 2 թերթ) |3աբ| քահանայապետիցն
բիւրաւոր բանակն, որ ընդ նմա ի սպասաւորութիւն
եկեալ էին... եւ այնպէս կան եւ մնան վերջինքն ի ձեռս
առաջնոցն՝ վայելեալ ի խնամս Արարչին աւրհնելոյն
յաւիտեանս. ամէն:
– Գրչից 35ա (ստ. լս.) «Այս քարոզիս պակասն յառաջի
տետրերուն մէջն գրած է՝ * խաչ նշանով է, գիտ զայն տեղն»:

ը. 35բ-9ա Նորին քարոզ յԵրուսաղէմ գնալոյ, ի
բանն Եսա[յ]եա. «Եկա՛յք, ելցուք ի լեառն Տեառն եւ ի
տուն Աստուծոյ Յակոբայ» (Եսայի, Բ. 3. Ձմեռան
ՃԼԶ.) – Բաղձանք բնաւորեալ է բնականապէս. երկիր
առ երկին... շնորհես եւ պարգեւես վայելել աննախանձ
եւ առատաձիր պարգեւատուողէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
թ. 39ա-47ա Դարձեալ վասն համբարձման՝ այլմէի բանն որ ասէ. Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ ի յերկինս եւ նստաւ ընդ աջմէ Հօր (Մարկ., ԺԶ.
19. Ձմեռան ՃԽԹ.) – Որպէս ասեն վարդապետք, թէ՝
կարգ է բնութեանս եւ կանոնք Աստուծոյ... |46բ| կատարեալ միջնորդութեամբ |47ա| քահանայից սրբոց
մաքրեալ, լուսաւորեալ եւ կատարագործեալ. եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Քաղուածոյ հատուածներ Ձմեռան ՃԽԶ., ՃԽԹ., ՃԾԱ.
քարոզներից:
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– 47ա-52բ «Մի՛ ննջէք, արի՛ք, կացէ՛ք յաղօթ, զի
մի՛ մտան[իցէք] ի փորձութիւն» [Ղուկ., ԻԲ. 46] – Այլ
նախ պարտ է գիտել, զի քունն չորս եղանակ ունի... ոչ
ընդունին, այլ զայն, որ երեսպաշտէ 'ւ առաչոգովէ
պահեն (այսչափ):
Ծնթ. Բնաբանը Ամառան, ԻԵ. քարոզինն է, բայց շարադրանքը տարբեր է:

ժ. 65բ-9բ Նորին քարոզ վասն Ոտնալուային, ի
բանն. «Արկ ջուր ի կոնք եւ էարկ ղենջակ եւ լուաց
զոտս աշակերտացն» (Յովհ., ԺԳ. 5. Ձմեռան ՃԻԵ.) –
Բազմագութ եւ մարդասէր է Աստուած... եւ մասնակից
լինել չարչարանաց նորա եւ յարութեան փառաց եւ
շնորհացն արժանաւորիլ, եւ Քրիստոս փառք յաւիտեանս. ամէն:
ի. 70ա-5բ Նորին քարոզ վասն արդարութեան, ի
բանն Ովսէի որ ասէ. «Սերմանեցէ՛ք զարդարութիւն
եւ հնձեցէ՛ք զպտուղն կենաց» (Ովսէ, Ժ. 12. Ամառան
ԻԷ.) – Արարչագործն Աստուած կազմեաց զմարդն ի
պատկեր իւր... Այս է՝ սերմանել զարդարութիւն, եւ
ապա յետ այնորիկ հնձեսցէ զկեանսն յաւիտենից ի
փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
իա. 75բ-80ա [Մատթէոսի վարդապետի] Քարոզ
Վասն մահու. Ի բանն, որ ասէ. «Մահ մեղաւորին
չար է» – Արդ, ի բանէս յայսմանէ զընդդիմակ սորա
ճանաչեմք... եւ այլ ոչ եւս տացէ ցուցանել երկար ամաւ
եւ բազում ժամանակաւ զայսպիսի սգոյ օր եւ տրտմութեան ձեզ եւ ամենայն քրիստոնէից, եւ Քրիստոսի
մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
իբ. 81ա-6բ Նորին Գրիգորի եռամեծի Քարոզ
վասն խնդրոյ, ի բանն որ ասէ. «Խնդրեցէ՛ք նախ
զարքայութիւն Աստուծոյ եւ զարդարութիւն նորա, եւ
այդ ամենայն աւելցի ձեզ» [Մատ., Զ. 33]. Աւգնեա՛,
Հոգի Սուրբ, Աստուած (Ձմեռան ՀԳ.) – [Ի] ձեռնտուութեան Հոգոյն Սրբոյ եւ օժանդակութեամբ աղօթից ձերոց, կամիմ աստանօր յաղագս երից իրաց տեսութիւն
տալ... |86ա| եւ լցուսցէ զամենեսեան |86բ| առ հասարակ առատապէս հոգեւոր եւ մարմնաւոր բարութեամբն իւրով. ամէն:
իգ. 86բ-7բ Վասն պահոց, ի բան որ ասէ. «Պահեալ զԽ. տիւ եւ զԽ. գիշեր, ապա քաղցեաւ» (Մատ.,
Դ. 2. Ձմեռան, ԻԲ.) – [Վ]արդապետք ասեն, թէ ամենայն մեղք Դ. աստիճան ունի... թէպէտ պատճառ դնէ
աշխարհական զքահանայն, եւ քահանայն, զեպիսկոպոսն
եւ եպիսկոպոսն, զկաթողիկոսն, իւրաքանչ/// |87ա|///
այս Քրիստոսին է, որ պահեաց զԽ. (40) տիւ եւ զԽ.
(40) գիշեր... եւ աւարտ յայսմ բազմավիշտ կենցաղոյս՝
հասուցանէ զմեզ յարքայութիւնն երկնից ի Քրիստոս
Յիսուս, ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
իդ. 87բ-9բ Նորին Գրիգորի քարոզ վասն պահոցն, ի բան որ ասէ. «Աշխարհ անցանէ եւ ցանկու-
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թիւն» [Յովհ., Բ. 17], կամ թէ՝ «Է. ժամանակ փոխեսցին ի վերայ քո», ի Դանիէլէ մարգարէէ (Դանիէլ, Դ.
22): Աւգնեա՛ Յիսուս Քրիստոս, Աստուած մեր (Ձմեռան ՀԲ.) – [Վ]արդապետք ասեն, եթէ նիւթական
կեանք... որոց լիցի մեզ ամենեցուն հանդիպիլ ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
իե. 89բ-95ա Նորին Գրիգորի քարոզ, ի բան որ
ասէ աւետարանիչն Ղուկաս. «Մի՛ երկնչիր, հօ՛տ
փոքրիկ, զի հաճեցաւ Հայր ձեր տալ ձեզ զարքայութիւն» (Ղուկ., ԺԲ. 32. Ձմեռան, ՁԵ.) – [Ի] տէրուն[ակ]ան հրամանացս այս Դ. իրս հարցանելի է... որով եւ
զմեզ զամենեսեան արժանի արասցէ արքայութեան հովիւն քաջ Քրիստոս Աստուած. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
իզ. 95ա-100բ Նորին Գրիգորի վարդապետի քարոզ ի բան որ ասէ. «Ճրագ մարմնոյ ակն է, [ե]թէ
ակն քո առ[ատ է]» (Մատ., Զ. 22. Ձմեռան, ԿԶ.) –
[Ա]մենայն բանք առակաւոր քարոզութեանցն Քրիստոսի դիւրալուր են... |100ա| պահել զպահքս, որ առաջի
կա. եւ խնդութեամբ եւ յուսով հասա|100բ|նել յարութեան շնորհացն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ յաւիտեանս. ամէն:
իէ. 100բ-4ա Նորին Գէորգայ եռամեծի քարոզ ի
բան, որ ասէ. «Որ ոք կարէ երկուց տէրանց ծառայել»
– [Ա]րար Աստուած զմարդն մտաւոր եւ բանական...
եւ ժառանգեա՛ զպատրաստեալ արքայութիւն նորա
ընդ սրբոց եւ ընդրելոցն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,
որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
իը. 104ա-8ա Յայլմէ քարոզ վասն այգոյն, ի
բանն. «Ընդէ՞ր կայք զօրս ցերեկ դատարկ՛՛» (Մատ.,
Ի. 6. Ձմեռան ՂԸ.) – [Ա]սեն իմաստունքն, թէ ամենայն
ինչ, որ քան առաւել պատուական է... Աստ պատրաստել զիւղն ողորմութեան եւ անդ ընդ իմաստուն կուսանացն մտանել յառագաստն լուսոյ ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր. որ է աւրհնեալ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգոյն, այժմ
եւ յաւիտեանս յաւիտենիւ. ամէն:
իթ. 108ա-11բ Շաբաթի օր ի տօնի Յովհաննու
քարոզ՝ յայլմէ, վասն վարդապետութեան եւ ողորմութեան, ի բան Աւետարանին. «Ահա ել սերմնահան՝
սերմանել, եւ ի սերմանելն իւրում՛՛» (Մատ. ԺԳ. 4.
Ձմեռան ՁԳ.) – [Ն]ախ խնդրի, թէ վասն զի՞նչ պատճառի
Քրիստոս առակօք խօսէր... որով չափով չափէք,
չափեսցի ձեզ ի Քրիստոսէ. եւ նմա փառք յաւիտեանս.
ամէն:
լ. 111բ-6ա Դարձեալ քարոզ ի նոյն բանն, ի դէմս
լսողաց զքարոզս. «Ել սերմնացան սերմանել. է, որ
անկաւ ի ճանապարհի՛՛» (Մատ., ԺԳ. 14. Ձմեռան
ՁԴ.) – [Ո]րպէս բժիշկ, որ ներհակաւն առողջ առնէ...
ապա մին քան զմին աւելի առնեն, որով եւ աւելի
վարձս առնուն ի վարձատուողէն բարեաց ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերմէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
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լա. 116ա-9բ Նորին քարոզ ի բանն որ ասէ. «Փորձեսցէ մարդ զանձն իւր, եւ ապա ի հացէ անտի կերիցէ, եւ որ ուտէ անարժանութեամբ, դատաստան անձին իւրում ուտէ եւ ըմպէ» (Կորնթ. Ա., ԺԱ. 28. Ձմեռան, ՃԻԲ.) – [Ա]սեն բժիշկք թէ, զանազան է կերակուր մարդկան... յայնժամ արժանի լինին ճաշակման
հոգեւոր մանանային. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
փառք յաւիտեանս. ամէն:
լբ. 119բ-23ա Նորին քարոզ վասն երիտասարդաց
կամ տղայոց. գրէ ի բանն. «Ի՞ւ ուղղեսցէ երիտասարդ զճանապարհս իւր, այլ ի պահել զբանս քո»
(Սղս., ՃԺԸ. 9. Ամառան, ՃԺԹ.) – [Զ]ընթացս չորից
անգիտելի ասաց առակօղն... եւ ի միտս պահեն, որոց
լիցի մեզ ամենեցուն հասանել անմահ եւ յաւիտենից
կենաց եւ արքայութեանն երկնից ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
լգ. 123ա-7բ Նորին դարձեալ քարոզ վասն խրատու տղայոց, ի բանն առակին. «Որ խնայէ ի գաւազանն, ատեայ զորդի, եւ որ սիրէ, խնամով խրատէ»
(Առակ., ԺԳ. 24. Ամառան, ՃԻ.) – [Զ]մարդն բանական
կենդանի է ստեղծել Աստուած... զի սոքօք մերձաւորիմք Աստուծոյ եւ հանդերձեալ կենացն արժանաւորիմք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
լդ. 128ա-33ա Յայլմէ ուղիղ. ի բանն Մաթէոսի
Աւետարանին, որ ասէ. «Ո՞չ սերմն բարի սերմանեցէր, արդ ուստի՞ ունիցի զորոմն» (Մատ., ԺԳ. 27.
Ձմեռան, ՂԹ.) – [Հ]արցանեն իմաստունքն, թէ չարն եւ
բարին ուստի՞ է... կամ թէ զերեսն Աստուծոյ ոչ
տեսանեն, այնու առաւել տանջին, յորոց փրկեսցէ զմեզ
Քրիստոս Աստուած ի հրոյն տանջանաց:
լե. 133բ-4ա [Ի քարոզէ Ծննդեանն Քրիստոսի]
(մասն՝ Ձմեռան, Զ.ի) – /// Սակայն վասն տեղոյն եւ
ժամանակի ծննդեանն գիտելի է... յաղագս որոյ ի
մսուր եդաւ: Այս վասն տեղոյ ծննդեանն:
լզ. 135ա-47բ Նորին դարձեալ քարոզ յաւուր Վարդաւառի. Աղ աւրհնութեան. վասն ընծայից եւ պատարագաց. «Պատուեա՛, զՏէ՛ր, ի քոց ար[դա]ր վաստակոց եւ հան [նմ]այ պտուղ ի քոյոց արդար[ութեան արմտեաց]» [Առակ., Գ. 9] (Ամառան, ՃԻԶ.)
– Տուրք ողորմութեան յերկու դէմ որոշի... եւ Տէր մեր
կատարեալ էառ զԵ. զգայութիւնս/// (շար. թափուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
53ա-65ա [Յակոբայ Նալեան] Մեծի Աւագ ուրբաթի աւուրն Ողբ ի վերայ խաչելութեանն Քրիստոսի –
Սովորութիւն է մարդկան, յորժամ մեռանի ոք ի յայլ
տեղիս եւ առնէ կտակ... որ եւ զմեզ մաքրեսցէ
Քրիստոս Աստուած յամենայն մեղաց մերոց: Նայ եւ
զՂրիմեցի Յակոբ վարդապետն, որ բազում աշխատութիւն կրեաց՝ ի շինումն ողբիս:
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Գրչի. 65ա Եւ զգրող սորա Սարգիս գրչակս յիշեա՛,
վարդապե՛տ իմ, ի սուրբ աղօթս քո մեղաց թողութեան.
ամէն:
133ա Եւ զգծող սորա ի հետ յիշողաց յիշեալ լիցի ի
Տէր. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 64բ՝ սեւ թանաքով ձուածիր, ջնջած,
անընթեռնելի: 81ա, 133ա սեւ թանաքով ոճաւոր բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ԾԱՌԱՅ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏ.
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ՌՃՂԴ. (1745)»: 134ա՝ սեւ թանաքով հատած անկիւններով քառանկիւն, ջնջած, անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Քարոզից
հաւաքածոյ (1), 319», 1ա՝ «319/3086», «ԺԸ. դ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 3ա՝ «Կնեազ Վասլի Արղութեանց»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «Այս է, Աբրահամու մօրն անուն
Մալքաթուր», 2բ՝ «սէռի, ըռըշ, 6, քարոզգիրք, ի
զղջումն անառնակ որդոյն»:

3087
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 300+1 (կրկն.՝ թ. 217. գրչի թերթակալում՝ ա-ճկա, որ
է՝ 126ա-296ա). չգրուած՝ 25աբ, 46ա-8բ, 123ա-6բ, 297ա-300բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-Բx12+12+10+Ա-Էx12 (Գ, Զ՝ 10, Է՝ 11)+Ա-ԺԵx12 (Է, ԺԱ՝
10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, ոճաւորուած շրջանակի մէջ կիսալուսին՝ վերեւում եւ ներքեւում մէկական խաչ, տակը՝ զարդանախշ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13,5x9,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ 1գ-24բ (նմուշ՝ 17ա),
բոլորգիր՝ 26ա-296բ (նմուշ՝ 158ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի, երկու մետաղական փականներով, միջուկը տախտակ, աստառը սպիտակաւուն թուղթ. լուսանցակողերը կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 (Ա-Գ) + 1 (Դ), չգրուած թուղթ,
մասն կազմաստառի, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ:

Նմուշ 17ա

– 4ա ստ. լս.՝ «Հաւատոյ խոստովանումն: Վասն
անձնօորութեանց»:
Հմմտ. ձեռ. 2178, 112բ-37բ՝ «Դաւանութիւն Գրիգորի վարդապետի Սկիւռացոյ ասացեալ»: Տե՛ս տպ. «Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ՝ արարեալ սրբոց հարց մերոց Գրիգորի
Նարեկացւոյ եւ Վահրամայ վարդապետի», Երուսաղէմ, 1856:
Ծնթ. Բնագրին նախորդում է Սահակ վրդ. Ամատունու հետեւեալ ծանուցումը՝ 1բ. «Ըստ թիւ 542 Ընդհանրականի կամ
Մեկնութեան Պատարագի Յովհաննու Արճիշեցւոյ՝ գրուած է
այսպէս. թղ. 274ա. «Սրբոյ վարդապետի յոքներանեան մենաւորի Գրիգորի համառաւտիւք Բան խրատու, վասն ուղիղ հաւատոյ եւ մաքուր վարուց առաքինութեան՝ ի խնդրոյ նորին հարազատի Վարդանայ դիւանադպրի»: Այս պատուական գրուածքը առանց կասկածանաց Հայկազեան բառգիրքը ընծայում է
Նարեկացուն՝ ասելով. «Գործ է՝ գտանիլ, թէ ո՞ իցէ եւ յորո՞ւմ
ժամանակի Վարդան դիւանադպիրն, որ եղեւ խնդրող գեղեցիկ
վարդապետութեանս»: Իսկ Զարբանալեան «անհարազատ»
համարելով՝ ասում է. «Նարեկացուն չըլլալուն գլխաւոր ապացոյցն ալ այն կերեւնայ, որ Վարդան անուամբ եղբայր չունէր:
Ո՞րտեղ է գրուած, որ «հարազատ» նշանակում է «եղբայր»:

Բ. 26ա-42բ [Դիոնիսիոսի Թրակացւոյ Արուեստ
քերականութեան]
Նմուշ 158ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ ոսկի, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, վնասուած, փականներից մէկը վերականգնուած-լրացուած Ի. դ-ի վերջին՝ Մատենադարանում, հիմքերի կաշին փոխուած, նոր կաշի դրուած,
Ա. եւ Բ. փեղկերին ցեցի անցքեր, Պհպ. Գ, թ. 1՝ հիմքից մասամբ
պոկուած, թ. 30-1, 127, 132, 134, 137, 157, 159-61, 266, 300՝
ստ. լս-ային եզրը պատռուած, թ. 300, Պհպ. Դ, Բ. փեղկի կազմաստառին՝ ցեցի անցքեր, թ. 2-24՝ թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, հիմքերի մօտ
կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-25բ Գրիգորի Նարեկացւոյ Խրատ վարուց
եւ գործոց – [Տէր]ունեանն հաւանեալ խրատու, որ
ըստ պարգեւասէր... |4ա| յորոյ վերայ գեղեցկա]պէս
յարմարի շինուած ամենայն առաքինութեան... ի տուն
զամենայն գոյս պատուականս եւ պիտանիս եւ ընդ
նոյն դարձեալ, եթէ ինչ ան/// (չշարունակուած):

Տե՛ս ձեռ. 267, էջ 229ա-42բ: ա/26ա: բ/26աբ: գ/26բ:
դ/26բ-7ա: ե/27ա: զ/27ա-8բ: է/28բ-9ա: ը/29ա: թ/29աբ: ժ/29բ:
ժա/29բ: ժբ/29բ-30ա: ժգ/30ա-3բ: ժդ/33բ-4ա: ժե/34աբ:
ժզ/34բ-5ա: ժէ/35ա: ժը/35ա-6ա: ժթ/36ա: ի/36ա-7բ: իա/37բ8ա: իբ/38աբ: իգ/38բ-9ա: իդ/39ա-42բ:
Տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր, հտ. Գ., Երեւան, 2008,
էջ 1-56:

Գ. 42բ-5բ Բառք քերականին – [Վ]երծանութիւն՝
ընթերցողութիւն... Է Աստուած՝ հոշական:
Տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր, հտ. Գ., Երեւան, 2008,
էջ 57-64:

Դ. 49ա-122ա [Քերականութիւն քաղուածու]
ա. 49աբ Զի՞նչ է քերականութիւն – Քերականութիւն է հմտութիւն ստոյգ վերծանութեան եւ անթերի
գրչութեան...
բ. 49բ Հարցումն. Զի՞նչ է վերծանութիւն – Պատասխանի. Վերծանութիւն է կիրթ ընթերցողութիւն...
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գ. 49բ Հարցումն. Որո՞վ եղանակաւ լինի ստոյգ ընթերցողութիւն – Պտխի. Երիւք. նախ՝ ենթադատութեամբ...
դ. 49բ-50ա Հարցումն. Զի՞նչ է ենթադատութիւն,
կամ զի՞նչ աւգուտ առոգանութենէն, կամ զի՞նչ շահ
տրոհութենէն – Պատասխանի. Ենթադատութիւն է
նմանաբանութիւն...
ե. 50ա Հրց. Իսկ երկրորդ մասն ընթերցողութեան,
զոր առոգանութիւն անուանեցեր, զի՞նչ է, եւ որոց
իրաց պիտոյանայ – Պխ. Առոգանութիւնք են տասն...
զ. 50ա Հրց. Եւ որո՞յ իրաց պիտոյանան – Պխ.
Առոգանութիւն է առովասութիւն...
է. 50աբ Աշակերտն ասէ՝ Խնդրեմ ի քէն՝ մեկնեա՛
ինձ եւ զերրորդ մասն վերծանութեան, զոր տրոհութիւն անուանեցեր – Վարդապետն պատասխանէ.
Լո՛ւր, եւ կարճառաւտ քեզ բացայայտեցից...
ը. 50բ-1ա Աշակերտն ասէ՝ Ըստ կարգի եւ յարմարապէս մեկնեցեր զառաջին մասն քերականութեան,
ուսո՛յ ինձ եւ զերկրորդ մասն քերականութեան, որ է
զրոյցատրութիւն ըստ ներգոյս քերթողական յեղանակս – |51ա| Վարդապետ ասէ՝ Լո՛ւր, եւ համառօտեցից քեզ զայս...
թ. 51ա-2ա Աշակերտ ասէ՝ Ասա՛յ ինձ եւ զերրորդ
մասն քերականութեանս, որ է լեզուաց եւ զհնագէտ
պատմութեանց առձեռն բացատրութիւն, զորոց զլեզուաց ասէ եւ զպատմութեանց – Վարդապետ ասէ՝
միտ դի՛ր, եւ դուզնաքեա բանիւ պատմեցից...
ժ. 52ա-3ա Վասն երկրորդ եւ երրորդ մասին քերականին – Աշակերտ ասէ՝ Այժմ հարցանեմ յաղագս չորրորդ մասին քերականիս... եթէ զի՞նչ է ստուգաբանութեանն գիւտն... – Վարդապետ ասէ՝ Լո՛ւր, եւ պատմեցից քեզ. Ստուգաբանութիւնն պիտանացու է...
ժա. 53աբ Աշակերտ ասէ՝ Որովհետեւ սկսար ուսուցանել, մեկնեա՛ ինձ եւ զհինգերորդ մասն քերականիս, որ է համեմատութեանց տեղեկութիւն – Վարդապետ ասէ՝ Գիտեա՛, զի զայս վասն բանին մասանց ասէ...
ժբ. 53բ-4ա Աշակերտ ասէ՝ Հայցեմ ի քէն, մի՛ թողուր զիս կիսակատար, այլ եւ զվեցերորդն մեկնեա՛... – Վարդապետ ասէ՝ Լո՛ւր, գիտեմ, զի հարցողին
պատասխանի առնել բարւոք է...
ժգ. 54ա-5ա Աշակերտ ասէ՝ Ճշմարիտ հրամայեցեր, բայց ես ո՛չ սաստեմ, այլ հեզութեամբ մաղթեմ,
զի եւ զվեցերորդ մասն քերականին մեկնեսցես, որ է
դատումն քերթածեաց – Վարդապետ ասէ՝ Գիտեա, զի
որպէս դատաւորաց է աւրէնք...
ժե. 55ա-8բ [Յաղագս տառից] – Աշակերտ ասէ՝
Ասա՛յ ինձ՝ ո՞րք են ձայնաւորք... – Վարդապետ ասէ՝
Ձայնաւորք են Ը...
ժդ. 58բ-64ա [Յաղագս վանկի] – Աշակերտ ասէ՝
Զինչ է վանգ եւ կամ զինչ է փաղառութիւն – Վարդապետ ասէ՝ Վանգ զայն|59ա|մանէ ասէ, որ ի միոջէ կողմանէ...
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ժե. 64ա-8ա [Յաղագս] գրադարձի – Աստի ուսցիս
եւ զարհեստն գրադարձին...
ժզ. 68աբ [Յաղագս բառի եւ բանի]. Բան է հետեւակ բառի – Ե՛կ այժմ բուռն հարցուք օգնականութեամբն Աստուծոյ...
– [Զի՞նչ է բառ] – Բառ է մասն դուզնաքեա՝ ըստ
բաղդասութեան բանի: Բառ ասացուած կամ ասումն
թարգմանի...
ժէ. 68բ-9բ [Յաղագս բանի]. Զի՞նչ է բան – Բան է
հետեւակ բառի շարադրութիւն...
ժը. 69բ-85բ [Յաղագս անուան]. Զի՞նչ է անուն –
Անուն է |70ա| մասն բանին: Անուն մասն է բանին հոլովական՝ մարմին կամ իր նշանակելով...
ժթ. 85բ-96ա Յաղագս բայի – Հարցումն. Զի՞նչ է
բայ – Պատասխանի. Բայ է բառ անհոլով...
ի. 96ա-102բ Յաղագս լծորդութեան – Բազում ինչ
ունիմք պիտանացու՝ իմանալ ի սմանէ, քանզի նախ եւ
յառաջին՝ լծորդութիւն դատեալ եղեւ ի տաղաչափական կշռոց...
իա. 102բ-6բ [Յաղագս ընդունելութեան] – Հարցումն. Վասն է՞ր բառ ասէ զընդունելութիւն: Պատասխանի. Գիտացիր, զի որպէս ի յերկրորդ մասն բանի
զբայն բառ ասաց...
իբ. 106բ-7բ [Յաղագս յօդի] – Հարցումն. Զի՞նչ է
յօդ, մեկնեա՛ ինձ, աղաչեմ զքեզ: Պատասխանի. Յաւդ է
մասն բանի հոլովական...
իգ. 107բ-10ա Յաղագս դերանունութեան – Հրց.
Զի՞նչ է դերանունութիւն: Պխի. Դերանունութիւն է բառ
փոխանակ անուան առեալ...
իդ. 110ա-3բ Յաղագս նախադրութեան – Հրց.
Զի՞նչ է նախադրութիւն: Պխի. Որպէս ուսաք ի բնաբան
քերականին յաղագս նախադրութեան, զոր ասէ, եթէ
նախադրութիւն է բառ նախադրեալ... (113բ)՝ Աստուած ողորմի աշխատողի սորին Յովանէս վարդապետի Եզնկացւոյ: Կատարեցաւ վեցերորդ մասն Քերականի յօգնականութեամբ աղօթից ձերոց:
իե. 113բ-8ա Յաղագս մակբայի – Հրց. Զի՞նչ է
մակբայ: Պխի. Մակբայ է մասն բանի անխաղաց...
իզ. 118ա-22ա Հարցումն. Զի՞նչ է շաղկապ – Պխի.
Շաղկապ է մասն բանի, որ կապէ զտրամախոհութիւնն
ոճով... Այսչափ յաղագս շաղկապիդ. պարզ մեկնութիւն
ի փառս Աստուծոյ եւ ի յօգտութիւն ուսումնասիրաց:
Ե. 127ա-296բ Պատմութիւն սրբոյն Յուհաննու
Ոսկէբերանին Կոստանդնուպաւլսի եպիսկոպոսապետի եւ տիեզերաց լուսաւորչի, ծնընդեանն եւ
սնընդեան եւ գեղեցիկ քաղաքավարութեան
Տե՛ս ձեռ, 1785, 8ա-183բ: Ցանկ/չիք: ա-ծթ/127ա-296բ:
Ծնթ. Գլուխներն առանց խորագրի եւ առանց գլխաբաժանման են:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

296ա Յամի Շ.երորդի (1051) թուաբերութեանս
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հայոց թարգմանեցաւ Պատմութիւն վարուց եւ ճգնութեան երիցս երանեալ հայրապետին Յովհաննու Ոսկեբերանին ի յունականէն ի մերս ի ձեռն սրբազան
կաթուղիկոսին Հայոց տեառն Գրիգորիսի: Եւ Յիսուսի
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն, եղիցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

122բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ
Որդոյ (չշարունակած):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 127ա՝ եղծուած, անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Քերականութեան մեկնութիւն, 1.», Պհպ. Աա՝ «326/3087», «ԺԷ.
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
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ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «ծ», Պհպ.
Աա՝ «Գրչափորձ, գչփրձ, եկեր, պ, երկ, յ, երկինք պատեն»: Պհպ. Բա՝ «եե, ղ, եղել»: 1ա՝ «Շնորհեաց Աստուած իմաստասիրութիւն՝ վասն զարդարելոյ եւ պաճուճելոյ զմարդկային հոգի»: 1բ՝ «եղե, աեան, աե, աե,
կեր, կերպ, կեր, գրչփրձ», 2ա՝ «2»: 126բ՝ «Զանս»:
300բ՝ «Աեղկ կերպ, երկինք պատեն զփառաց», «քերականութիւն է գիտութիւն տառից»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ Մարդու ուրուապատկեր:
Պհպ. Գբ, 1ա՝ բոլորակներ:

3088
ՊՕՂՈՍԻ ՖԻԶԻՔԱՅ՝ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆ ՎՃՌՈՑ ԵՒ ԿԱՄ ԱՌԱԾՔ
ՀԱՆԳԱԿԱՆՔ
Կ. ՊՈԼԻՍ
ԳՐԻՉ՝ Հեղինակը:
ԹԵՐԹ՝ 74. չգրուած՝ 74աբ: ՊՐԱԿ՝ 9+13+27+24+1: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, ճնշադրոշմով՝ «N 6 ГОВАРДА. ТРОИЦКОЙ ФАБРИКИ»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x17,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19,8x16,8):
ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 4ա): ՏՈՂ՝ 22-24: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ, մէջքը եւ վերին ու
ստորին անկիւնները՝ մուգ շագանակագոյն կաշի. լուսանցակողերը՝ կարմրով ցօղուած: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, սպիտակաւուն
չգրուած թուղթ (Աբ, Բ), մասն կազմաստառի:

Նմուշ 4ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. ծաղկաթուղթը մաշուած, թ. 42-4՝ ստորին
եզրերը վնասուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Պհպ. Աա Քննութիւն վճռոց եւ կամ առածք հանգականք՝ յարմարեալ ընդ թիւ հազար ութն հարիւր
յիսուն եւ մի ամի Տեառն, ի Ֆիզիքայ Պօղոսէ, ի զբօսանս ուսումնասիրաց, ի Կոտանդնապօլիս, 1851:
1ա-73բ [Քննութիւն վճռոց եւ կամ առածք հանգականք]
– 1ա Ազդ – Սա ոչ այնքան յաճախապատում ի
լիակատար բառազարդ հանգամանս իմաստից ընդլայնէ զճոխ ասացուածս մանրամասն յօդուածովք, որքան
խստիւ ամրափակ առնէ յինքեան՝ ի համառօտութեան
զառանձնական իմաստս հանրական վճռոց եւ զառածս
յաւիտենից: Եւ այս է դիւրապատրաստ նիւթ ինչ ծանօթութեան զանազան խորհրդոց, որք ստէպ շարժեն յաշխարհի յայլայլութենէ տիեզերական յարաշարժութեամբ, քանզի այս է նշանացոյց գիծ ինչ ուղղութեան
միակէտ հայեցուածոց մտաց ի լայնախորհուրդ իւր

ՌՅ. – 1851

խորաքննին, որ ինչ փոփոխականք են եւ այլայլականք
յաներեւոյթ պատրաստութիւնս բնութեան եւ սովիմբ
այժմ անձն մտախորհուրդ դիտակաւ իմն ընդ ուղիղսն
նշմարէ յանվրէպ հայեցուածս իւր զիսկութիւնս Աստուծոյ, եւ ինքն յինքեան զարգանայ ի լայնական իմաստս
սոցուն: Եւ զընտրութիւն յայտնութեամբ բնութեանն
սոցին ամենեցուն՝ ի չափ ուղիղ ճշգրիտ ստուգութեան
ընծայեմ ողջամիտ ընթերցողացն, նոքին ըստ ներքին
ազդարարաց հոգւոյն վճռեսցին, թէ ախորժականք իսկ
իցեն բանքս յօժարութեան մտահաճ ըղձից Աստուծոյ՝ ի
զուարճ ունկնդրութիւնս եւ ի մտաւորական բերկրալիր
հանդարտ իմացուածս:
Ընկալցին զիս սովիմբ իբր նուիրամատոյց յայս
դուզնաքեայ ազգասիրական պարտս իմ՝ ի մխիթարութիւն նոցա եւ իմ յառատաձիր պարգեւսն Աստուծոյ, ի
շարս ուսումնասիրաց ազգիս, որոյ իմ անձնանուէր փափակօղ երջանկութեան նորա: Ծառայ Պօղոս Ֆիզիքայ:
– 1բ Խարիսխք մեղու են բանք բարիք, եւ քաղցրութիւն նոցա բժշկութիւն է հոգւոց (Առակ, ԺԶ. 24):
2ա-73բ 1. Աստուած միայն մի, առանց երկրորդի,
եւ յինքեան միայն ինքն՝ առանց օտար ինչ... 1851. Եւ
քան զսկիզբն ամենեցուն, Ինքն միայն Տէր Աստուած, /
Եւ յիւր վերջոյ ամենեցուն՝ միայն ինքն Տէր Աստուած, /
Այլ ո՛չ բնաւ ամենեքին նորոգին նոր անդ յԱստուած, /
Բայց միայն այնք նոր նորոգին, թէ ի նոսին է Աստուած, / Թէ աստ ի մեզ միայն նա, եւ մեք անդր ի նմա,
/ փառք եւ պատիւ հաստատուն, / անդր միայն միշտ ի
նոյն. յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ծնթ. Գործն ունի ամէն անգամ նոր տողից սկսուող 1-1851
նախադասութիւն-հատուած. ճաշակ տալու համար բերում ենք
մի քանի օրինակ՝ 15բ՝ «500. Չիք կշիռ առանց տուգանաց»:
21ա՝ «711. Խորհուրդք իշխանաց, խելք նոցա»: 38ա՝ «1211.
Կիրք յաղթահարեալք ի հոգւոյն զօրութենէ ոչ երբէք կարին մե-
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ղանչել ումէք»: 50ա՝ «1468. Որ ինչ յերկրի են, որպէս Լուսին
աճին եւ նուազին»: 57բ՝ «1591. Տկարամիտն մեծաբանութեամբ անձին խնդրէ ծածկել զտկարութիւն իւր»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Պհպ. Աա՝ Տիտղ.:

466

Տե՛ս Բվնդ.՝ 1ա:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ֆիզիքայ
Պօղոսի վարդապետի Քննութիւն վճռոց»: Պհպ. Աա՝
«330/3088», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3089
ՊՂԱՏՈՆԻ ԱԲԵՂԱՅԻ՝ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ
ԱՍՏՐԱԽԱՆ

ՌՅԱ. – 1852

ԳՐԻՉ՝ Սիմէոն Ղարիպժանեանց Աստրախանցի:
ԹԵՐԹ՝ 104. չգրուած՝ 1բ, 99բ-104բ: ՊՐԱԿ՝ 13+12+3x24+7:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, ճնշադրոշմով՝ թ. 86-9, 103ա, 104ա՝ «BAIH FINE»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,4x17,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19x15,5): ԳԻՐ՝
շղագիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 20-24 (խառն): ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ,
մէջքը եւ անկիւնները շագանակագոյն կաշի, միջուկը ստուարաթուղթ, աստառը սպիտակ թուղթ:

գունեղի, ամենայն Ռուսաց ժառանգի, բարեպաշտ
թագաւորի, ցեսարեւիչի եւ մեծի կնեազի՝ Պաւել
Պետրովիչի, շարադրեցեալ նորին կայսերական
բարձրութեան ուսուցչաւ Պլատօն աբեղայիւ, ի թուին
1765, ի Ս.Պ.բուրգ, ի կայսերական դպրատան:
Տե՛ս ձեռ. 2863, 1ա-91բ: 1/չիք: 2/չիք: 3/2ա-22ա: 4/22բ86ա: 5/86բ-99ա: Բ/չիք: Գ/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ
Տե՛ս խորագիրը՝ 1ա:

Նմուշ 5ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը մաշուած, կեղտոտուած, թ. 1՝ արտաքին լուսանցային եզրը անկանոն եզրագծերով պատռուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-99ա Թարգմանեալ ի ռուսաց լեզուէ ի հայոց: Ուղղափառ կրթութիւն կամ համառաւտեցեալ
քրիստոնէական աստուածաբանութիւն՝ առ ի գործ
ածել նորին կայսերական բարձրութեան պայծառա-

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 99բ Գրեցաւ գիրս այս ի Սիմէօն սարկաւագէ
Ղարիպժանեանց Աստրախանցւոյ՝ ի թուին հայոց
1301 եւ փրկչին 1852, ի 1 Յուլիսի, յԱստրախան:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Պղատոն
աբեղայի Քրիստոնէական աստուածաբանութիւն»: Ա.
փեղկի կազմաստառին՝ «Տե՛ս յիշ. վերջում»: 1ա՝ «331/
3089», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
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ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Ստեփաննոս Տփխիսեցի:
ԹԵՐԹ՝ 123 (գրչի էջակալում՝ 1-239, որ է՝ 3ա-121բ). չգրուած՝
1բ-2բ, 101աբ, 122ա-3բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ժx12 (Ա՝ 13)+2: ՆԻՒԹ՝ կապտաւուն թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ հրեշտակ, ձեռքի
ժապաւէնի վրայ մակագրութիւն՝ «ALMASSO», բուսական ոճաւորուած զինանշան, որի կենտրոնում երկրաչափական պատկերի տակ մակագրութիւն՝ «DA», «AMGELO»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
19,6x14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15x10). խորագրերը կարմիր,
էջերի վերջում յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 50ա): ՏՈՂ՝ 23:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (վջ.), կապտաւուն թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «AMGELO»:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1ա [Ոտանաւոր ի գրչէ] – Սրտից թարգման կաս
ի յարգման, / զշողդ ծագման տո՛ւր ինձ թարգման...
Սեւափարատ օդոյն պայծառ / հանգոյն լիցի միտքս
յար ի վառ:
Ա. [Պետրոսի Բերդումեանց եպիսկոպոսի Աղբիւր
բացեալ]

Նմուշ 50ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը, կեղտոտուած Ա. փեղկին մեծ
բիծ, լուսանցակողերը գունաթափ, թ. 1՝ հիմքից մասամբ անջատ,
թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, ունի մետաքսէ կանաչ եւ կարմիր երկու էջանշան:

Տե՛ս Արարեալ Պետրոսի եպիսկոպոսի Բերթումեան-Աղամալեանց, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 1857: Հմմտ. Սուրբ գրքի
մեկնութիւններ, Դ., Պետրոս արքեպիսկոպոս Բերթումեան, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 2008, էջ 57-336 (մեր ձեռագիրն այս
գրքում յիշատակուած չէ՝ էջ 337):

Տե՛ս ձեռ. 2, 12ա-90բ: Բան առ բարեմիտ ընթերցողսդ/3ա7բ: Յորդորակ/7բ-8բ: ա/11ա-4բ: բ/9ա-11ա: գ/14բ-6ա: դ/16ա9բ: ե/19բ-22բ: զ/22բ-4ա: է/24ա-5բ: ը/25բ-7բ: թ/27բ-9բ:
ժ/29բ-30բ: ժա/30բ-4բ: ժբ/35ա-8բ: ժգ/38բ-9բ: ժդ/39բ-41բ:
ժե/41բ-4բ: ժզ/44բ-5բ: ժէ/45բ-50ա: ժը/50բ-5ա: ժթ/55բ-8բ:
ի/58բ-61ա: իա/61աբ: իբ/61բ-2բ: իգ/63ա-5ա: իդ/չիք: իե/65ա73ա: իզ/73ա-6բ: իէ/76բ-81բ: իը/81բ-4ա: իթ/չիք: լ/84ա-5բ:
լա/85բ-8ա: լբ/88բ-94ա: «Անկիւնաւոր առ առակսն»/94ա:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Բ. 95ա-100բ Լուծմունք աւետարանչաց բանից
դժուարիմացից ի Սուրբ Գրոց արդիւնականաց մեծին րակերտին (այսպէս) Վարդանայ [ի Ժղլանաց] –
Մատթէոս թարգմանի երգ կենաց, եւ Աւետարանն՝
բանակ աւետեաց... եւ ինքն է Թադէոս, որ կայ յՈրմի
քաղաք հայոց, եւ Գ. են յերկոտասանից ի գտանել///
(թերի՝ չշաարունակուած. 101աբ՝ չգրուած):
Գ. 102ա-21բ Քարոզք ի բարեյիշատակ Յակոբ
Պատրիարգէ՝ ժողովեալ զոմանս ի հարկաւորութիւն
ա. 102ա-4ա Եւ նախ՝ մեծի ծննդեանն Քրիստոսի
փրկչին մերոյ. «Զի ծնաւ ձեզ փրկիչ, որ է օծեալ»
[Ղուկ., Բ. 11] – Ասէ Ոսկեբերանն սուրբ վասն Հնոյ եւ
Նորոյ օրինաց... ո՛չ արգելեաց վէմն երկրաւոր, ելից
զվէմն հոգեւոր:
բ. 104բ-6ա Նորին. Եւ բերին առաջի նորա խուլ
մի եւ համր. եւ այլն [Մարկոս, Է. 32] – Ամենայն, որք
եղեն ի մարմնոջն Քրիստոսի, էին սուրբք եւ աստուածայինք... աղաչեմ զձեզ, եղբա՛րք, զանհանգիստսն ի
չարիս, մխիթար զերկչոտսն, ընկալարուք զտկարսն եւ
համբերօղ եւ այլն:
գ. 106բ-7բ Ոչ է նմա տուեալ ի Տեառնէ շնորհ, զի
ամենայնիւ իմաստութեամբ զլացեալ է: Նորին
տեառն Յակոբայ Աստուածաբանին – Քանզի իմաստութիւնն Աստուծոյ եւ շնորհն ի դարանակալաց ազատէ եւ զգոյշ առնէ... Այր իմաստուն փութով դառնայ
ատելի, / Իսկ իմաստունն այր՝ յամենից գովելի:
դ. 108ա-10բ Նորին տեառն Յակովբայ ի վերայ
սրբոյ Խաչին, ի բան իմաստնոյն. Եթէ ի նաւ ելեալ ոք
ընդ ամեհի ալիս կամիցի ճանապարհորդել, առ
փայտն. եւ այլն [Սողոմոն, ԺԴ. 1] – Գիտել արժան է, զի
ի բազմանալ մեղաց մարդկան... եւ Աբրահամ ասէր կորուսեալ մեծատանն, թէ՝ Վիհ մեծ է ընդ մեզ եւ ընդ ձեզ:
ե. 110բ-2բ Նորին տեառն Յակովբայ բան առ
սրբուհի կոյս Աստուածածինն – Երբեմն խնդիր եղեւ
ի մէջ իմաստասիրացն աթենացւոց... զոր օրինակ
Լիբանան լեառն առաւել բարձր եւ գերազանց է, քան
զայլ լերինս, որքան կարես. եւ այլն:
զ. 112բ-4ա Նորին Յակովբայ Վասն Եկեղեցւոյ.
Եղիցի յաւուրս յետինս յայտնի լեառն Տեառն [Եսայի,
Բ. 2] – Որպէս ամենայն իրաց նիւթն նախկին երեւի,
քան զտեսակն... զի բազում են որդիք սկնդկիդ առաւել, քան զարամբւոյն:
է. 114բ-6ա Նորին տեառն Յակովբայ Ի փոխումն
ամէնօրհնեալ սուրբ Աստուածածնի. Եւ նշան երեւեցաւ յերկինս. Կին մի արկեալ զիւրեւ զԱրեգակն, եւ
Լուսին ի ներքոյ ոտից նորա, եւ ի վերայ գլխոյ նորա
պսակ յաստեղաց երկոտասանից [Յայտն. Յովհ., ԺԲ.
1] – Գրեալ է 2 (յԵրկրորդ) թագաւորաց, թէ չոգաւ Դաւիթ եւ էհան զտապանակն Տեառն... վասն այսորիկ ասէ
Յօհաննէս, թէ՝ «Նշան երեւեցաւ յերկինս. Կին մի արկեալ
զիւրեւ զԱրեգակն», այսինքն՝ զփառաւորեալ մարմինն:
ը. 116բ-9բ Նորին տեառն Յակովբայ վասն աղօթից. Ամէն ասեմ ձեզ, զոր ինչ խնդրիցեք ի Հօրէ յա-
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նուն իմ, տացէ ձեզ [Յովհ., ԺԶ. 23] – Աշխարհիս
յատուկ է, սիրելի՛ք, զի եթէ ոք ի մարդկանէ ունիցի ի
տան թագաւորի զիմաստուն բարեկամ... ասելով, թէ՝
«Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ, զի զոր ինչ խնդրիցէք ի
Հօրէ...» եւ այլն:
թ. 119բ-21բ Նորին տեառն Յակովբայ վասն ապաշխարութեան. Եկայք անցցուք յայնկոյս, եւ առնուն զնա նաւաւն հանդերձ [Մարկոս, Դ. 35-6] –
|120ա| Սուրբն Գրիգոր Նարեկացի ի ճառին ցուցանէ,
թէ առանց Աստուծոյ ոչ է փրկութիւն... այլապէս ելանեն՝ իբր ագռաւ սպիտակեցեալ աղաւնիք, եւ ըստ
այնմ՝ փայտ կենաց է նա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 94ա Յիշատակարան ի գաղափարողէ –
Փա՜ռք, պատիւ եւ երկրպագութիւն Եռանձնեայ տէրութեանն եւ միոյ աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ, որ ետ կարողութիւն գաղափարել զհոգեշահ գրգուկս, որ կոչի Աղբիւր բացեալ, արարեալ
Նախիջեւանցի Պետրոս գիտնական վարդապետի եւ
արք|94բ|եպիսկոպոսի՝ լուսակազմ գահին հանրից եւ
շնորհաց շտեմարանի մեծի Սրբոյ Էջմիածնի, որոյ եւ
իսկ միաբանի, Բէրդումօղլի կոչեցելոյ: Արդ, գտեալ
զսա զցանկալիս ասեմ գանձ՝ յԶմիւռնոյ մեծի ի շրջակայն ի յՕտամիշ բարեճոխ գիւղաքաղաքի՝ առընթեր
ումեմն երկիւղածի եւ ըստ Ալէքսիանոսի մարդոյն Աստուծոյ առ մահտեսի տիրացու Յօվհան գիտնականի
(բերեալ ի սրբոյն Սաղիմայ), զոր օրինակեցի ի հոգեւորապէս վայելումն ինձ՝ տրուպ եւ ներքեւեալ Ստեփաննոս բանի սպասաւոր աբեղայիս Տփխիսեցւոյս,
ձեռամբ իմով եւ ըստ կարի զգուշութեամբ, քան զօրինակն, զոր մանաւանդ յապայն թողուլ յիշատակ, կանխեցայ ի սոյն օրինակել (թո՛ղ զայս եւ զայլս իսկ հազուագիւտս ըստ սմա): Ապաքէն ի վայելողաց ցանկալեացդ ժտեմ, զի միով Հոգոցիւ եւ սուրբ յիշմամբ յիշման արասջիք արժանի զիս՝ զնուաստս, ի Տէր Քրիստոս, եւ զծնօղս իմ եւ զտուօղն գաղափարի եւ մանաւանդ զերջանիկ հեղինակն, եւ որք յիշեքդ յօժարութեամբ, ի Տեառնէ Յիսուսէ լիջիք յիշեալք յաւուրն մեծի
ի կեանս. ամեն: Գրեցաւ ի 1804 եւ հայոց 1253, յաւարտ ի Մայիսին՝ ի մեծն Զմիւռին:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Աղբիւր
բացեալ», Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 1. Աղբիւր բացեալ Պետրոսի Բերդումեանց եպիսկոպոսի, ութածալ, նոտրագիր, գրեալ ի
վերայ թղթի: Ի Ստեփաննոս վարդապետէ Տփխիսեցւոյ՝ ի Զմիւռնեայ, յամի Տեառն 1804 եւ հայոց 1253:
Ունի զյիշատակարան: Ունի զԼուծմունք դժուարիմաց
բանից Աւետարանին՝ ի մեծէն Վարդանայ, եւ քանի
քարոզս Յակովբ պատրիարգի»: 1ա՝ «333/3090», 2ա՝
«3090/333», «ՌՄԾԳ.-1804, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 2ա՝ «Գրչափորձ»:
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3091
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է եօթ տարբեր ձեռագրերից)
գ. 1բ-5բ Բան առ բարեմիտ ընթերցօղս՝ յաղագս
առաջիկայ առակացս – Կանխաբարբառ եւ հոգիաշարժ աւետարանիչն Մատթէոս յետ պատմելոյ զոմանս
առակս... իսկ թէ անպիտանք, մերոյս տկարութեան
տալով զայն. ո՛ղջ լերուք:
Բ. 6ա-7ա Քարոզ սրբոյ Խաչին՝ ասացեալ ի Յակոբայ Ղռմեցւոյ, ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ. «Փայտ
կենաց է ամենեցուն, որք պատսպարին ի նա, եւ որ
յենուն ի նա՝ իբրեւ ի Տէր հաստատութեամբ».
Առակաց, 3. 18 – Աստուածային եւ նախնի մեծն ի
մարգարէս աշխարհապատումն Մովսէս... 6երորդ.
երեւեցաւ նոյն գաւազանն՝ ի ջուրն մահաբեր, զի յորժամ էհաս ժողովուրդն/// (չշարունակուած):

ԹԵՐԹ 144+1 (կրկն.՝ թ. 50): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտով ցօղուած: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը մաշուած, կեղտոտուած, մէջքի կաշին վնասուած, լուսանցակողերը՝ կեղտոտուած:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝
Վրթանէս վարդապետի արած համառօտ նկարագրութիւնը. «Հմր
2. «Աղբիւր բացեալ» Պետրոս վարդապետի Աղամալեան Նախիջեւանցւոյ Բերտումեանց... ի թուին հայոց ՌՄԺԳ., թերի է ըստ
մեծի մասին: Պարունակին ի սմա՝ ա. Երկու քարոզք Յակոբ վարդապետի ումեմն... բ. Քարոզ մի ի սուրբ խաչն... գ. Հատուած մի
Մեկնութեան Յայտնութեանն Յովհաննու, թերեւս հեղինակութիւնն եւ գրչութիւնն ինքնաձեռագիր Սիմէօն կաթողիկոսին Հայոցս, յերրորդ գլխոյ մինչեւ յեօթն գլուխն, սկիզբն ու վերջն թերի:
դ. Հատուած մի աստուածաբանութեան անյայտ հեղինակի... ե.
Հատուած մի փիլիսոփայութեան... զ. Հաւաքումն ոմանց տարակուսական բանից, եղելոց ի տրամաբանութեանն... բայց հեղինակն անյայտ: Վրթանէս վարդապետ», Պհպ. Աա՝ «334/3091»,
«ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՌՄԺԳ. – 1764
ԳՐԻՉ՝ Կարապետ Սեբաստացի:
ԹԵՐԹ՝ 12 (1-12). չգրուած՝ 7բ-12բ, 31բ: ՊՐԱԿ՝ Աx12: ՆԻՒԹ՝
կապտաւուն թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շեղանկիւն ողկոյզ, «EM», անընկալելի պատկեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (19,5x13,3): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 4ա): ՏՈՂ՝ 28:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1ա Ես՝ Կարապետս գրեցի:
1բ Եւ ինձ եղկելոյս գաղաբարողի գրգոյս նպաստեա՛ հիքոյս, / Դու, տիրածին կոյս, եւ ծագեա զլոյս /
Ինձ՝ խաւարիլոյս, Կարապետ Սեփաստացի իբր դէտ
տեղոյս, / Տիքրանակերտի դու յոյս եղկիլոյս:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար

Նմուշ 4ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-5բ Գիրք, որ կոչեցաւ Աղբիւր բացեալ՝
արարեալ տեառն Պետրոսի վարդապետի Նախիջեւանեցւոյ Աղամալեան, ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեան եւ միոյ աստուածութեան՝ ի վայելումն
ուսումնասիրաց մանկանց նորոյս մեծի Սիօնի, ի
Սուրբ Էջմիածին, ի հայրապետութեան տեառն Սիմէօնի սրբազան կաթողիկոսի ամենայն Հայոց գերերջանկի՝ ի թուոջ ՌՄԺԳ. (1764) եւ ի Մարտի Ի. (20),
յերկրո[ր]դումն ամի հայրապետութեան վեհափառ
տեառն Սիմէօնի սրբազան կաթուղիկոսին
ա. 1աբ Երգ առ անհուն բարին Աստուած («ՊԵՏՐՈՍԻ») – Պարտաւորիս հանդէպ հնչեալ ձմեռնաբերն
այն հիւսիս, / Զընթացս արգել եւ նահանջեաց ի յերկնային ուղղոյն զիս... Ի վարանման շրջաբերիմ, / ի վերայ լերանձըս ընձուց... Զի մի՛ ահաբեկ առնուցոյր
առիւծագոչ դեւն զիս:
բ. 1բ Շնորհակալութիւն – Յիսուս Որդի Հօր միածին, / Եղեր որդի սրբոյ Կուսին... ծագել յիս լոյս ողորմութեան:

ԹԵՐԹ՝ 12 (13-24). չգրուած՝ 7բ-12ա: ՊՐԱԿ՝ 2+Աx10: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, տակը շեղանկիւն
ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,8x11):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 19ա): ՏՈՂ՝ 22:

Նմուշ 19ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բուսական՝
13ա, 19ա: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր, թ. 21-4՝ անմաքրութեան պատճառով գրադաշտը
գունափոխաուծ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
13ա-24բ [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ Քարոզք]
ա. 13ա-8բ [«Քարոզ վերափոխման սուրբ Աստուածածնին, ի վերայ բանին Սողոմոնի, որ ասէ.
Բազում դստերք ստացան զմեծութիւն, բազումք արարին զզօրութիւն, բայց դու առաւել եղեր եւ անցուցեր զամենեքումբք» [Առակք, ԼԱ. 20] – Նախատեսութիւն աստուածապսակ արքայիս Սողոմոնի... եւ հասանել յօթեւանս լուսոյ՝ ի կայանս արդարոց, զի արժանի
լիցուք փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին:
բ. 19ա-24բ Քարոզ վերափոխման սուրբ Աստուածածնին՝ ի բանն Սողոմոնի. «Բազում դստերք
ըստացան զմեծութիւն, բազումք արարին զզօրու-
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թիւն, բայց դու առաւել եղեր եւ անցուցեր զամենեքումբք» [Առակք, ԼԱ. 20] – Արարիչն Աստուած արար
զլուսաւորս մեծամեծս... ո՛չ զղջացէք յանզեղջ սիրտս
ձեր, այժմ դարձեալ/// (թերի է):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

18բ (հիմնականից տարբեր, գունատ թանաքով գիր)
ԶՅակոբ վարդապետս՝ արարօղ բանիս, յիշեցէ՛ք ի Տէր:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 7 (25-31). չգրուած՝ 31բ: ՊՐԱԿ՝ 1x7: ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, տակը ձուածիր շրջանակի
մէջ լատինատառ անընկալելի մակագրութիւն, որի տակ էլ շեղանկիւն ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(16x12): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 26ա): ՏՈՂ՝ 31:
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
32ա-92բ [Մեկնութիւն Յայտնութեան Յովհաննու՝
Սիմէոնի կաթողիկոսի արարեալ] – /// եւ յայտնի եւ
վասն այնորիկ զյայտնութիւնն հերքէ... իւրաքանչիւր
ցեղից հրէայքն քարոզութեամբն Եղիայի դառնալ առ
Քրիստոս զխորհրդական/// (թերի է):
Ծնթ. Ունի «յերրորդ գլխոյ մինչեւ յեօթն գլուխն, սկիզբն ու
վերջն թերի», տե՛ս Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ Վրթանէս վարդապետի ծանօթութիւնը: Մեծ թերի կամ
անկում կայ նաեւ թ. 78-9ի՝ Զ. եւ ԺԹ. պրակների միջեւ՝ 13
պրակ, ամն մէկը 12 թերթ, ընդհանուրը՝ 156 թերթի պակաս:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ե.
ԺԷ. դար
Նմուշ 26ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Խ ո րա գ ր ե րը ՝ կարմիր, գլխագիր
Փ՝ կանաչ (28բ):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 31՝ հիմքից մասամբ պոկուած, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 25ա-31ա [Քարոզք]
ա. 25ա-28ա [Քարոզ] – /// պարտ է, որ բոլորն
ցանգած լինի... եւ ի հանդերձեալն ազատեսցէ յաւիտենից տանջանաց: Եւ նմա Հօր իւրում եւ ամենասուրբ
Հոգւոյն փառք եւ զօրութիւն եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
բ. 28բ-31ա Ե. Նորին քարոզ վասն Խաչի ի բանն.
«Զի ճառ խաչին կորուսելոցն յիմարութիւն է: Այլ
փրկելոցս մեզ զօ[րութիւն]» – Փողն բարձրաբարբառ
եւ ազդարար, յերրորդ յերկինս ելող... խաչն՝ կարապետ Քրիստոսի եւ հրաւէր յարութեան, խաչն՝ կուրութիւն անհաւատից, իսկ հաւատացելոց՝ զօրութիւն,
որում եւ պայծառացուցեալ զերկրպագուս իւր, ընդ
աջմէ կացուսցէ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

31ա Եւս առաւել անարժան գրչիս. ամէն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ.
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 61+1 (32-92. կրկն.՝ թ. 50). չգրուած՝ 36բ-7ա: ՊՐԱԿ՝
Գ-Զx12, ԺԹ՝ 14: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ,
որի տակ ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15,9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(17x12): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 33ա): ՏՈՂ՝ 34:

Նմուշ 33ա

ԹԵՐԹ՝ 10 (93-102): ՊՐԱԿ՝ 1x10: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ թագ, տակը մակագրութիւն՝ «/// IRO»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,1x15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (18x13): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 97ա): ՏՈՂ՝ 42:

Նուշ 97ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 99-100՝ վերին աջ անկիւններում 7x6
չափով ընկած, որի հետեւանքով անընթեռնելի, թերթերին ձէթի
հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 93ա-102բ [Յաղագս անուանց Աստուծոյ]
ա. 93ա [Յաղագս թէ մի է Աստուած] – /// զի որպէս միութիւնն ոչ յումեքէ իջանէ... իսկ ըստ երկրորդին եւ ըստ երրորդին ունի բազմաւորական:
բ. 93ա Գ. Յաղագս թէ միայն մի է սկիզբն – Որպէս մի է Աստուած, այնպէս մի միայն է սկիզբն... եւ
մին միայն սկիզբն՝ ըստ պատուոյ արժանաւորութեանն
եւ ըստ յառաջակայութեանն եւ ըստ պատճառութեանն:
գ. 93ա Դ. Յաղագս թէ է Հայր – Յաւիտենական գոլ
զՀայր ցուցանի այսու... եւ թէ Որդւոյ ծննդեամբն հաղորդի էութիւնն. այսպէս եւ Հոգւոյն Սրբոյ բղխմամբն:
դ. 93աբ Ե. Հինկերորդ. թէ է Որդի– Քանզի են համառնչականք Հայր եւ Որդի... եւ այսպէս ասի ստեղծուածս լինիլ յոչընչէ, այսինքն՝ ունիլ գոլ յետ ոչ գոլոյն:
ե. 93բ-4ա Զ. Վեցերորդ. թէ Որդի է պատկեր Հօր –
Արդ, եռակի է պատկեր նոցա... եւ ի սէրն, յոր կարգաւ
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ նմանիմք:
զ. 94ա Է. Յաղագս թէ է Հոգին Սուրբ – Կրկին է
լրումն յաստուածայինսն... զի եւ ինքն Հայր փչէ զՀոգին Սուրբ:
է. 94ա Ը. [Յաղագս] թէ Հոգին Սուրբ է սէր Հօր եւ
Որդւոյ – Հոգին Սուրբ ասի սէր... իսկ թէ ասասցէ զբան
տեսական ներգործութեանն, ճշմարիտ է:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ը. 94ա-5ա Թ. Յաղագս թէ Հոգին Սուրբ է սէր եւ
պարգեւ – Վասն զի բազում անգամ գտանի ի գիրս
սուրբս... զի լուսաւորէ զիմացականս մեր՝ առ ի ճանաչումն, այսինքն՝ եւ ի[ն]քեան:
թ. 95աբ Ժ. Յաղագս թէ յԵրրորդութիւն անձանցն է
միութիւն էութեան – Միութիւն աստուածութեանն
երեք են անձինք... եւ ճանաչելն կեանք յաւիտենականք:
ժ. 95բ ԺԱ. Յաղագս թէ բազմադիմի է Երրորդութիւնն – Բազմադիմի է Երրորդութիւնն. գտանի ի Գիրս
Սուրբս... որ է հետ ամէնօրհնեալ եւ անստեղծ Երրորդութեանն:
ժա. 95բ ԺԲ. Յաղագս թէ է համահաւասարութիւն
յանձինսն – Հաւասարութիւն անձանցն կայանայ
յերիս... թէ Արեգակն էր յաւիտենական:
ժբ. 95բ-6ա ԺԳ. Յաղագս զանազանութեանն, որ
ի մէջ անձինն էութեանն – Առ յոյնսն են Դ. բառք... զանազանին ըստ բանի ի ստեղծուածս, այլ ոչ ի ստեղծօղն:
ժգ. 96ա ԺԴ. Յաղագս անչափութեանն Աստուծոյ
– Ոչ է յԱստուած քանակութիւն տարաչափութեան...
Դաւիթ ասէ. Իրաւունք քո՝ որպէս խորս բազումս:
ժդ. 96ա ԺԵ. Յաղագս անհունութեանն Աստուծոյ
– Ոչ է երկբայելի Աստուծոյ գոլ անհուն... զի ոչ կարգի
առ պատշաճաւոր վախճանն, որ է Աստուած:
ժե. 96բ-7ա ԺԶ. Յաղագս անըմբռնութեանն Աստուծոյ – ԶՍտեղծօղն ի ստեղծուածոյն ոչ կարէ... եւ
կամ Սուրբ Գրոց վկայութեամբ հաստատել՝ որպէս Գ.
անձինքն գոլ մի Աստուած:
ժզ. 97ա ԺԷ. Յաղագս անպարագրութեանն Աստուծոյ – Աստուած է ամենայն ուրէք... ձէթն ի լապտերն, եւ շուշանն ի հովտին:
– Գրչից 97ա (ստ. լս.)՝ «Նշանքն նկատեա՛, սխալողիս ներեա՛»:

ժէ. 97աբ ԺԸ. Յաղագս յաւիտենականութեանն
Աստուծոյ – Որպէս Աստուած է ամենայն ուրէք... որպէս են ապականեցուքն տնկականք եւ զգայականք:
ժը. 97բ-8ա ԺԹ. Յաղագս անփոփոխութեանն
Աստուծոյ – Անփոփոխելի է Աստուած, զի ոչ անկանի... ոմանք ոչ այսպէս եւ ոչ այնպէս՝ որպէս մեղանչիլն
եւ ստելն:
ժթ. 98ա Ի. Յաղագս պարզութեանն Աստուծոյ –
Պարզ է Աստուած եւ... ապա ամենայն ոչ է բաղադրեալ, այլ՝ պարզ:
ի. 98աբ ԻԱ. Յաղագս գերազանցութեանն Աստուծոյ – Գերազանցութիւն աստուածային պատուոյն
այնքան է... եւ քաղցրութիւնն մեծագոյն է ի մեղրն,
քան ի մեղր խառնեալն:
իա. 98բ ԻԲ. Յաղագս ծանօթութեանց – Ծանօթութիւնքն են Ե., այսինքն՝ անծնելութիւն... ծանօթութեանն պատկանի յատկապէս զանազանելն, իսկ անձինն՝ զանազանիլն:
իբ. 98բ-9ա ԻԳ. Յաղագս աստուածային անուանց
– Անուն, որ ասի զԱստուծոյ... իսկ անուամբս, որով
ստորագ/// (պոկուած-ընկած):
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իգ. 99ա ԻԴ. Յաղագս թէ է Աստուած [անճառելի]
– Ոչինչ արժանապէս [կամ յատկութեամբ]... յանդգնի
եւ մեղանչէ:
իդ. 99աբ ԻԵ. Յաղագս նախագաղափարութեան
եւ դպրութեան կենացն, որ ամենեւին ջնջեալ եմ
մեղուցեալս – Նախագաղափարք իրողութեանցս եւ
օրինակ... եւ իւրաքանչիւր իր՝ ի յատուկ իւրն:
իե. 99բ-100ա ԻԶ. Յաղագս յատկացելոց աստուածային անուանցն – Թէպէտ ամենայն էականքն... զի ամենեւին օգտակար է եւ բարի:
իզ. 100ա ԻԷ. Յաղագս կարողութեանն Աստուծոյ
– Կարողութիւնն Աստուծոյ կրկին է... ոմանք ոչ այսպէս եւ ոչ այնպէս՝ որպէս մեղանչելն:
իէ. 100աբ ԻԸ. Յաղագս զօրութան սքանչելեացն –
Քանզի աստուածային զօրութեամբն լինի սքանչելիք...
եւ այս ոչ է սքանչելիք:
իը. 100բ-1ա ԻԹ. Յաղագս գիտութեանն Աստուծոյ – Գիտէ Աստուած զամենայն ներկայապէս... չարն
ի հեռաստանէ ճանաչել:
իթ. 101ա Լ. Յաղագս նախասահմանութեանն
Աստուծոյ – Սահման նախասահմանութեանն բացատրին... եւ այս ոչ է ընդդէմ արդարութեանն:
լ. 101աբ ԼԱ. Յաղագս նախագիտութեան եւ անարգութեանն – Անարգութիւն է, որպէս ասէ Օգոստինոս... Գ.իւն ապստամբութեամբ աստուածային փչմանցն:
լա. 101բ-2ա ԼԲ. Յաղագս կամացն Աստուծոյ –
Կամքն Աստուծոյ է առաջինն՝ բարեհաճոյն... սակայն
բարի հակամիտեսցէ զդիտաւորութիւնս մեր:
լբ. 102աբ ԼԳ. Յաղագս արդարութեանն Աստուծոյ
– Արդարութիւնն Գ. կերպիւ առեալ լինի... զոչ շնորհեալսն յափշտակեն՝ որպէս զարուսեակն:
լգ. 102բ ԼԴ. Յաղագս ողորմութեանն Աստուծոյ –
Ողորմութիւնն ըստ ըստուգաբանութեանն, որ ի լատինն ասի... զժամանեալսն մուծանէ ի փառս: Եւ
աստանօր աւարտեսցի գիրք առաջին:
Բ. 102բ Սկիզբն երկրորդ գրոց
– 102բ [Ցանկ գրոց] – ա. Յաղագս ստեղծուածոց... ժթ. Յաղագս հրեշտակական պահպանութեան:
ՁԵՌԱԳԻՐ Զ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 12 (103-14): ՊՐԱԿ՝ 1x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,1x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (17,4x10,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 105ա): ՏՈՂ՝ 32:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
շագանակագոյն, սեւ, նարնջի:

Նմուշ 105ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 103ա-14բ [Անտոնի Գովդնայ] Փիլիսոփայութիւն ըստ հաստատ եւ անխախտ եւ հաւաստի առն
սրբոյն Թօմայի վարդապետութեան. զտրամաբանութիւնն, զբնաբանութիւնն, զբարոյականն եւ
զհամաբնաբանութիւնն ի չորս հատորս պարունակէ:
Ի հեղինակէ՝ հօր Անդոնինոսի Կօվիդին կոչեցելւոյ
Լէմօվիչէնսացի, ի կարգէն Քարոզողաց, ի սրբազան
աստուածաբանութեան վարդապետէ եւ ի փիլիսոփայութեան ուսուցչէ, ի համալսարանի սրբոյն Թօմայի
Ագուինացւոյ ի պայծառագունից, նոյնոյ կարգին արհիեպիսկոպոս Աւէնիոն քաղաքի կացուցեալ եւ կառուցիչ նոյնոյ քաղաքի դպրատան պարզեալ:
Հատոր երրորդ, որ զերկրորդ, զերրորդ եւ զչորրորդ մասն Բնաբանութեան, այսինքն՝ ֆիզիգային,
այսինքն՝ զառագրութիւնն աշխարհի եւ երկնի, ծնելութեան եւ ապականութեան, նաեւ հոգւոյ պարունակէ:
– 103աբ Երկրորդ մասն բնաբանութեան: Զշարժելի էակէ զեղականապէս վիճաբանութիւն միակ
զերկնից եւ զաշխարհէ – Պարզեցաք եւ մեկնեցաք
յառաջնում եւ... եւ երրորդն՝ զտարրական աշխարհ է:
ա . 103բ-14բ Խնդիր առաջին. զաշխարհէ ի հասարակի (պրակք Ա-Զ.) – Հռչակաւոր աշխարհի բաժանումն է ի նախատպումն... լինէր շարժելի ի յաւիտենից՝ իբր հետեւապէս: Առարկութեանցս երրորդ, թէ
գոնեայ/// (թերի):
ՁԵՌԱԳԻՐ Է.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 27 (115-144): ՊՐԱԿ՝ Ա-Գx12 (Գ՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «GFA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,1x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 119ա): ՏՈՂ՝ 32:

Նմուշ 119ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 138-9ի միջեւ 6 թերթ կտրած-հանած,
թանաքի թթուայնութիւնը բարձր, թերթերին աղտոտուածութեան
զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 115ա-44բ [Փիլիպպոսի] Հաւաքումն ոմանց
տարակուսական բանից՝ եղելոց ի փոքր տրամաբանութեան, որոց առաջին թիւն ցուցանէ զթղթահամարն, եւ երկրորդն՝ զտողն. Օգնեա՛, Սուրբ Հոգի:
– 17. Ստորոգական եզրն է, որ նշանակէ զսեռն
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կամ զտեսակ եւ այլն. 36. Ստորոգական եզրն...
զբովանդակ պտուղն ոչ ի բաց ձգել եւ ոչ անգոսնել
ուսան մարդիկ:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, շղագիր
140ա (արտ. լս.) [Տաղ Աստուածածնի] – Շուշան
հովտաց, սուրբ Կոյս ծաղկեալ բուրաստան, / Տանն
Աստուծոյ տնկեալ միշտ վարդ աննման, / զի ոչ կամիս
զի ընդ քեզ աննմանական / մասունք մարմնոյ կան
(այսչափ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

116բ-7ա (ԺԸ. դար, ստ. լս.) Վասն այն գրեցի աստ
զգիր, զի յընթեռնուլն անկցի ընդ մտօքս զսրբագրելոյն
սորին սղալանաց ունիլն ինձ զփոյթ յայլում փոխագրեալ տետրէ, |117ա| յետին ինչ տարբերութեամբ
տարբերին լինել այլեւայլ մարմինք:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 115ա՝ «Անասն, բանական, 23 Զգաման (այսպէս) զահեղագոչն ձայնէ, 211», 116ա, 118ա,
127ա, 133բ, 138բ, 140բ, 144բ՝ թուաբանական հաշիւներ: 116բ՝ «յայսմ ախոր», 126ա՝ «Ընդ կերպարան կատարելով, զնախանձ, զնա նկատեալ», 126բ՝ «չան,
զանկախ», «խորհուրդ, ա, յամի Տեառն 1794, խոր
անձ», այբուբենի տառեր: 127ա՝ «Մի, այսինքն, ըստ
որում, ձիւն, ձիւնել, թէպէտ, ձիւնել թէպէտ, աա», արաբատառ գրութիւն՝ «Յունուար», 128ա՝ «Բայց Տէր իմ
զայս գիտացեալ», 128բ՝ «6. զանազան փորձութիւն, 7.
զհետ անզգաստից, 8. զաթոռն ընկէց, 9. զանուն թողու», 138բ՝ «Մշտականամ, խնդամ, խնդ, խնդամ»,
139ա՝ «Քանանացին շուրջպար, քակամբն, բազում,
հանդէպ, կացցէ Արեգակն հանդէպ շնչոց, խնդիր նուրբ
յառաջընծայի ի փիլիսոփայութեան Թովմայի,
զնախատինք», 140բ՝ «Աստանօր բագանաց», 141ա՝ «է
զանշ, շուգնողջոյն, շուառական», 144բ՝ «Եւ եթէ
աստ»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅ ԿԱԶՄՈՂԻ

(գրուած ի մի կազմելուց յետոյ)
Պհպ. Աբ (1864 թ., շղագիր) Այսոքիկ տետրակք,
ըստ յարմարութեան նիւթոյն եւ դրիցն հաւաքեալ ի
թղթոցն հանգուցեալ Ղուկասու արքեպիսկոպոսի,
ետու կազմել ի մի գիրք, զի մի՛ ինչ հետզհետէ արտաքոյ ցուցակի եւ թերթատեալ մնալովն կորիցէ: Ի 15
Հոկտեմբերի 1864՝ ի Սուրբ Էջմիածին, Վրթանէս
վարդապետ:

3092
ՄԱՐՏԻՆՈՍ ՊԷՔԱՆԵԱՆ, ԱՆԱԼՕՃԻԱ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պրոխորոն վարդապետ:
ԹԵՐԹ՝ 299+2 (կրկն.՝ թ. 1, թ. 142). չգրուած՝ 1աբ: ՊՐԱԿ՝ ԱԼԱx10 (ԼԱ՝ 1): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝

ՌՃՂԲ. – 1743
«CD», որի մէջտեղում աստղ, տակը՝ թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,4x
15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17x10,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
75ա), ՏՈՂ՝ 31: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, մի-
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ջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ ծաղկաւոր կտաւ. լուսանցակողերը՝
դեղին: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա,Բ) + 3 (Գ-Ե), սպիտակ, չգրուած թուղթ:

Նմուշ 75ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դ-ում, լուսանցակողերը՝
կեղտոտուած, թ. 1՝ եզրերը պատռուած, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը մասամբ գունափոխուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-299բ [Անալօճիայ Հնոյ եւ Նորոյ Կտակի]
Տե՛ս ձեռ. 87, 1ա-299բ: Յռջբ./1գդ: Ցանկ/2ա-6բ:
Առազդեցութիւն ի թարգմանչէ/7աբ: 1/8ա-22բ: 2/22բ-37ա:
3/37ա-46բ: 4/46բ-52բ: 5/52բ-67ա: 6/67ա-74ա: 7/74ա-101ա:
8/101ա-15ա: 9/115ա-20ա: 10/120ա-31բ: 11/131բ-43բ:
12/143բ-59ա: 13/159բ-72բ: 14/172բ-85ա: 15/185ա-210ա:
16/210ա-48ա: 17/248բ-58ա: 18/258ա-61ա: 19/261ա-4ա:
20/264ա-74ա: 21/274բ-83ա: 22/283ա-5ա: 23/285ա-9բ:
24/289բ-91բ: 25/291բ-4ա: 26/294ա-9բ:
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Գրչի. 299բ Գրեցաւ թարգմանեցեալ գիրքս ի սուրբ
քաղաքս յԵրուսաղէմ, ի դուռն Սրբոյ Յակոբայ սուրբ
աթոռոյն, ի թուին փրկչին Քրիստոսի 1743, ձեռամբ
Պրոխորոն ապաշնորհ վարդապետի, ի վայելումն անձին իմում եւ ի հոգեւոր որդւոյն իմոյ՝ սարկաւագ Աստուածատուրին Սամաթեացւոյ, որ հանդերձեալ է
առնուլ զկարգ քահանայութեան. ամէն: Օգոստոսի ամսոյն տասնեւերկուս կատարեցաւ գիրքս այս:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա սեւ թանաքով ձուածիր շրջանակ՝
պատրիարքական նշանների ներքոյ ուղղանկիւն, որի
անկիւնների մօտ՝ ձախից աջ՝ «ՍԿՎՏ», ուղղանկեան
մէջ «ԳՍ/ՔԻ», տակը՝ «1818»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3092», 1ա՝ «340/3092», 1բ՝
«1743, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ պրակահամար՝ «ԼԳ.»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 14ա (լս.) մատիտանկար:

3093
ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ՇԻՐԱԿՈՒՆՒՈՅ՝ ԱՆՑՔ ՎԱՀԱՆԱՅ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՆՔ
ԳՐԻՉ՝ հեղինակը:
ԹԵՐԹ՝ 160+1 (կրկն.՝ թ. 1. գրչի էջակալում՝ 1-318, որ է՝ 1ա159բ). չգրուած՝ 1բ, 2բ, 3բ, 6ա, 160աբ: ՊՐԱԿ՝ 2+1+Ա-Ժx16 (Ա՝
14, Գ՝ 20, Ժ՝ 12): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,4x16,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x13,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 36ա): ՏՈՂ՝ 17:
ԿԱԶՄ՝ մուգ կապոյտ թաւիշ, Ա փեղկին՝ ոսկեգոյն. «ԱՆՑՔ ՎԱՀԱՆԱՅ», միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ.
լուսանցակողերը՝ դեղին: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (վջ.). սպիտակ չգրուած
թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 36ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի թաւիշը մէջքի մասում եւ եզրերին
տեղ-տեղ թափուած, կազմի մակագրութեան ոսկեգոյնը թափուած, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-148բ Անցք Վահանայ սպարապետի Հայոց
Մամիկոնեան զօրավարի՝ սասանեցուցչի Սասանեան թագաւորութեանն, թէատրոնական վիպասանութիւնն՝ բաժանեալ ի յեօթն տեսարանս, երկ Թէոդորոս վարդապետի Շիրակունւոյ (աշխարհաբար): Ի
Վանս Սրբոց Թարգմանչաց, 1872, ի 11ն Դեկտեմբեր:
ա. 4ա Առաջաբանութիւն – Զարթուցանել զտենչ
եւ զփափագ հայազան ուսումնասէր պատանւոյն ի սէր
մեր հայրենեաց, ի սէր սուրբ կրօնիս եւ ի սէր արարչա-

ՌՅԻԲ. – 1873

տուր նախնի ընտիր լեզուիս հայկաբանութեանն՝ հարկաւոր է հոմերական տաղաչափեալ բանաստեղծութիւն կամ կիկիրոնեան ճարտար լեզու: Առ ի պատկերացուցանել առաջի մտաց եւ երեւակայութեանն նոցա
զանցս անցեալս նախնի հայրենասէր դիւցազանց մերոց եւ միանգամայն գրաւել զախորժ բաղձանս նոցա՝
ի պաշտօն սրբազան կրօնի եւ ի բարեջան յօժարութիւն, առ ազգասիրութիւն եւ առ ընկերասիրութիւն:
Ի միջի անչափ դարաւոր բիւրաւոր արժանյիշատակ
քաջագործ վիպասանութեանց մերոց նախնեաց յոյժ
ցանկալի էր ինձ |4բ| զդիւցազնական վեպ զանցից
անցելոց քաջ սպարապետին Հայոց Մամիկոնեան
զօրավարի Վահանայ՝ սասանեցուցչի Սասանեան
թագաւորութեանն, որդւոյ Հմայեկի, եղբօր սրբոյն
Վարդանայ: Ուստի հարկեցայ ըստ իմում տկար եւ
փանաքի կարեաց ի ստիպմանէ յազգասիրական հոգւոյ ներկայացուցանել զանցս նորին առաջի աչաց
աշակերտելոց հայկաբանութեանն թատրօնական դերասացութեամբ յեօթն տեսարանս՝ առ ի յորդոր եւ ի
խրախոյս համազգի դեռակիրթ մանկանց, ի յասպարէզ
հայախօս բարբառոյս եւ ի զբօսանս ուսումնասէր
անձանց, ոչ թէ առաւելապէս հետեւելով բանաստեղծական ոճոյ, քան թէ ընթանալով զհետ շաւղաց հարազատ ճարտարաբան |5ա| պատմաբանի Ղազարայ
Փարբեցւոյ, յօրինեալ դիւրին աշխարհաբար հեշտընկալ ոճիւ՝ իբրեւ տղայոց կաթն ջամբեցի, եւ ոչ կատարելոց հաստատուն կերակուր:
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Բայց տեղի տալով յերկարութենէ բանից, զանց
արարաք զբազում պատերազմաւ նորին եւեթ զպատերազմն, որ յԱղուանս, նիզակակցութեամբ Վախթանկայ Վրաց թագաւորի. նկարագրեցի:
Ահա, ձօնեմ ի նուէր հայրենասէր մանկանց Ասքանազեան գրոհի զայս իմ դիւզնաքեայ զերկասիրութիւն, աղաչեմ ընկալուլ զսա սիրով՝ իբրեւ զծուխ անուշահոտ խնկոց:
Մնամ լրութեանն ազգիս սպասաւոր՝ Թէոդորոս
վարդապետ Շիրակունի:
բ. 5բ-25բ [Տեսարան առաջին]
– 5բ Տեսարան առաջին. ներկայացեալ անձինք՝
Ձուիկ՝ մայր Վահանայ... 6բ Նախադրութիւն – Ձուիկը առանձին նստած լաց է լինում... խօսք կու տայ ու
կգնայ Ձուիկը, կաղօթէ առ Աստուած:
– 7ա-25բ Անցք կամ տեսարան առաջին – Այս տեսարանը ներկայանում է ի Վրաստան՝ ի գաւառին Ջաւաղք անառիկ ամրոցի մէջը... Զի Տէր է փառօք միշտ
փառաւորեալ / ի փառս պարծի միշտ բարեբանեալ... եւ
ի հրեղէն ի լուսարփենից (վարագուրը իջնում է):
գ. 26ա-40ա Անցք Վահան Մամիկոնէի. Տեսարան
ե[ր]կրորդ
– 26բ Տեսարան երկրորդ. ներկայացեալ անձինք՝
Յազկերտ՝ արքայ Պարսից, Սուրեն՝ նախարար Պալհաւունի... 27աբ Անցք Վահանայ: Տեսարան երկրորդ: Նախադրութիւնն – Սուրէն Պալաւը կʼմացնէ
վրաց իշխան[ն]երի գալը եւ հարկը բերելը... իրան
վերջին կտակը անդարձը կաւանդէ:
– 28ա-40ա Տեսարանը ձեւանում է ի Պարսկաստան՝ ի Տիսբոն յարքայական պալատի... թէ երկինք
ընդ մեզ իսկ հաշտին (վարագոյրը իջնում է):
դ. 40բ-61ա [Տեսարան երրորդ]
– 40բ Տեսարան երրորդ. ներկայացեալ անձինք՝
Գատիշոյ մախազ, Վրիւ ասորին... 41ա Անցք Վահանայ. Տեսարան երրորդ: 41բ Նախադրութիւն – Գադիշոյն մախազ ու Վրիւ Ասարին չարախօսութիւն կանեն
Վահանի համար... Վարդը կդառնայ Հայաստան,
կզղջանայ իրան ուրացութեանն վերայ լաց լինի:
– 42ա-61ա Տեսարան երրորդ – Ձեւանում է ի
Պարսկաստան՝ յարքունի ատեանի մէջը... հազար երեսունվեցից ընդ նոսին, / որք ի յԱվարայր վաստակեան
անս(=դ)ին (վարագուրը իջ[ն]ում է):
ե. 61բ-85ա [Տեսարան չորրորդ]
– 61բ Տեսարան չորրորդ. ներկայացեալ անձինք՝
Սահակ ասպետ Բագրատունի, Վահան, Վասակ, Արտաշիր Մամիկոնեանք... 62ա Անցք վեհին Վահանայ
Մամիկոնէի՝ սասանեցուցչի Սասանեան թագաւորութեանն: Տեսարան չորրորդ: 62բ Նախադրութիւն –
Վրաց թագաւորի դեսպանն ներկանայ Սահակ ասպետին... Վարդի ազատութեանն համար գրեն միաբանութեանն նամակ՝ առ արքայն Վրաց:
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– 63ա-85ա Տեսարանը ձեւանում է ի Շիրակ՝ Սահակ ասպետի դալճումը... մենք մեր զօրքը պատրաստեմք փութանակի գալ յօգնութիւն՝ ի սէր սուրբ հաւատոյս եւ ի սէր սուրբ եկեղեցւոյս (վայրագուր իջ[ն]ում է):
զ. 85բ-91ա [Տեսարան հինգերորդ]
– 85բ Տեսարան հինգերրորդ. ներկայացեալ անձինք՝ հայր Հայրթիկ՝ Արթկայ* վանից վանահայր,
Սահակ ասպետ...
*Ծնթ. 85բ-9բ էջերի ստորին կէսերին «Ծանօթութիւնն» –
Արթիկ է մեծ գիւղ ինչ Շիրակայ... այս վանք յիշի ի Ա. հատոր
Ջալալեան Սարգիս եպիսկոպոսի, յերեսն (էջահամարը չգրած):

– 86ա Անցք Վահանայ Մամիկոնէի՝ սասանեցուցչի Սասանեան թագաւորութեանն. Տեսարան
հինգերրորդ. 86բ Նախադրութիւն – Հայր Հայրթիկ
ատենախօսութեամբ իւրով յորդորէ զնախարարս... եւ
կամակար յօժարին փաթել զարիւն եւ զքիրտ՝ վասն
ազգին, եւ երգեն ցաւալից:
– 87ա-101ա Տեսարանը ձեւանում է ի սուրբ յուխտս
Առուիջոյ... ուստի փութասցուք, ժամ է արդ արդէն, / երկին մեզ գթա՛, գթա՛ մեզ արդէն (վայրագուրը իջնում է):
է. 101բ-23ա [Տեսարան վեցերորդ]
– 123բ Տեսարան վեցերորդ. ներկայացեալ անձինք՝ Սահակ ասպետ, Վահան, Վասակ, Արտաշիր
Մամիկոնեանք...
– 102ա Անցք Վահանայ Մամիկոնէի՝ սասանեցուցչի Սասանեան թագաւորութեանն: Տեսարան
վեցերրորդ: 102բ Տեսարան վեցերրորդ: Նախադրութիւն – Արտաշիրը Վարդի ազատութեանն աւետիքն
բերում է... փառս տան արարչին, Վրաց արքային
նամակն կարդան, եւ զօրքերն երգեն:
– 103ա-23ա Տեսարանը ձեւանում է դարձեալ ի
Շիրակ՝ յԵրազգաւորս յաւանի, ի վերայ Ախուրեան...
ապա փութասցուք թափել քիրտ, զարիւն՝ / վասն
եկեղեցւոյ, վասն ազգի սիրոյն (վայրագուրը իջնում է):
ը. 123բ-59բ [Տեսարան եօթներորդ]
– 123բ Տեսարան եօթներրորդ. ներկայացեալ
անձինք՝ Սահակ ասպետ, Վահան, Վասակ, Արտաշիր Մամիկոնեանք...
– 124ա Անցք Վահանայ Մամիկոնէի՝ սասանեցուցչի Սասանեան թագաւորութեանն: Տեսարան
եօթներրորդ. 124բ Տեսարան եօթներորդ. Նախադրութիւն – Նախ զօրքն հաւաքին ի Բջնի... երգ Բաբկէնի առ գետն Կուր եւ առ Երասխ, երգ Հրահատայ՝ առ
Լուսին, ազատութիւն Հրահատայ:
– 125ա-59բ Տեսարանը ձեւանում է յանառիկ
ամրոցին Բջնւոյ... Լերանց ասեմ Նպատ, Մասիս, /
Վեհն Արագած արամեան (Վայրագուրն իջնում է):
Վերջ եղերգութեանն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Գրչի. Տե՛ս խորագիրը՝ 3ա:

5ա Տե՛ս Բվնդ.:
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159բ Ի 1873 ամի փրկչական եւ ազգական ՌՅԻԲ.
(1873), յամսեանն Յունվարի 10ին, ի վանս Սրբոյ
Թարգմանչաց Խաչակապու՝ ձեռամբ Թէոդորոս վարդապետի Շիրակունւոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1գ (1887 թ., շղագիր) Նորին վեհափառութեանն
Տեառն եւ Տեառն Մակար Ա. սրբազնակատար կաթուղիկոսին եւ ծայրագոյն պատրիարգի ամենայն Հայոց
խորին ակնածութեամբ նուիրէ հեղինակն՝ ի 1887 ամի,
ի Ապրիլի, ի Սուրբ վանս Թարգմանչաց՝ մերձ ի Խաչակապ:
2ա (1887 թ. շուրջ, շղագիր) Աստուածարեալ Տէ՛ր,
զփանաքի զերկս մտաց եւ մատանց իմոց՝ «Անցք
Վահանայ Մամիկոնի», որ անդրանիկն է ինեւ շա-
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րագրեալ զանազան գրուածոց, ահա ծունկ ի խոնարհ
նուիրեմ Ձերդ աստուածարեալ օծութեան ամենախոնարհ եւ խորին ակնածութեամբ՝ առ ի զբօսանս
ուսումնասէր հայկազան մանկանց:
Ուստի՝ վստահացեալ ի քաղցրութիւն բարեխնամ
Հօրդ հասարակաց սովաւ ի ծունկս անկեալ դիմեմ ի
համբոյր ներբանաց վեհ օծութեանդ եւ ամենախոնարհաբար խնդրեմ ընկալնուլ զանպանծ զերկս անկիրթ
մատանց իմ՝ իբրեւ զլոմայն տառապեալ այրւոյն:
Շնորհազարդ հայրապետիդ նուաստ եւ խոնարհ
ծառայ՝ Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «[Թէոդորոսի] վ. Շիրակունւոյ Անցք Վահանայ», Պհպ. Աա՝
«341/3093», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3094
ՂԱԶԱՐԱՅ ՋԱՀԿԵՑՒՈՅ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՌՃՂԲ. – 1743

ԳՐԻՉ՝ Յովհաննէս Գամրիսեցի վրդ.: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղազար Ջահկեցի կթղկ.:
ԹԵՐԹ՝ 127. չգրուած՝ 1աբ, 9ա, 93բ, 125ա-27բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԺԱx12 (Ը, Թ՝ 11)+9: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջանաձեւ ցանկապատ, մէջը՝ զինուորական հանդերձով եւ
սաղաւարտով մարդ, ձեռքին՝ մահիկով աւարտուող նիզակ, դիմացը՝ ետեւի թաթերին կանգնած առիւծ, բարձրացրած թաթին՝
սուր, վերեւում գրուած «PRO PATRIA», թագ, տակը՝ մակագրութիւն՝ «GR»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,4x13,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(13,7x9): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 34ա), նոտրգիր՝ 119ա-21ա,
122ա-4բ (նմուշ՝ 124ա): ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ հիւսածոյ կապիչներով՝ եզրերին մետաղէ փականներ, հիմքերում մետաղ՝ ագուցուած վարդեակահիմք գամերի վրայ, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կարմիր մետաքս, Ա.
փեղկի արտաքին եզրին 4,3 սմ լայնութեամբ կանաչ մետաքսի
շերտ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 4 (Ա-Դ), թուղթ,
լուսագծերով եւ ձեռագրի թղթի լուսադրոշմով:

Նմուշ 34ա

Նմուշ 124ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 9բ՝ եկեղեցում առ սուրբ Երրորդութիւն ծնրադիր աղօթող հոգեւորական. «Հովիւն քաջ զԵրրորդութիւն դաւանեաց, / Իւրոյ հօտին ճշմարտապէս քարոզեաց»: Կ ի ս ա խ ո րա ն ՝ 10ա, 94ա: Ճ ա կ ատ ա զ ա ր դ ՝ 12ա, 30բ, 64բ:
Վ ե րջ ն ա զ ա րդ ՝ 64ա, 93ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ ՝ բուսական:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ ոսկի, կապոյտ, կանաչ, կարմիր, նարնջի, դեղին, մանուշակագոյն, շագանակագոյն, սպիտակ, վարդագոյն, երկնագոյն,
սեւ, մոխրագոյն:

Ծնթ. գրադաշտն առնուած է ոսկէ շրջանակի մէջ, որի վերին
մասերը կիսախորանաձեւ են՝ բուսական զարդանախշերով:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ վնասուած, եզրերը՝ մաշուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, Պհպ. Ա-Բ՝ ցեցի
անցքեր, թ. 9-10ի միջեւ՝ ներդիր թերթիկ, Ա եւ Բ պրակները հիմքից թուլացած, նորոգուած Ի. դ.ում, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-118բ Գիրք աղօթից, որ կոչի Աստուածաղերս, յարմարեալ ի Ղազարու ամէնիմաստ հայրապետէ, ի ՌՃՂԲ. (1743) թվին հայոց, յաստուածակառոյց եւ ի տիեզերական յաթոռն Սուրբ Էջմիածին:
– 2բ-8բ Յառաջաբանութիւն տեառն Ղազարու
ամէնիմաստ հայրապետի եւ հեղինակի գրքոյս առ
ազգն իւր սիրելի – Եւ գիտելի է, զի Քրիստոս ոչ յայլ
ինչ գործ այնպէս ստիպէ զմեզ որպէս յաղօթս...
Յայնժամ եւ ինձ եղիցի մասն ընդ սիրելութեան ձերում,
եղբա՛րք. ամէն:
– 10ա Մշտահրաժարումն ի սատանայէ – Հրաժարիմ ի սատանայէ եւ յամենայն խաբեութենէ նորա...
եւ յամենայն չար զօրութենէ նորա հրաժարելով հրաժարիմ:
ա. 10ա-1բ Մշտադաւանումն եւ խոստովանութիւն առ Աստուած. Ա. – Խոստովանիմ եւ հաւատամ
ամենակատար սրտիւ զՀայրդ Աստուած... ամէնօրհնեալ սու՛րբ Երրորդութիւն, սրբեա՛ զգայարանս իմ եւ
շնորհեա՛ ինձ ի հաճոյս քեզ աղօթել:
բ. 12ա-4բ Աղօթք աստուծաղերս եւ մշտամատոյց
ի սաղմոսացն Դաւթի՝ հաւաքեցմամբ շարայարեցեալ տեառն Ղազարու յամէնիմաստ հայրապետէ
յաղագս իւրաքանչիւրոց ամենից անձանց աղօթողաց: Ալէլուիա, ալէլուիա: Բ. – Բանից իմոց ունկն
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դի՛ր, Տէ՛ր, եւ ի մի՛տ առ զաղաղակ իմ... եւ ի մէջ եկեղեցւոյ օրհնեցից զքեզ: Փա՜ռք Հօրդ եւ Որդւոյդ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ [միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն]:
գ. 14բ-6բ [Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի Սաղմոսացն Դաւթի]: Ալէլուիա, ալէլուիա: Գ.
– Ողորմութիւն քո, Տէ՛ր, զհետ իմ եկեսցէ զամենայն
աւուրս կենաց իմոց... Եւ ես խոստովան եղէց քեզ
օրհնութեամբ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ: Փա՜ռք Հօրդ
եւ Որդւոյդ եւ Հոգ[ւոյդ Սրբոյ], այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա[ւիտենից. ամէն]:
դ. 16բ-8բ [Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի Սաղմոսացն Դաւթի]: Ալէլուիա, ալէլուիա: Դ.
– Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ, նայեաց առ իս, ընդէ՞ր
թողեր զիս... Դու տու՛ր ինձ զօգնութիւն ի նեղութեան,
զի ընդունայն է փրկութիւն մարդոյ: Փա՜ռք Հօրդ եւ
Որդոյդ եւ [Հոգւոյդ Սրբոյ], այժմ եւ միշտ [եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն]:
ե. 18բ-21ա [Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի Սաղմոսացն Դաւթի]: Ալէլուիա, Ալէլուիա: Ե.
– Լու՛ր Աստուած, աղօթից իմոց եւ նայեա՛ց, Տէ՛ր,
յաղօթս իմ... |20բ| մինչեւ յալեւորիլ եւ ի ծերանալն
իմում, |21ա| Աստուա՛ծ իմ, մի՛ թողուր զիս: Փա՜ռք
Հօրդ եւ [Որդոյդ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ], այժմ եւ միշտ եւ
[յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն]:
զ. 21ա-3ա [Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի Սաղմոսացն Դաւթի]: Ալէլուիա, Ալէլուիա: Զ.
– Պատրաստեա՛ սիրտ իմ, Աստուա՛ծ, պատրաստ
եղիցի սիրտ իմ... Օրհնեալ, Տէ՛ր Աստուած, յաւիտեանս
յաւիտենից եղիցի, եղիցի: Փա՜ռք Հօրդ եւ Որդոյդ եւ
Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ [եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն]:
է. 23ա-5ա [Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի Սաղմոսացն Դաւթի]: Ալէլուիա, Ալէլուիա: Է.
– Մտցեն աղօթք իմ առաջի քոյ, Տէ՛ր, խոնարհեսցի
ունկն քո ի խնդրուածս իմ... Մի՛ մատներ զիս, Տէ՛ր, ի
ցանկութիւն մեղաւորաց, որք խորհեցան վասն իմ, եւ
մի՛ ընդ վայր հարկաներ զիս: Փա՜ռք Հօրդ եւ Որդոյդ
եւ Հոգւոյդ [Սրբոյ], այժմեւ միշ[տ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն]:
ը. 25ա-7ա [Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի սաղմոսացն Դաւթի]: Ալէլուիա, ալէլուիա: Ը.
– Խոնարհեցո՛ զսիրտ իմ ի վկայութիւնս քո, Տէ՛ր, եւ մի՛
յագահութիւն... Եւ փրկեա՛ զանձն իմ ի մահուանէ,
զաչս իմ յարտասուաց եւ զոտս իմ ի գայթակղութենէ,
հաճոյ եղէց առաջի Տեառնդ յերկրին կենդանեաց:
Փա՜ռք Հօրդ եւ Որդւոյդ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմեւ
[միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն]:
թ. 27բ-30ա Աղօթք արքային Մանասէի: Թ. – Տէ՛ր
ամենակալ, Աստուա՛ծ Աբրահամու, Իսահակայ եւ Յակոբայ եւ զաւակաց նոցա արդարոց... Յերգս օրհնու-
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թեան եւ ի ձայն Սաղմոսաց անդադար փառաւորեմ
զՀայրդ, եւ զՈրդիդ եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Հա՛յր մեր՛՛:
ժ. 30բ-2ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի սուրբ գրոցն Գրիգորի Նարեկացւոյն, հաւաքեցմամբ շարայարեցեալ տառն Ղազարու յամէնիմաստ հայրապետէ յաղագս իւրաքանչիւրոց անձանց աղօթողաց: Ժ. – Եւ արդ, դու միայն սկիզբն
բարեաց՝ գթութիւն անճառ, Որդի բարձրելոյն Աստուծոյ Հօր... Եւ ոչ է բարութիւն առանց քո, եւ քեզ վայել է
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ժա. 32ա-4բ Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց, եւս առաւել զկնի ճաշակման մարմնոյ |32բ| եւ արեան Տեառն: ԺԱ. – Եւ արդ, ես՝
երկրածինս մարդ, կենցաղականաւ անկայուն գոյիւ...
եւ անոխակալութեամբ մատչիլ առ այցելութիւն դատապարտելոյս, Որդի Աստուծոյ բարձրելոյ: Եւ քեզ
փա՜ռք յամենայնի յաւիտեանս. ամէն:
ժբ. 34բ-8ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց: ԺԲ. – Եւ արդ, զի՞նչ գործեսցես, ա՛նձն
իմ կորուսեալ... |37բ| եւ քեզ վայել է օրհնութիւն՝ գոհութեամբ հանդերձ յերկ|38ա|նից յերկինս եւ յազգս
հարց, եւ ի ծնունդս նոցա, յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
ժգ. 38ա-9բ Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց: ԺԳ. – Իսկ զառիթսն մահու դիպուածս
դժոխարմատ ծառոյս... Քրիստո՛ս Աստուած իմ, առ ի
լուսաւորել, բժշկել, քաւել եւ կենագործել. եւ քեզ
փառք յամենայնի. ամէն:
ժդ. 40ա-2ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց եւս առաւել ի հիւանդութեան եւ յաղագս առողջութեան պիտոյից: ԺԴ. – Արդ, աղաչեմ
զխնամակալդ վտանգաւորաց... ուրեմն՝ արասցես եւ
ինձ զնոյն գթութիւն ունողիս զգործս անհամար
պարտուց. եւ քեզ փառք ամենայնի. ամէն:
ժե. 42ա-4ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց, եւս առաւել ի հիւանդութեան եւ յաղագս |42բ| առողջութեան պիտոյից: ԺԵ. – Արդ, ես՝
ծնունդս մեղաց, որդիս մահացու երկանց... Լու՛ր պաղատանացս արգահատութեան սրտիս վտանգի, որ
կարդամ առ քեզ ի նեղութեան:
ժզ. 44ա-6բ Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց: ԺԶ. – Նայեաց ամենահայեաց տեսութիւն.. զգեցեալ զզօրութիւն բազկի կարողութեան
նախնումն մաքրութեան, վասն մեծութեան փառաց եւ
քաղցրութեան ամենապարգեւ քոյոյ տերութեանդ օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ժէ. 46բ-8ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց: ԺԷ. – Արդ, բազմապատիկ են մեղաւորիս իմ կշտամբութիւնք եւ ինքնահարուած տանջանաւորութիւնք... նորոգեցայց ի նորոգութիւն անմահից
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կենացն անախտականաց, վասն մեծութեան փառաց եւ
քաղցրութեան, ամենապարգեւ քոյոյ տէրութեանդ. եւ
քեզ ընդ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ փա՜ռք յաւիտեանս.
ամէն:
ժը. 48ա-50ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց: ԺԸ. – Եւ արդ, զի՞նչ գոյ ասել ամաչեցելոյս յերեսաց մեծիդ ա|48բ|հաւորութենէ... զի զհամայնին հաւաքեսցէ առ ի նոյն մարմին իւրումն գլխոյ.
քեզ փա՜ռք, ընդ նմին, Հա՛յր ողորմութեան. ամէն:
ժթ. 50ա-2ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց: ԺԹ. – Տէ՛ր գթութեանց, աղբի՛ւր ողորմութեանց... քանզի կարօղ ես յամենայնի եւ առ ելս
շնչոյս իմոյ փրկութեան մեծի եւ քեզ՝ ընդ Հօր Հոգւովդ
Սրբով փա՜ռք յաւիտեանս:
ի. 52ա-6ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց: Ի. – Այլ ես՝ անպիտանս յամենայնի եւ
որքան բան զօրէ պարսաւեալս... Շնորհեա՛ մխիթար
դառնութեան վշտաց՝ |56ա| ուժգին հեծութեան յուսահատելոյս. եւ քեզ, ընդ Հօր, Հոգւովդ Սրբով փա՜ռք,
պատիւ եւ իշխանութիւն յաւիտեանս. ամէն:
իա. 56ա-7ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց: ԻԱ. – Արդ, առ քեզ պաղատիմ...
զյաղթանակ բարեաց քումդ հանդիսի. եւ քեզ փա՜ռք...
ամէն:
իբ. 57ա-8բ Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց, եւս առաւել Վասն Պատարագամատուցի եւ ճաշակողաց զմարմին եւ զարիւն Տեառն:
ԻԲ. – Աղաչեմ եւ աղերսեմ արտասւալից հառաչմամբ
յամենայն յանձնէ... զի քոյ է գթութիւն եւ կարողութիւն
եւ մարդասիրութիւն, զօրութիւն եւ փա՜ռք յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
իգ. 58բ-60բ Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց եւս առաւել ներպատարագոջ: ԻԳ. –
Արեգակն արդար, ճառագայթ օրհնեալ... ընդ որում
քեզ փառք եւ Հոգւոյդ Սրբոյ բարեբանութիւն վայելչական գոհութեամբ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
իդ. 60բ-2բ Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց, եւս առաւել յերեկոյի հանգստեան:
ԻԴ. – Տէ՛ր, Տէ՛ր, գթութեանց եւ Աստուած ողորմութեանց... ի գովեստ Հօր քոյ՝ Աստուծոյ մերոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ բնաւից հաստողի եւ յօրինողի, յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
իե. 62բ-4ա Նորին Աղօթք աստուածաղերս եւ
մշտամատոյց, եւս առաւել յերեկոյի հանգստեան:
ԻԵ. – Աստուած յաւիտենական, բարերար եւ ամենակալ... վասն զի գթած ես եւ ողորմած, եւ անուն քո
կոչեցեալ է ի վերայ ծառայիս քո. եւ քեզ, ընդ Հօր,
Հոգւովդ Սրբով փառք եւ իշխանութիւն յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն: Հայր մեր, որ՛՛:
իզ. 64բ-73բ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամա-
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տոյց ի Շարականացն մերոց՝ հաւաքեցմամբ շարայարեցեալ տեառն Ղազարու յամէնիմաստ հայրապետէ յաղագս իւրաքանչիւրոց ամենից անձանց աղօթողաց («Ա-Ք»): ԻԶ. – Սու՛րբ Աստուած, Հա՛յր
անսկիսբն, բազմամեղիս ողորմեաց մարդասէր... Քաւի՛չ
յանցանաց, քաւե՛ա զօրհնաբանս, քեզ երգել զփառս:
իէ. 73բ-6ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց |74ա| ի միւսանգամ գալստեանն Քրիստոսի:
ԻԷ. – Տէ՛ր, զլու՛ր միւսանգամ քո գալստեանդ լուայ...
|75բ| Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն |76ա|
ժամու անդադար փառաւորեմ զՀայրդ եւ զՈրդիդ եւ
զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. Հա՛յր մեր, որ յեր՛՛:
76ա-8բ իը. Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց սրբոյ Խաչի: ԻԸ. – Հալածեա՛ յինէն, Տէ՛ր, նշանաւ Խաչի քո, զընդ[դ]իմամարտ զերեւելի եւ զաներեւոյթ գազանսն... արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. Հայր մեր, որ
յերկինս ես, սուրբ եղիցի՛՛:
իթ. 78բ-82ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց սուրբ Աստուածածնի: ԻԹ. – Որ ողորմեցար ի
մեղս ծնեալ մարդկան... եւ թո՛ղ զմեղս իմ, արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ
ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, |82ա| այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
լ. 82աբ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց
սրբոց հրեշտակապետաց: Լ. – Ընդ սերօբէսն սրբասաց համաձայնեալ քեզ երգեմ... շնորհեա՛ ինձ յամենայն ժամ լինիլ քեզ յանդիման մաքուր աղօթիւք ըստ
անմարմնոց, որ յերկինս:
լա. 82բ-3բ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց սրբոց առաքելոց: ԼԱ. – Զորս առեալ ի ծովակէն
արարեր որսորդս մարդ|83ա|կան... որ նոքօք լուսաւորեցեր մկրտութեամբ |83բ| աւազանին զեկեղեցի քո
սուրբ աղաչանօք նոցա, ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:
լբ. 83բ-4ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց Յովհաննու Կարապետին: ԼԲ. – Երկնաւոր
փեսայ, անստուեր լոյս իմանալի... եղեւ կարապետ
Արեգականդ արդարութեան աղաչանօք նորա, Տէ՛ր,
լո՛ւր ինձ եւ ողորմեա՛:
լգ. 84ա-5բ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամա|84բ|տոյց սրբոց մարգարէից: ԼԳ. – Որ զաստուածային զօրութիւնդ քո ծանուցեր... վերածեր ընդ քեզ
զհոգիս արդարոց մարգարէիցն ի լոյսն անստուեր.
բարեխօսութեամբ նոցա, Քրիստո՛ս, խնայեա՛ յիս եւ
ողորմեա՛:
լդ. 85բ-6ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց Սրբոյ Նախավկային: ԼԴ. – Առաքեա՛ առ իս,
Տէ՛ր, ըստ բազում գթութեան քո զողորմութիւն... նորին
աղաչանօք խնայեա՛ յիս, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
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լե. 86ա-7ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց Սրբոյ Լուսաւորչին: ԼԵ. – Հրաշափառ Աստուած
եւ միշտ բարեխնամօղ... նորին աղօթիւք, որով ուսայ
ճանապարհ կենաց, քաւեա՛, Տէ՛ր, զյանցանս իմ:
լզ. 87ա-9բ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց սրբոց հայրապետացն: ԼԶ. – Աստուածային
ճառագայթ, որ ի Հօրէ ինձ ծագեցար... եւ ընդ նոսին
գոհանալով՝ փառաւորեցից զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ
Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո՛՛:
լէ. 89բ-90ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց սրբոց Հռիփսիմեանց եւ համօրինաց կուսանաց: Լէ. – Քրիստո՛ս Աստուած, բացեր զդուռն հաւատոյ սրբոյն Հռիփսիմեայ... քաղցրասցին վասն իմ
աղաչանք սրբոցն՝ շնորհելով զթողութիւն բազում
յանցանաց իմոց:
լը. 90աբ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց
սրբոց ճգնաւորաց: |90բ| ԼԸ. – Ճգնութիւնք սրբոց
քոց, Քրիստո՛ս, հաստատեցին զհիմունս սուրբ
եկեղեցւոյ... ընկա՛լ եւ զիս յերկնային խորանս՝ ի լուսեղէն առագաստին, բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք
սուրբ ճգնաւորացն:
լթ. 90բ-3ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի Շարականացն սրբոց մարտիրոսաց: ԼԹ. – Ի
տաճարի հանգստեան սրբոց վկայիցն զաղաչանս իմ
մի՛ անտես առներ... քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս իմ,
արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ
Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ... ամէն. Հա՛յր մեր... որպէս
յերկինս եւ՛՛:
խ. 94ա-8ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց շարայարեցեալ տեառն Ղազարու յամէնիմաստ
հայրապետէ, յաղագս իւրաքանչիւրոց անձանց
աղօթողաց: Խ. – Գոչեմ հառաչմամբ սրտիւ եւ աղաղակեմ առ քեզ... բարեբա|98ա|նութիւն եւ անճառ
վայելչութիւն մեծութեան յաւիտեանս. ամէն:
խա. 98ա-9բ Նորին տեառն Ղազարու հայրապետի Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի
դէմս սրբոյ Երրորդութեանն: ԽԱ. – Ամենակա՛լ Աստուած, անհաս եւ անքննին... ի փառս քո եւ ի գովեստ
անուանդ քում սրբոյ, եւ քեզ փառք, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
խբ. 99բ-102բ Նորին տեառն Ղազարու հայրապետի Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի
դէմս սրբոյ Երրորդութեանն: ԽԲ. – |100ա| Բանից
իմոց ունկն դի՛ր, Տէ՛ր իմ... |102ա| եւ դասեա՛ զտարակուսեալս ի դասս իմաստուն |102բ| կուսանացն, Աստուած իմ: Փա՜ռք... որ ես օրհնեալ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
խգ. 102բ-4բ Յօհաննու Գառնեցւոյ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց ի դէմս Քրիստոսի յուսոյն մերոյ, համառօտեալ ի Ղազարու ամէնիմաստ
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հայրապետէ: ԽԳ. – Գառն Աստուծոյ, Տէ՛ր իմ, Յիսուս
Քրիստոս... եւ տո՛ւր ինձ տեղի յարքայութեանդ քում,
զի դու ես մարդասէր Տէր: Եւ քեզ ընդ Հօր եւ Հոգւոյդ
Սրբոյ վայել է փառք... ամէն:
խդ. 105ա-8ա Եռամեծի Մխիթարայ Գոշի Աղօթք
աստուածաղերս ի դէմս Սրբոյ պատարագին, համառօտեալ ի Ղազարու ամէնիմաստ հայրապետէ: ԽԴ.
– Տէ՛ր Աստուած իմ, Յիսուս Քրիստո՛ս, Բա՛ն Հօր եւ
կերպարան... ուստի եւ ինձ կաթիլ մի բաւական է. եւ
քեզ փառք ընդ Հօր քում ամենազօրի եւ ընդ ամենասուրբ Հոգւոյդ ճշմարտի... ամէն:
խե. 108ա-12բ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց՝ արարեալ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթուղիկոսի: ԽԵ. – Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիր պագանեմ... եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն անբաժանելւոյ
սրբոյ Երրորդութեանդ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
խզ. 112բ-6ա Աղօթք եւ օրհնութիւն աստուածաղերս եւ մշտամատոյց վասն հաւատացելոց՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց: ԽԶ. – Եւ արդ, Տէ՛ր բարերար,
քաղցր եւ անոխակալ... |115բ| եւ խառնիլ ընդ սուրբս
քո եւ ընդ սիրելիսն, ընդ որում քեզ փա՜ռք... ամէն:
Հա՛յր մեր, որ յերկինսդ ես, սուրբ եղիցի անուն քո՛՛:
– 116բ-8բ Ցանկ սրբոյ աստուածախօս գրքոյս –
Ա. Վասն հրաժարման ի սատանայէ եւ խոստովանութիւն
առ Աստուած... ԽԶ. Վասն կենդանեաց եւ ննջեցելոց:
Տե՛ս Գիրք աղօթից, որ կոչի աստուածաղերս՝ արարեալ
տեառն Ղազարու հոգելոյս կաթուղիկոսի Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի, Նախիջեւան, 1793:

Բ. 119ա-21ա Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց Վասն ամենից վշտացելոց անձանց ի
տեառն Ղազարու յոգնիմաստ հայրատետէ, որ ի
ներդիպեցմանն իւրոյ փորձոյ անհունոյ – Տէ՛ր Աստուած գթութեան եւ ողորմութեան, փրկութեան եւ
ազատութեան... փա՜ռք յանմահից յերկինս ի բարձունս եւ ի մահացուաց յերկիր ի խոնարհ, ի սահմանս
բոլոր ազանց եւ յամենայն յաւիտեանս. ամէն:
Գ. 121բ Շարական ողբերգական ի գոյնս ամենակալին՝ արարեցեալ ի տեառն Ղազարու յոգնահանճար հայրապետէ, որ մինչդեռ էր ի դիպեցմանն
փորձոյ անհունոյ. ԴԿ. – Ամենախնա՛մ, ողորմեա՛ց մեզ
աստ / Եւ փրկեա՛ զմեզ ի նեղչաց մերոց... Եւ սփոփեա՛
զմեզ ի ներտրտմութեանս, / Զի դու ես յոյս ցնծութեան
մերոյ:
Դ. 122ա-3բ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց, արարեցեալ ի տեառն Ղազարու յոգնիմաստ
հայրապետէ ամենից Հայոց Յաղագս իւրաքանչիւրոց անձանց աղօթողաց – Որդի Աստուծոյ, ծնունդ
անսահման, Քրիստոս թագաւոր... վասն զի դու ես յոյս
փրկութեան եւ ազատութեան... փա՜ռք, պատիւ եւ
յերկրպագութիւն, օրհնութիւն, գովութիւն եւ բարեբանութիւն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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Ե. 124աբ Աղօթք աստուածաղերս եւ մշտամատոյց՝ արարեցեալ ի տեառն Ղազարու յոգնիմաստ
հայրապետէ ամենից Հայոց՝ Յաղագս իւրաքանչիւրոց անձանց աղօթողաց – Երկրպագեմ եւ աղաչեմ
զքեզ, Աստուա՛ծ իմ եւ Տէ՛ր, սրբեա՛ եւ մաքրեա՛
զհոգի... որ ես օրհնեալ եւ փառաւորեալ յամենայն էից
եւ գոյից յաւիտեանս. ամէն:
Զ. 124բ Մաղթանք գոհացողական եւ մշտամատոյց, արարեցեալ ի տեառն Ղազարու յոգնիմաստ
հայրապետէ ամենից Հայոց՝ Յաղագս իւրաքանչիւրոց անձանց աղօթողաց – Արարչիդ ամենայն
արարածոց՝ Հօրդ երկնաւորի եւ Որդւոյդ Միածնի եւ
Հոգւոյդ ճշմարտի, այլեւ ողորմածիդ եւ մարդասիրիդ... օրհնութիւն, գովութիւն, բարեբանութիւն եւ
փառաբանութիւն պաշտօն եւ հաւատ մատուցից այժմ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Հայր մեր՛՛:
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Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա:
118բ Գրեցաւ յերկնաընթաց Աստուածաղերսս
զայս ի փառս ամենալսողին աղօթից եւ ի վայելումն յօրինողի սորին՝ տեառն Ղազարու բարեփառ եւ հոգելից
հայրապետին ամենից Հայոց, ձեռամբ Յովհաննու
խաչակիր եւեթ վարդապետիս Գամրիսեցւոյ եւ անարուեստ փծուն գրչիս, ի դրան գերազարդ Աթոռոյս
Էջմիածնի եւ ի ՌՃՂԲ. (1743) թուականիս հայոց, հոգոցն հանգուցելոց եւ՛՛:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «ՌՃՂԲ. – 1743, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», «356/3094», Պհպ. Դ.բին փակցուած
թերթիկին՝ «Հմր 1, 1182/551/1733»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 9ա՝ «աա»:

3095
ԳԱԲՐԻԷԼԻ ԱՅՎԱԶԵԱՆՑ՝ ՀԱՄԱՌՕՏ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԲԱՌՔ
ՍԱՆՍՔՌԻԹ ԲԱՐԲԱՌՈՅ
ԺԹ. դար
ԳՐԻՉ՝ հեղինա՞կը:
ԹԵՐԹ՝ 74. չգրուած՝ 1ա-3բ, 8բ-11բ, 72բ-4բ: ՊՐԱԿ՝ 3+1-9x8
(9՝ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ գլխարկ, մակագրութիւն՝ «PG»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17x23: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(18x15, 19,5x13): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 32ա): ՏՈՂ՝ 14-18: ԿԱԶՄ՝
բաց շագանակագոյն մոմլաթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, սպիտակ չգրուած թուղթ,
մասն կազմաստառի:

Նմուշ 32ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. եզրերը վնասուած, տեղ-տեղ աղտոտուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-8ա Համառօտ տեսութիւն սանսքռիթ բարբառոյ
ա. 4ա-5բ [Ձայնաւորք, բաղաձայնք, թուանշանք]
– Ձայնաւորք՝ պարզք, երկբարբառ... բաղաձայնք՝ կոկորդակայնք, քմաձայնք, լեզուաձայնք, ատամնաձայնք, շրթնաձայնք, նայք... թուանշանք՝ 1-0... Եւ
զբաղաձայնից փոփոխութիւն է յեր. 36:
բ. 5բ Յաղագս արմատոց բառից եւ բաղադրական մասնկանց – տե՛ս յեր. 63:
գ. 5բ-6ա [Գոյականք] – Սեռք են երեք՝ արական,
իգական, չեզոք...
– Թիւք եւս են երեք՝ եզական, երկական եւ յոքնական...
– Հոլովք են ութ՝ ուղղական, հայցական, գործիական, տրական, բացառական, սեռական, ներգոյական
եւ կոչական:

– 6ա Հոլովմունք են վեց. (տե՛ս եր. 85), որք ի
յանգաց բառիցն որոշին:
դ. 6ա [Ածականք] – Մեծ մասն ածականայ յանգին
ի ա... զոր օրինակ՝ փունեա՝ մաքուր, փունեաթառա,
փունեաթամա: Տե՛ս 120:
ե. 6բ-7ա Թուականք – 1՝ Էքա, 2՝ տվի, 3՝ թռի...
|7ա| 100՝ սաթա (այլ ձեռքով՝ «сто»), 1000՝ սահասռա (այլ ձեռքով՝ «հազար»):
– 7ա [Դասական թուականք] – Փռաթհամա՝
առաջին, տվիթիյա՝ երկրորդ... յանգեալքն ի տասան, ի
լինելն դասական, թողուն զն: Տվիս է երկիցս... թռիս՝
երիցս, tpis, չաթուս՝ չորիցս: Տե՛ս 129:
զ. 7բ-8ա Դերանունք – Դերանուանց յոյժ այլափոխ
են հոլովք: Տե՛ս 130: Ասմաթ՝ ես. ուղղ.՝ ահամ, հյց.՝
մամ, տր.՝ մահեամ, բցռ.՝ մաթ, սեռ.՝ մամա: Վայամ՝
մեք... |8ա| թվատիյա՝ քո, թատիյա՝ նորա:
է. 8ա Բայ – Թիւք բայից են երեք՝ եզակի, երկակի,
յոքնակի... բայն գրաւեալ է զկէս մասն մեծի քերականութեանն: Ապա դնին նախատիպ անուանք, ապա՝
ածանցականք եւ բաղադրեալք, մինչեւ ցէջն 300: Ապա
մակբայք, շաղկապք եւ միջարկութիւնք, զորոց չիք ինչ
կարեւոր ասել:
Բ. 12ա-72ա Համառօտ բառգիրք սանսքրիթ բարբառոյ
ա. 12ա-9ա Ա – Ա՝ Մասնիկ բացասական ի սկիզբն
բառից... Ահարա՝ կեր, կերակուր:
– 19ա (ստ. լս.) «Աստի եւ անդր փոխանակ «ր»
տառի «ռ»՝ իբրեւ առաւել յարմար հնչման հնդկաց»:
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բ. 19բ-20ա Ի – Ի՝ գնալ (յաճախեալ է ի բարդութիւնս), լտ. ire... իհ՝ խնդրել, զհետ լինել:
գ. 20բ-1բ Ու – Ուքշ՝ սրսկել... ուռմի՝ ալիք, կոհակ:
դ. 22ա ՌԻ – Ռիք՝ քնալ, լտ. Ire... ռիշի՝ իմաստուն,
սուրբ:
ե. 22բ Է – Էքա՝ մի եզ... էշին՝ ըղձացող (ի յանգս
բարդելոց):
զ. 23ա ԱՅ – Այսվառա՝ վեհափառ, այսվառեա՝ տէրութիւն, իշխանութիւն:
է. 23ա Օ – Օքաս՝ տուն, բնակարան... օշտաւ՝
շրթունք:
ը. 23ա ԱՒ – Աւշատհա՝ դեղ, դարման:
թ. 23բ-30ա ՔԱ – Քաքշա՝ դուռն... քշօպհա՝ շփոթ,
աղմուկ, աշուպ:
ժ. 30ա ՔՀԱ – Քհա՝ օդ, երկին... քհեա՝ ասել, կոչել:
ժա. 30բ-2բ ԿԱ – Կա՝ գնայուն, որ գնայ... կլայ՝
խոնջել:
ժբ. 32բ-3ա ԿՀԱ – Կհանա՝ ամպ... կհռա՝ հոտոտել:
ժգ. 33ա-4բ ՉԱ – Չա՝ շղ. յետադաս բայից եւ բառից... չաքռա՝ անիւ... չեու՝ անկանել, չեութի՝ անկեալ:
ժդ. 34բ-5ա ՉՀԱ – Չհաթռա՝ պորտ... չհիտռա՝ փոս,
խորութիւն:
ժե. 35ա-6բ ՃԱ – Ճա՝ ծնեալ... ճվալա, ճվալանի՝
բորբոքել:
ժզ. 36բ ՃՀԱ – Ճհաշա՝ ձուկն, ճհիլլիքա՝ ճպուռն,
լտ.՝ gry||us:
ժէ. 37ա ՏԱ – Տի՝ թռչել:
ժը. 37ա-9բ ԹԱ – Թատ՝ հարկանել... թվիշ՝ լոյս,
պայծառութիւն:
ժթ. 40ա-2բ ՏԱ – Տա՝ տուօղ... տվիտա՝ կղզի, ինծ:
ի. 43աբ ՏՀԱ – Տհան՝ բերել, յառաջ ածել...
տհվաճա՝ vexi||um:
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իա. 44ա-6ա ՆԱ – Նա՝ ոչ, պրս.՝ նա... նաւ, նաւքա՝
նաւ, լտ.՝ navis:
իբ. 46ա-50ա ՓԱ – Փա՝ (ի յանգս) ըմպօղ, իշխօղ...
փլու՝ գնալ, լողալ, դղմ.՝ փլավաթի:
իգ. 50ա ՓՀԱ – Փհալա՝ պտուղ, փէնա՝ փրփուր:
իդ. 50աբ ՊԱ – Պանտհ՝ կապել... պռու՝ ասել, խօսիլ:
իե. 50բ-2բ ՊՀԱ – Պհաքթի՝ պաշտօն, սէր... պհռու՝
յօմք, դղմ.՝ պռօվի:
իզ. 53ա-5բ ՄԱ – Մաճճ՝ ընկղմիլ, լտ.՝ morgi...
մլաւ՝ թառամիլ:
իէ. 56ա-7ա ԵԱ – Եաճ՝ պաշտել (զդիս)... եաւվանա՝ պատանեկութիւն, juventus:
իը. 57ա-9ա ՌԱ – Ռանհաս՝ երագութիւն... ռօհիթա՝ կարմիր:
իթ. 59աբ ԼԱ – Լաքշ՝ դիտել, տեսանել... լօպհա՝
ցանկութիւն, իղձ, դղմ.՝ լիւպօվ, սէր:
լ. 60ա-4ա ՎԱ – Վանսա՝ եղէգն, ամբոխ, տոհմ...
վռիտ՝ ամաչել:
լա. 64ա-6բ ՍԱ – Սակս՝ ասել, պատմել, գովել...
սվէթա՝ սպիտակ:
լբ. 67ա ՇԱ – Շաթ, շաշ՝ վեց... պ.՝ շէշ, շօտասան՝
վեշտասան:
լգ. 67ա-71ա ՍԱ – Սա՝ որպէս դերանուն՝ արմատ,
թաթ դերանուան... սաքռիթ՝ միանգամ... սվայռա՝
ազատ, ինքնագլուխ:
լդ. 71բ-2ա ՀԱ – Հակսա՝ բադ, լտ.՝ anser... հլատ՝
ուրախանալ, հվէ՝ կոչել:
Ծնթ. Գիրը Գաբրիել եպս. Այվազեանինն է, հմմտ. Մատենադարանի ձեռ. 2638, 2703, 2704, 2773 եւ այլն:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 3ա՝ «Ինքն իւր բարդէ վիշտս, որ ցուցանէ/// իմաստուն» Վարք հարանց:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «ԺԹ, 398/3095»:

3096
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 100: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ կտաւ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ կազմի կտորը մաշուած, կեղտոտուած, եզրերը՝
վնասուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, ձեռագիրը կազմից
գրեթէ լրիվ անջատ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Բժշկարան», Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 1, Բժշկարան
քառածալ, շեղագիր՝ գրեալ ի հասարակ թղթի, ի հայրապետութեան տեառն Եփրեմի, յամի 1817 եւ ի թուականութեանս հայոց
ՌՄԿԶ.: Ժողովող՝ Մինաս սեւակիր, պաշտօնեայ Եփրեմ կաթողիկոսի, ի մատեանից Յովսէփ վարդապետի Փինաչեանց»:

սագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բոլորակ, որի մէջ թագ, որի տակ՝
«GR»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,5x13,5,
17,8x12,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (գրչափոխութեամբ. 2ա-60ա՝ նմուշ՝
13ա), շղագիր (60բ-75բ՝ նմուշ՝ 63ա):

Նմուշ 13ա

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՌՄՃԿԶ. – 1817

ԹԵՐԹ՝ 75 (1-75. գրչի էջակալում՝ ա-ճթ., որ է՝ 2ա-56ա, 1127, որ է՝ 2ա-60ա): ՊՐԱԿ՝ 10x8 (1՝ 7, 2, 3՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լու-

Նմուշ 63ա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. պրակները հիմքից թուլացած, թ. 1-32,
37-42, 61-6՝ կարերը հիմքից պոկուած, թ. 35-6՝ հիմքից մասամբ
պոկուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա Օգնեա՛ ամենակարօղ Տէր: Գրգուկս այս
փոքրիկ, որ կոչի մասնաւոր Բժժկարան, որ ժողովեալ
եմք աստի եւ անդի, ի հայրապետութեան Սրբոյ գահին
Էջմիածնի երիցս երանեալ տեառն Եփրեմ քրիստոսապսակ սրբազան կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց, յամի
Քրիստոսի փրկչին մերոյ 1817 եւ ի թուականութեանս
հայոց ՌՄՃԿԶ. (1817), յօգոստոսի 22:
1. 2բ-12ա Դուռն եւ նշան ամենայն աչացավի եւ
զօրութեանց նոցին – Վասն զի գիտելի է, որ ինչ մարդոյ աչաց ցավն պատահի, Դ. իրօք լինի...
Ունի՝ 29 դեղատոմս

2. 12ա-5ա Դուռն եւ նշան ամենայն ականջացավի, որ է երեքտասան կերպիւ գունակ-գունակ – 1.
Ականջացաւ, որ ծանր լինի լսում կամ ցավում լինի, սա
քամուց եւ կամ բալղամից լինի... (ունի՝ 13 դեղատոմս):
3. 15ա-6բ Խրատ վասն ատամացավի եւ է Զ. տեսակս – 1. Ատամացաւ, թէ հոուութեանց լինի, առ
աղրղարայ շահմեհնազալ, գուլինար քացախով եփիր...
(ունի՝ 6 դեղատոմս):
4. 16բ-8ա Կարբ աեարիչ շինելոյ, որ է Զ. տեսակ
– 1. Աեարիչ փուղարա օգտէ գլխի ցաւին, որ գլխի
կեսն ցավում լինի... (ունի՝ 6 դեղատոմս):
5. 18ա-20բ Դուռն եւ նշան բամբասելոյ եւսկա՛՛ն,
որ է Զ. տեսակ – 1. Բաբասիլ նստոտեղն քոր լինի
գալիս... (ունի՝ 6 դեղատոմս):
6. 20բ-1բ Ճանաչել վասն բուրհան ցաւին, որ է
հիրիքն – Բուրհան Գ. օրէն մինչի Ե., Զ., Է., Թ., ԺԵ.
յետոյ շուրանայ...
7. 21բ-2ա Ճանաչել, որ շունչն չկարէ առնուլ բնաւ
ոչ – Այս պատահի Բ. պատճառաց՝ անուժութեան եւ
կնոջ...
8. 22ա Վասն ամսոյ էութեան – Մարտ, Ապրիլ,
Մայիս՝ արեան է...
9. 22բ-4բ Վասն Ժ.սն կերպ <կերպ> ցաւի, որ
մարդն քաշէ – Ա. Անժամանակ մազի սպիտակիլն, Բ. ի
ծնէ խուլն...
10. 24բ-30ա Դուռն եւ նշան նուզլայի եւ խարբուխի եւ ամենայն գլխոյ ցավին, թաւքէդ, որ սարսումն
եւս գլխոյ շակիկին ամենայն գլխացավի – Գլխի
ցաւն նախ խարբուղ դառնայ, յետոյ վայր գայ, նուզլա
դառնայ... (ունի՝ 13 դեղատոմս):
11. 30աբ Նշան վասն մալախուխային, որ խելքն
կուփողվի – Այս Դ. պատճառաց պատահի. 1. Մալախուխ, որ երկուղիցն գլխոյ ուղեղն շփոթի... (ունի՝ 3
դեղատոմս):
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12. 30բ-1բ Դուռն եւ նշան յանկարծ թուլանալոյն
եւ վերայ դիպչելոյն – Սարայի ցավն, որ մարդոյ գլխի
ծուծն խառնեալ լինի...
13. 31բ-3բ Վասն տուզլու բալղամի եւ ֆռանգ
ցավերոյ, զոր ահա գրեմք – Տուզլու բալղամ առ սուլէյմանի...
14. 34աբ Վասն բողազացաւի եւս բգին, որ սաստիկ ցաւէ – Եթէ մարդոյ մալազ, այսինքն՝ զանկալ ի
վերայ գայ, Բ. ազգէ լինի...
15. 34բ-5ա Վասն սավարային գրած է այնպէս
արա՛ – Խախունակ այս է, որ խախայ ցավի ասեմք կերակուրն չկարէ ուտել...
16. 35աբ Վասն ոսկր կոտրած լինի ոտին եւ
ձեռին կամ դուրս ընկածին – Ոսկր ձեռին եւ ոտին
ուղիղ հավասարեա՛, տախտակ շինէ...
17. 35բ-6ա Վասն մարդոյս սերմն ակամա երթայ
– Մարդոյս սերմն, որ ակամա երթայ, որ եաման ասեն
սա լինի վատ ուժից եւ թուլութունից լինի...
18. 36ա-8ա Վասն մարդոյս վերայ, որ տեսակտեսակ խոց դուրս գա – Խոց, որ սուբրի ասեն, այս
ցաւս մարդոյս տաքութեանց եւ ասրն է լինի... (ունի՝ 7
դեղատոմս):
19. 38ա-9ա Վասն ուռուցի, որ մարդոյս վերայ
գոյանա – Ուռուց, որ սարոտոն ասեն...
20. 39աբ Վասն սնգի խրատ – Սունգ, որ նստոյ
տեղն դուրս գա...
21. 39բ-40բ Վասն մսնուր լուծելոյ – Լուծելոյ դեղ
հանէ թանձրացեալ բալղամն... (ունի 12 դեղատոմս):
22. 40բ-1բ Վասն հապի տեսակ-տեսակ – Հապ
ստամոքսի եւ պիղց խիթ հանելոյ բալղամին... (ունի՝
16 դեղատոմս):
23. 41բ-4բ Վասն մաճունի տեսակ եւ տեսակ – 1.
Մաջուն ջազիլա, որ մարդոյս բշտի քարն հալէ... (ունի
17 դեղատոմս):
24. 45ա-8ա Վասն տեսակ-տեսակ մտբուղ նետոյ
– 1. Մտբուղ, որ օգտէ սօվտին... (ունի 14 դեղատոմս):
25. 48ա-9բ Վասն զանազան շարբաթներոյ տեսակ-տեսակ – Շարբաթ սալորի, որ օգտէ զաֆրային,
տաք ջերմանն... (ունի՝ 10 դեղատոմս):
26. 49բ-51ա Կերպ վասն սքանջապին շինելոյ տեսակ-տեսակ – 1. Սքանջամին, որ օգտէ լերթին, վատուժութեան, թուլութեան... (ունի 8 դեղատոմս):
27. 51ա-2բ Վասն ղուրս շինելոյ զանազան կերպիւ – 1. Ղուրս առաջին օգտէ ամենայն կեր[պ] փորացաւին, որ փորն ոլորէ...
28. 52բ-4ա Վասն ջերմի, որ լինի տեսակ առ տեսակ, զոր գրեմս – 1. Ջերմը, որ ղիպի ասեն, սորայ
նշանն այս է՝ մէկ օր թօղու եւ միւս օրն բռնէ... (ունի 8
դեղատոմս):
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29. 54ա-6ա Նշան կոզին եւ հոտուն, զոր գրեմս ի
ներքոյ – 1. Գոզն, որ կարմիր եւ թանձր լինի, նշանն ի
արնէ լինի... (ունի 12 դեղատոմս):
30. 56աբ Վասն գոյն մարդոյ ճանաչելոյ, թէ որպէս լինի – Մարդ, որ սեւագոյն եւ գոյնն վառվում
լինի...
31. 56բ Ճանաչել վասն մահտարաժամին, թէ
որպէս է – Թէ երեսն ուռած, կամ քիթն քորում լինի...
32. 56բ Վասն սուզանակի – Ալաքլունկն չորն լինի
մէկն կամ Բ.սն (2) ըստ մարդուն կարողութեանն...
33. 57ա Անծանօթ մալհամ խիստ լաւն – Ա՛ռ լավ
զէյթունի իւղ...
34. 57աբ Դուգուն բացենլոյ նօղսայն այս է –
Ալաքլունկ 10 մսխալ գլուխն եւ ոտքն կտրատէ...
35. 57բ Վասն պինտ ուռուցին եւ պատառօղ –
Ա՛ռ չինի, աղաւնոյ ծերտ...
36. 57բ Վասն ուռուցի եւս – Ա՛ռ ուռի տերեւն, այրէ եւ մոխիրն վերցուր...
37. 57բ-8ա Վասն ջուր արգելոյ դեղ – Ա՛ռ ելջաւղն, ծեծէ...
38. 58ա Վասն սապնի շինելոյ – Ա՛ռ խունկ Դ.
մսխալ, եալանջի բօյաղ 6 մսխալ...
39. 58ա Վասն աթէշակ կամ վարամցաւի յուժ օգտակար է – Նախ լուծելոյ տուր լաւ քանդէ Բ. կամ Գ.
օր...
40. 58ա Վասն մարդոյ, որ նստոյ տեղն դուրս գայ
– Ա՛ռ կղտոր, նռան կեղեւ եւ մրտենոյ տերեւ...
41. 58բ Վասն թանաք շինելոյ տեսակ առ տեսակ
– Ա՛ռ կղտոր Լ. (30) դարմ, Գ. լիտր ջրով եփէ՛...
42. 58բ-9ա Թանաք հայոց լաւ եւ գեղեցիկ եփելոյ
խրատ յոյժ դիւրին – Ա՛ռ երկու կամ երեք լիտր եւ կամ
որքան կամիս՝ թուղ գունով լինի, լաւ կխտոր...
43. 59ա Վասն ամուր ուռուցի – Ա՛ռ ըռեւանդի
չինի 6 մսխալ, լաւ սղկէ...
44. 59ա Դարձեալ թանագ եփելոյ խրատ այլ տեսակ – Ա՛ռ կղտոր անծակ, քացախ յուժ լաւն...
45. 59բ Մալհամ խիստ լաւն եւ կակուղ ամենայն
եարայի – Ա՛ռ զեթունի իւղ...
46. 59բ-60ա Մաջուն այլ իմն տեսակ նորագիւտ –
Ա՛ռ սաֆրիանայ ըռեւանդի չինի...
47. 60ա Մաջուն լուծման յոյժ լաւն – Ա՛ռ սինամաքու տերեւն...
48. 60ա Հապ մարգարտի – Ա՛ռ մարգարիտ անծակ...
49. 60ա Վասն ատամնացաւի – Կանաչ գորտան
ճրագուն, եթէ յինքն հասուցանիս... գինով եփեա՛ եւ
բերանդ ա՛ռ:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԹ. դար
60բ-75ա [Դեղագիրք] ա. 60բ Օգտութիւն սէնտէրուսին եւ զամխորէպին – Է ամենեւին դեղ արեան...
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բ. Դեղ ախտից կրծոց, հազից, փողացաւութեան եւ
միզարգելութեան – Ա՛ռ թելոցը ուժգնու է... գ. 61ա
Խրատ պլսամ կամ պալսամ իւղին, թէ զի՛նչ օգուտ է,
կամ թէ ի՛նչ բանով խմեցնել պիտի – 1. Թաւունի
համար, որ նոր բռնվի... դ. 61բ Կերպ մանուշակի
շարբաթ շինելոյ – Ա. Հօխայ թաց մանուշակն... ե.
Վասն տալաղի եւ ղաթիի, որ է փայծեղն հալելոյ –
Ա՛ռ Ճ. (100) դրամ սեւ մէվուզ չամիչ... զ. 62ա Մարդ,
որ եթէ մաղձն շարժի, ինչ ուտէ, վեր բերէ սիրտն... է.
62աբ Այլ դեղ սիրտն դադարացնելոյ – Ա՛ռ խավրծիլի ջուրն... ը. 62բ Դեղ ականջի, որ ծանր լսէ – 1.
Աղաւնոյ լեղին ականջն կաթեցո՛յ... թ. 62բ Ատամնացաւի դեղ – Ֆռնդատի քօքն հա՛ն եւ լաւ քերեա՛յ... ժ.
63ա Աչաց մազ բուսեալ լինի դեղ – Մազքաշով մազն
հա՛ն... ժա. 63ա Կոլինջի եւ փորի ճիճու թափելոյ դեղ
– Ա՛ռ կոտիմի սերմն... ժբ. 63ա Դեղ, որոյ անդամաց
ջիլն, որ կարճացեալ իցէ – Մի տեսակ խստ կայ շիշորթ անուն... ժգ. 63ա Դեղ բարեպէս լուծիչ եւ ճճեաց
հալածիչ եւ սատակիչ, օգտաւէտ ընդդէմ ջրգողութեան եւ խցանաց լերթի – Եալաբա, որ է ջալաբ... ժդ.
63բ Դեղ յօդուածացաւոց – Զճարպն արագլի, որ է
լէկլէկն... ժե. 63բ Դեղ կարճահարի – Սբիռիթօ սալ
ամմօնիաքա է ջուր նշատրի... ժզ. 63բ-4ա Դեղ արգելման չափազանց դաշտանի – Ա՛ռ Ե. (5) դրամ ալլումէ... ժէ. 64ա Դեղ հերաթափութեան – Զմեղրաճանճն,
որչափ եւ կամիս, ա՛րկ ի մէջ զէյթին իւղոյ... ժը. 64բ
Մահլամ բացեալ պալարի փորձեալ – Ա՛ռ ձէթ կտաւահատի... ժթ. 64բ Այլ մահլամ – Ա՛ռ սեւ ձութ... ի.
64բ Դեղ տուզլու բալղամի – Ա՛ռ զպտուղն պալըղ
օթի... իա. 65ա Վասն քթի արեւան դատարեցուցանելոյ – Քթի եկեալ արիւնն ա՛ռ... իբ. 65ա Աժանագին
դեղօրայք վասն հազի – Զխստորն խորովեալ... իգ.
65ա Այլ դեղ – Զխորոված բողկն տաք-տաք մեղրով
կե՛ր... իդ. 65բ Դեղ միզարգելութեան, որ է սուսանակ – Ա՛ռ արմատն ալթէայ, այսինքն՝ տուղտի... իե.
65բ Դեղ վասն բալղամի լուծանողական – Ռաւանդ՝
մէկ դրամ... իզ. 66ա Դեղ ճիճու թափելու – Խորասանի՝ մի դրամ եւ կէս... իէ. 66ա Դեղ բժշկութեան վասն
մայասլի – Աղ զէնջէֆիլ՝ 10 դրամ... իը. 66աբ Մահլամ եւ դեղ կրակի կիզելոյն – Ա. գաւաթ տաք ջրով
կամ բարութով այրածին... իթ. 66բ Վասն եարայի, որ
հաւալամիշ լինի – Մէգ գաւաթ քացախ... լ. 66բ Դեղ
միզարգելութեան – Հոսման գաղղիական հիւթոց ի
սաղմանց խողովակէ... լա. 67աբ Մաճուն գովելի եւ
պատուական փորձեալ է – Զի օգտէ գլխացաւի, աչաց
մթանալոյ... լբ. 67բ Դեղ կարծրացեալ ջըղի – Ա՛ռ ղարաղաջի քօքի կլեպըն... լգ. 68ա Գխտուական
մահլամ, որ ամենայն խոցի հնոյ եւ նորոյ եւ ուռուցի
բըլցնէ եւ իստակէ եւ միս բերէ եւ լաւացնէ Աստուծով
– Ա՛ռ մէկ իստիլ դեղին մոմ... լդ. 68ա Դեղ սատակման լուի եւ մոծակի – Ա՛ռ արջասպն... լե. 68ա Դեղ
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գոզկապի – Կա՛լ զչորային սպիտակ բծաւոր գորտն...
լզ. 68բ Դեղ փսխողականութեան, փորահարութեան
եւ հոսման թանչից – Ա՛ռ զմամուռն... լէ. 68բ Դեղ
ազդու ընդէմ դալկան, այսինքն՝ դեղնութեան – Ա՛ռ
զմովաք փայտն, որ ի Արաբիոյ բերեն... լը. 69աբ Դեղ
կաթիլ պահպանող առողջութեան եւ դիմակալօղ
պէս-պէս տկարութեանց, մանաւանդ փոխադրական
ցաւոց – Կշիռքն, նիւթքն... լթ. 69բ Վասն ճիճու թափելոյ – Ա՛ռ զդեղձն եւ զտերեւն, քամեա՛ զիւր ջուրն...
խ. 69բ Դեղ քթի արիւնն չդադարելոյ – Սղկեա՛ զմէրմէռն որպէս փոշի... խա. 70ա Սանդալխոտ եւ օտաւէտութիւն նորա դեղ շիրին եարայի – Ա՛րկ զնմանէ 2
մսխալաչափ ի մէջ կովու կաթին... խբ. 70ա Վասն
օձահարի – Զգաղտիկուռն ծեծեա՛, դի՛ր ի վերայ 2
զպանիրն բարկ քացախով... խգ. 70բ-1ա Դեղ եւ մահլամ ուռուցի փոխադրական ցաւոյ, այսինքն՝ մահատարաժամի – Ա՛ռ 1 իստիլ խամ մեղրն... խդ. 71ա
Կարմիր մահլամ – Ա՛ռ կէս իստիլ զէթունի իւղ... խե.
71բ Դեղ ամործեաց, որ խոցոտի եւ դեղի[ն] ջուր
դուրս տայ եւ եռք ունենայ – Ա՛ռ սեւ ձութ... խզ. 71բ
Դեղ ուռուցի հասուցանելոյ – Ա՛ռ զմէջն հացի կէս իստիլ... խէ 72ա Ջրգողութիւն խմելիք – Գեհոյ ունդ...
խը. 72ա Դեղ ուռուցի, ոտաց կամ սրունից – Ա՛ռ զմի
բուռն սխտորի հնացեալն... խթ. 72աբ Դեղ քամոյ եւ
ուռուցի ոտին կռան եւ այլ ցաւոց – Ա՛ռ 30 դրամ
ջուր... ծ. 72բ Դեղ քամոյ եւ քորի, որ զանծն մարդոյ
սաստիկ այրէ եւ կսկծայ – Ա՛ռ զտասն դրամ դեղին
կոճ... ծա. 72բ Դեղ քամիի եւ միջացաւի – Ա՛ռ զ10
դրամ լօշտակ... ծբ 72բ-3ա Դեղ սուզանակի – Ա՛ռ մի
մսղալ չօբիչին լուեալ... ծգ. 73ա Դեղ ուռուցի փորի
կնոջ կամ մարդոյ – Ա՛ռ այծի գլուխն եւ զմորթն... ծդ.
73ա Դեղ բժշկութեան մայասիլի – Զմէզն ուղտու
երեք անգամ անօթուց խմէ, փութով անցանի, ցաւոց
ազատի: ծե. 73բ Դեղ վասն մազ բուսուցանելոյ –
Ղազի կամ խոզի իւղն... ծզ. 73բ Դեղ մահադեղ
տուածին – Զտատասկն ծեծեալ, թող ջուրն խմէ... ծէ.
73բ Վասն ուռուցի ոտից, որ երբեմն պատահի
ոմանց անյատ պատճառիւ – Ա՛ռ մասն ինչ եաւշանի
գլխից ծաղկներից... ծը. 74ա Վասն երակ առնելոյ,
հաջամաթի եւ թանքոյի, որ է շուշէ – Լուսնի առաջի
օրն ոչ է բարի... ծթ. 74բ Յաղագս չար աստղին – Այս
է չար աստղն, զոր Աստուած յայտնեաց Յեսուայ քահանային... կ. 74բ-5ա Կերպ մոմ սպիտակացուցանելոյ
– Ա՛ռ դեղին մոմ, որքան կամիս... կա. 75ա Այլ իմն
կերպ – Դի՛ր զմոմն յարեւն... կբ. 75աբ Դեղ վասն
մարմնոյ ջարդուածի, յոր եւ իցէ տեսակ – Ա՛ռ 1 թաս
լաւ երաղ... կգ. 75բ Վասն ուռուցի ոտից, որ պատահի երբեմն ոմանց անյայտ պատճառիւ – Ա՛ռ եաւշանի գլխի ծաղկներից... կամ ջրով այրածի վիրաց:
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1. 59ա (1821 թ., յաւելագրողի, շղագիր) Փորձեալ
է սա ի Յօհան եպիսկոպոսէ, յամի Տեառն 1821, Յունվար 26, ի Սուրբ Էջմիածին:
2. 1բ (1883 թ., շղագիր) Պատկանի Ղուկասու
Մկրտչեան Տէր-Զաքարեանց Ապրակունեցոյ, ինձայեց Տէր-Զաքարեան Յովանէսիանցն, ի թվի 1883
ամի, 15 Նոյեմբեր:
3. 75բ (ԺԹ. դ., շղագիր) Պատկանի Մամիկոնի
Տէր-Զաքարեան Յովհաննիսեանց (կրկն.՝ 1բ, ջնջած):
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «112/3096», «1817»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «ա-թ.՝ իրենց թուային արժեքներով.
1-9, նաեւ արաբանիշ թուանշաններ՝ 1-0», «10-100»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՌՄԿԵ. – 1816

ԳՐԻՉ՝ Մինաս:
ԹԵՐԹ՝ 25 (76-100. գրչի էջակալում՝ ա-լգ., որ է՝ 76ա-92ա, 139, որ է՝ 76ա-96ա): ՊՐԱԿ՝ 3x8+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ «GLIZE», խաղող: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x11, 18,7x11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (76ա-92ա,
93բ-6ա, 100ա. նմուշ՝ 86ա), շղագիր (92ա-3ա, 96բ-9բ, 100բ.
նմուշ՝ 98ա): ՏՈՂ՝ 8, 19-21, 24:

Նմուշ 86ա

Նմուշ 98ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. պրակները հիմքից թուլացած, թ. 77-82՝
կարերից անջատ, թ. 83-4, 100՝ հիմքից մասամբ պոկուած, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան եւ թանաքի զանազան
հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 76ա Փոքրիկ տետրակս այս Հաքիմարան եւ
Բժժկարան կոչի: Յամի Տեառն 1816 եւ ի թուականիս
հայոց ՌՄՃԿԵ. եւ ի հայրապետութեան տեառն սրբայզան Եփրեմ կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց: Եւ ես՝
նվաստ տիրացու Մինասս, գրեցի ի մայրն մեր ի
Սուրբ Էջմիածին:
1. 76բ-9ա Պրակ առաճին – Իմաստունն Սաբիթ
Կուռայն ասէ, թէ շատ ուտելն եւ շատ ըմբելն...
2. 79բ-80բ [Մաջուն] – Մաջուն մօհուբի, որ օգտէ
ամէն ազգ ցավերուն, որչափ, որ ուռից լինի...
3. 80բ Դարձեալ դեղ բալղամի յուժ զօրաոր – Գ.
օր յառաջ սինամքու չայ խմէ...
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Բ. 81ա-96ա [Դեղագիրք]
ա. 81ա Հապ բանացնելո, որ գօգտէ ամէն ազգ
ցավերի, բալղամի, սօվտայի եւ սարֆայի – Ա՛ռ հաբի սալաթին Բ. (2) մսխալ... բ. 81ա Հապ եւս լուծման
– Հապիսալաթին կէս մսխալ շինեաց... գ. 81բ Հապ
հազի, որ օգտէ, լուծումն եւ հին հազի եւ տաքութեան
– Ա՛ռ մեխակ, սամղ արաբի, ղարդաշղանի... դ. 81բ
Հապ հազի, որ օգտէ հին հազի եւ սիրտն կակղացնէ
– Ա՛ռ նշաստա, բէհտանա... ե. 81բ Հապ մաֆարի եւ
ֆռանգ զահմաթի – Ա՛ռ ժւա Դ. մսխալ, կծու Բ.
մսխալ... զ. 81բ-2բ Հապ եւս մաֆարի, որ օգտէ խոցին եւ ֆռանգի ցաւերուն, որ ամէն ազգ լինի, ձայնն
բռնված |82ա| լինի, կամ բօղազուն եարա լինի – Ա՛ռ
ժւա Բ. մսխալ, կծու Ա. մսխալ... է. 82բ Թուսդի այնմ
ազարի – Ա՛ռ սնջաւ ժւա Ա.-Ա. մսխալ, զանջաֆիլ
մխակ... ը. 82բ Դարձեալ այլ թուսդի խիստ լաւն –
Ա՛ռ Սուլէյմանի Բ. մսխալ... թ. 83աբ Ղայլան – Ա՛ռ
սանջաւ, կիղտոր... ժ. 83աբ Լօշանդա – Ա՛ռ բանօվշա,
գօզբան, լուլուֆար... ժա. 83բ Հողնա լաւն – Ա՛ռ
տուխդ, պապունաճ, ունապ, բիբ մի-մի բաժին... ժբ.
83բ-4ա Հողնա մօհտադիլ – Ա՛ռ քալամ, մանիշակ,
տուղխտ, |84ա| չոր սամիթ... ժգ. 84ա Հողնա տաք, որ
օգտէ հով ցավերուն – Ա՛ռ շահմիհանդալ, աւթիմօն,
բասւայիչ... ժդ. 84ա Արուն, որ երթա ի փորուն – Ա՛ռ
դանա մստաքի, խունգ ըռազինա... ժե. 84աբ Սֆուֆ
փալուդի եւ փորն կապէ, թէ ի սարֆայէ լինի – Ա՛ռ
փալուդ, եւ շահբալուդ եւ չամիչ անկուտ... ժզ. 84բ
Սֆուֆ բանօվշի, որ օգտէ սարֆային եւ բալղամն –
Ա՛ռ չոր մանուշակ, թրփուբ Բ.-Բ. մսխալ... ժէ. 84բ
Սֆուֆ ծորի, որ օգտէ տաքութեան, փորացավին –
Ա՛ռ աղտոր, եւ մրդի մերկ... ժը. 84բ Սֆուֆ ծորի, որ
օգտէ ըստամոքին եւ վայտուրժութեան եւ փորն
կապէ եւ զսարֆէն լուձէ – Ա՛ռ նանխո, աղտոր եւ
փուստա... ժթ. 84բ-5ա Սֆուֆ կաւի, որ օգտէ ի
սարֆայէ լուծելո եւ յաղեղացնէ – Ա՛ռ պզրղաթուն,
մուռ, ըռե|85ա|հանի սերմն... ի. 85ա Սֆուֆ մուղլիսիայ եւ օգտէ լուծմանն եւ ըստամօքին, սնկանն եւ
մաղասին – Ա՛ռ խրդալ բօվաց, զիրա, քունդուչ տապակաց... իա. 85ա Սֆուֆ նարդանի, որ օգտէ նիկրիսին եւ վախնալուն եւ փորացաւին – Ա՛ռ նարդան
Ը. դրամ, կարմիր վարդ Դ. դրամ... իբ. 85աբ Սֆուֆ
սումաղի, որ օգտէ զորձկալուն – Ա՛ռ սումաղ, զիրա,
փստա, սպիտակ սանդալ... իգ. 85բ Դեղ քամու եւ
ուռուցի – Ա՛ռ ըռեվանդ չինի աղւա, մուլքազրախ Ա.Ա. բաժին... իդ. 85բ-6ա Բերնի ցավի դեղ, եւ թէ միսն
փախաց լինի օգտէ յուժ – Ա՛ռ կապար քար կէս բաժին... իե. 86ա Դարձեալ բերնի դեղ – Ա՛ռ քաթհինդի,
մուռմաքի դեղին հալիլա... իզ. 86ա Եւս բերնի դեղ –
Ա՛ռ ըռայսուս, սանղաւ, կղտոր... իէ. 86ա Զրուր դեղին, որ օգտէ աչաց սանջաւի – Ա՛ռ շիպ Ժ. դրամ, դե-
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ղին կոճ մի մսխալ... իը. 86ա Զրուր ըռայսուղի, որ
օգտէ աչաց արնին – Ա՛ռ ըռայսուղի Ժ. մսխալ... իթ.
86աբ Զրուր ղարտաշղանու, որ օգտէ աչաց արտասուքն կտրէ եւ կոպի թանձրութիւնն տանի – Ա՛ռ |86բ|
ղուրտաշ ղանի... լ. 86բ Շաֆ կանաչ եւ լաւն – Ա՛ռ
ղալամի ժանկառ Ձ. (80) մսխալ... լա. 86բ Պատրուք
սապռի, որ կապ լինի եւ բանայ – Ա՛ռ սապռ եւ մահմուդիայ... լբ. 86բ Պատրուք եւս բանօղ – Ա՛ռ լաւ
մեղր... 87ա Պատրուք նքի եւ փորն կապէ – Ա՛ռ աղաղիայ, սումաղ... լդ. 87ա Շարբաթ կապելո – Ա՛ռ ղայֆա Ձ. (80) մսխալ, սեւ խուրմա... լե. 87աբ Մալհամ,
որ օգտէ ամենայն ցեղ եարաներին – Թէ թազա լինի
կամ հին, ուռիցն բլցնէ... լզ. 87բ Մալհամ դեղին, որ
օգտէ հին խոցին եւ դավունին – Ա՛ռ խոզի եղ, պախրի եղ՝ հին լինի... լէ. 87բ Մալհամ կարմիր, որ օգտէ
ամենայն խոցի, թէ հին եւ նոր լինի, շուտով լաւացնէ
– Ա՛ռ քռաշն, ղարդաշ ղանի... լթ. 87բ Մալհամ սեվ,
որ օգտէ սրի կտրածին եւ զրկածին – Ա՛ռ զեթենի եղ
2 իստիլ... խ. 88ա Մալհամ սպիտակ, որ օգտէ տաք
խոցերին եւ հուացնէ եւ միս բերէ – Ա՛ռ քռաշն 2
մսխալ... խա. 88ա Մալհամ ամենայն խոցի – Ա՛ռ
ալանի դմակ... խբ. 88ա Մալհամ կանաչ, որ ուտէ
զմսամոլն եւ սրբէ զխոցն եւ ցայմաքացնէ զխոցն հին
– Ա՛ռ ժանկառ լոսաց եւ մաղաց 2 մսխալ... խգ. 88աբ
Զրուր, որ օգտէ հին խոցերին եւ աղէկ միս բերէ, թէ՛
թազա եւ կա՛մ հին լինի – Ա՛ռ աղվա, անզարութ,
մուռմաքի... խդ. 88բ Զրուր, որ զկտրացների արունն
կու կտրէ – Ա՛ռ խարդալ հայկաւ, մուռմաքի... իե. 88բ
Զրուր, որ օգտէ հին եւ նոր երային՝ շուտ ողջացնէ –
Ա՛ռ կուլնինոր, խունկք, հայկաւ... խզ. 88բ Զրուր, որ
երակների արոյւնն կտրէ – Ա՛ռ մստաքի, ղումղ արաբի... իէ. 88բ-9ա Հապ լօղմանի, որ օգտէ ըստամօքին, կերակուրն հալէ, գույնն պայծառացնէ, դեղնութունն տանի... ծեր մարդուն խիստ օգուտ է – Ա՛ռ
տարչին, իստօթ... խը. 89ա Հապ, որ օգտէ հին հազին եւ թանկ նաֆասին, եւ սրտի ցաւին, եւ բալղամին օգտէ – Ա՛ռ ղարիղան թրբութ... խթ. 89աբ
Հապ սիալ, որ օգտէ տաք հազին, որ գիշերն ի մէճ
քնուն հազն պռնէ եւ շունչն կրկնէ – Ա՛ռ նշաստա,
|89բ| ըռուպիսուս... ծ. 89բ Հապ, որ օգտէ հազին եւ
թանկք նաֆասին, որ հովքոցմուց լինի – Ա՛ռ քաբաբի
չինի... ծա. 89բ Հապ, որ օգտէ տաք հազին – Ա՛ռ նշի
մէչ, խիարի կուտի մէչ... ծբ. 89բ Հապ աեարիչ, որ օգտէ ստամօքին եւ հով ցավերուն խիլթն իստակէ եւ
բալղամն լուծէ – Ա՛ռ աեարիչ ֆուղարայ... ծգ. 90ա
Հապ, որ օգտէ այնմ հազին, որ փրփուր գայ հետն –
Ա՛ռ սպիտակ պղպեղ, նաբաթ... ծդ. 90ա Հապ, որ
օգտէ թանգք նաֆասին, հազն, թոքն եւ կուրծքն
իստակէ, որ մի պիղծ բալղամէ լինի – Ա՛ռ ղարիղուն
4 մսխալ... ծե. 90աբ Հապ, որ օգտէ տաք հազին –
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Ա՛ռ սամղ արաբի, նշաստա... ծզ. 90բ Հապ, որ օգտէ
բալղամի լուծմանն – Ա՛ռ մուռմաքի ֆարֆիօն,
խունկք... ծէ. 90բ Հապ, որ օգտէ սաֆրայի լուծմանն
– Ա՛ռ աղտոր, կանաչ կղտոր... ծը. 90բ-1ա Վասն սուզանակի խիստ լաւ է – Ա՛ռ բողկի տերեվն իւր արմարտուն... ծթ. 91ա-2ա Ի ներքո եդեալքն են բոլոր
դեղորայքն, զոր միշտ գործածեմք անսղալ – Դահնա
ֆռանգի... ֆարասիօն, վիշա: կ. 93բ-4ա Դեղ վասն
մավասուլի խիստ լավն – Ա՛ռ Դ. դրամ սապռ, որ
հայկերէն հալվէ... կա. 94աբ Ի վերոյ այսմ յիշեալ դեղորայքն լաւ ծեծի՛ր եւ ապա մէկ ըշտօֆ բրօրի արաղ
լից... կբ. 94բ Հապ ֆռանգ զահմաթի – Ա՛ռ Բ. մսխալ
ժվա... կգ 95ա Հապ եւս փուֆթի – Ա՛ռ կապարի չոր 1
մսխալ... 95ա-6ա Լօղմի խրատն ի ներքոյ եդեալքն է –
Նախ առ Դ. իստիլ սեւ մէվուզ, լաւ ծեծի՛ր... կե. 96ա
Խրատ ել մի փորձաց է – Կովի եղն լաւ դաղ արա՛յ...
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ [ԺԹ. դար- շղագիր
ա. 92աբ Թեթեւագին գաղտնիք – Ով ոք զվարդենւոյ արմատն յինքն պահէ, օձէ ոչ խածանի...
բ. 92ա Դեղ ցաւոց ոտից – Ա՛ռ կիրն ջուր չդիպած...
գ. 92բ Եթէ ոք հարկանիցի յօձէ կամ ի կարճաց... դ.
93ա Դարձեալ, եթէ ոք հարկանիցի յօձէ կամ ի
կարճաց... ե. Եթէ կամիս սպիտակացուցանել յանօթ...
զ. Եթէ կամիս իմանալ զպատճառ անծնելութեան...
է. 96բ Կերպ թանաք կազմելոյ – Ա՛ռ 24 մսխալ սեւ
մազու[թ]...
ը. 97ա Դեղ կալվածոց դաշտանի կանանց – Սպիտակ թըթի արմատի կեղեւն փոշիացուցեալ... թ. 97բ8ա Կերպ ազնիւ թանաք կազմելոյ – Ա՛ռ 48 մսխալ
սեւ կխտոր... ժ. 97ա Դեղ ցաւոց բերանոյ եւ լուծման
– Սեւ թութի մուրաբէն կամ օշարակն... ժա. 97բ-8ա
Կերպ ազնիւ թանաք կազմելոյ – Ա՛ռ 48 մսխալ սեւ
կխտոր... ժբ. 97ա Դեղ ուռուցից եւ ցաւոց ականջաց
– Զճռէկ կենդանին... ժգ. 97բ-8ա Կերպ ազնիւ թանաք
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կազմելոյ – Ա՛ռ 48 մսխալ սեւ կխտոր... ժե. 97ա Դեղ,
որ լուծանէ զտսղունս կծոց, այսինքն՝ խուխ կամ
բալղամն – Զնոյնն փոշիացուցեալ... ժզ. 97բ Դեղ
լուծօղական – Սէնայի մէքքի՝ չորս մսղալ... ժէ. 97բ8ա Կերպ ազնիւ թանաք կազմելոյ – Ա՛ռ 48 մսխալ
սեւ կխտոր... ժը. 98բ Ուղտի կաթն է առողջարար դեղ
եւ մաքրիչ ապականութեան արեան... ժթ. 98բ Դեղ
ականջացաւի... ի. 99ա Բուլվիս կամ բուլվէրա – է.
Փոշի դեղ սռիցէ տեսակէ... իա. 99ա Հէտէռահէլիքս՝
ըստ մեզ բաղեղն կամ պատատուկ, է դեղ բազում
ցաւոց... իբ. 99բ Վէռտէռամէ – Ըստ մեզ՝ ժանկառ...
իգ. 100բ Կարմրագոյն եւ կակուղ – 1. Թիրիաք՝ 8
մսխալ... մի բութիլ արաղ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս խորագիրը՝ 76ա:
100ա Սրբազան վեհիս պաշտօնեայ Մինաս սեւակիրս եմ գրեալ զայս մասնաուր Բժշկարանս՝ ժողովեալ
աստի եւ անդի, առ ի վայելս գիտողաց: Եւ մեզ եւս յիշէ
անդէն յաւուրն յետնում, քանի որ ես՝ նուաստս, կամ
յես վայելեմ, յետ իմոյ, ով ոք ընթերցի, յիշեսցէ եւ զիս
վերոյգրեալս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

99բ (1833 թ., շղագիր) 1833 Յունիսի 3 ետի արեւն
փարդի շուշէն: Մախմուր մայր Մարիամ:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 93ա, 100ա՝ 6 անգամ արաբերէն գծագրութեամբ՝ 1-9, 3 անգամ սովորական գծագրութեամբ՝ 1-9, 100բ՝ «20 / 10 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80
/ 360», կազմաստառ Բ.՝ ա-թ՝ 1-9, վրացերէնի այբուբէն, երբեմն որեւէ տառ 2 կամ 3 անգամ գրուած, ապա
վրացատառ «ամին», «Տաճկերէն է այս», «համեր
բաժին», «ա-ֆ», «Թօռի գնդակքն 204 հատ է, կշիռն Ա.
լիտր, կէս չարէք: Հոգ[տեմբերի] 12 գինի առա»:
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ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԷ. դար (1681ից առաջ)
ԹԵՐԹ՝ 360. չգրուած՝ 17բ-8բ, 355բ-60բ: ՊՐԱԿ՝ 12+6+129x12 (20, 22, 24, 26, 28՝ 10, 21, 23, 25, 27՝ 14, 29՝ 8): ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ աստղ, եռամահիկ, թագ՝
վերեւում մահիկ, եռաթերթ ծաղիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14,5x9,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր. գրչափոխութեամբ
(նմուշ՝ 55ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, Ա. եւ Բ. փեղկերին բոլորաձեւ ճնշադրոշմ՝ անընկալելի պատկերով եւ ոչ հայատառ, անընթեռնելի մակագրութեամբ,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կարմիր կտաւ. լուսանցակողերը՝
կարմիր, եզրերը՝ սեւով նախշազարդուած: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (Ա, Բ)
+ 1 (Գ), թուղթ, լուսագծերով եւ թագանիշ լուսադրոշմով:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 19ա, 23ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդադէմ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, մանուշակագոյն, սեւ:

Նմուշ 55ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, եզրերը մաշուած. մէջքի ստորին եւ վերին եզրերը, դռնակը վերին եզրը
պատռուած, 3 կապիչներից 1ը եւ 3 գամերն ընկած, միւս կապիչները ծալծլուած, լուսանցակողերը գունաթափ, Պհպ. Ա, Բ, թ.
1-5՝ ցեցի անցքեր, 18բ՝ 10,5x4,7 չափի կարկատան թերթ է
փակցուած եղել, պոկած, սոսնձի անմաքուր հետք, թ. 142, 263՝
եզրից մի փոքր պատռուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-331բ [Կանոնագիրք Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 449, 6ա-163բ. Ցանկ/1ա-15բ: Շարադրութիւն
կանոնաց.../15բ-7ա (վերջ՝ «ԾԷ. Տեառն Յոհաննու Մանդակունոյ Ի
կոչումն ապաշխարութեան. տունս ՃԽ.»): 1/19ա-40բ: 2/40բ-54ա:
3/54ա-9բ: 4/59բ-73ա: 5/73ա-81ա: 6/81ա-5բ: 7/85բ-90ա: 8/90ա6ա: 9/96ա-106ա: 10/106ա-13բ: 11/113բ-6բ: 12/116բ-26բ:
13/126բ-8ա: 14/128ա-30ա: 15/130ա-48ա: 16/148ա-9ա:
ա/149ա-59բ: բ/159բ-61ա: 17/161ա-85բ: 18/185բ-203ա:
19/203ա-5բ: 20/205բ-12բ: 21/212բ-5բ: 22/215բ-7ա: 23/217ա20ա: 24/220ա-8բ: 25/228բ-34ա: 26/234ա-40ա: 27/ա/240ա-1ա:
բ/241աբ: 28/241բ-4բ: 29/244բ-6ա: 30/246աբ: 31/246բ-7ա:
32/247բ: 33/247բ-9ա: 34/249ա-55ա: 35/255ա-8ա: 36/258ա-87բ:
37/287բ-93բ: 38/293բ-9ա: 39/299ա-304բ: 40/304բ-7ա: 41/307ա9ա: 42/309ա-15ա (Ցանկը գրուած է Նախաբանից յետոյ):
43/315ա-7ա: 44/317ա-8ա: 45/318ա: 46/318ա-23բ: 47/323բ-4ա:
48/324աբ: 49/324բ-5ա: 50/325ա: Ունի. 325աբ ԾԱ. (51). Կանոնք
Սրբոյն Աթանասի մեծի. Բան Ա. – Արդ, եկայք ի բանն Եսայեայ...
(եւ շար. ըստ այդմ խախտուած): 51(=ԾԲ.)/325բ-6ա (խորագիր՝
«Կանոնք Սեբերիանոսի ի Ղուկայ աւետարանին մեկնութենէ: Բան
Ա. – Թէ ոչ առաւելուցու արդարութիւն ձեր...»): 52 (=ԾԳ.)
/326ա-7ա (327ա բնագիրը բաժանուած հետեւեալ գրութեամբ՝
լս. «այլ», «Նորին նըման» – «Եւ որ զառաքելական սահմանս...» հատուածից): 53 (=ԾԴ)/327աբ: 54 (=ԾԵ.)/327բ: 55
(=ԾԶ.) /327բ: 56 (=ԾԷ.)/ա./327բ-8բ: բ./328բ-31բ:
Ծնթ. Պհպնկ. Բբ՝ յետագայում, այլ ձեռքով գրուած. «Ցանկիս թիւը սխալ է, մինչեւ <մինչեւ> ի կէսը ուղիղ է, կանոնքիս
կեսէն ետեւ ծուռ է, Բ. թիւ առաջ կնա՝ գտանիցես: ԸՃՁ.էն
(880) ետ եւ Բ. համարք եանկլըշ (= շփոթ) է, Բ. թիւ անցի՛ր՝
կըգտնուս»: Ձեռագիրս օգտագործուել է քննական բնագրի մէջ
Ա. խմբի Գ. ենթախումբ, տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա., Բ.,
աշխ. Վ. Յակոբեանի, Երեւան, 1964, 1971, ձեռ. S:

Բ. 331բ-54բ [Կանոնագիրք]
Տե՛ս ձեռ. 449, էջ 163բ-178ա. 1/331բ-7բ (խորագրին կից
գրչի ձեռքով գրուած՝ «Զոր ոչ կայր ի բուն օրինակն, յետոյ
գտեալ յայլում յօրինակի եւ աստ եդաք», խորագրում՝ «Գլուխք
ՀԴ.», բնագրում կանոնների համարները՝ Ա.-ՀԷ.): 2/337բ-42բ
(խորագրում չիք «Գլուխք ՃԴ.»): 3/342բ-5բ (ստ. լս. 343ա՝
«Կանոնք Յակոբայ»): 4/345բ-54բ (347ա, 349աբ, 350աբ,
352աբ՝ ունի ազգականութեան բաժանման տուփեր եւ աղիւսակներ, ստ. լս-ներում՝ «Կանոնք Յակոբայ Ղըրիմեցոյ»):
Ծնթ. Այս կանոնախմբերն ընդհանուր համարակալում չունեն, նաեւ ցանկում արտայայտուած չեն:
Ունի՝

– 354բ [Յիշատակարան նախագաղափար օրինակի. վերջին միաւորին կից] – Ի խնդրոյ Թումայի
վարդապետի հրեշտակաբնակ սուրբ ուխտիս Մեծոբազնաց (այսպէս), եւ ես ծառայաբար կատարեցի՝
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Յակոբ վարդապետս Ղրիմեցի, աշակերտ Գէորգա
վարդապետի եւ քաջ դիտապետի Եզնկեցոյ. Յաղագս
ազգականութեանց բաժանման:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

342բ Փա՜ռք քեզ, Քրիստոս Աստուա՛ծ, որ յանգ
հաներ զմեղաւոր ծառայս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 355ա (1681 թ., անարուեստ նոտրգիր) Յիշատակ է Կանոնգիրքս Ալմասին հոգոյն եւ առն՝ Սիմէոնին, որդոյն՝ Միքայիլին, դստերացն՝ Լուսպիքային եւ
Կիւլպիքային, եւ քըւերացն՝ Մուրատին եւ Անապիքային, ի դուռն Սուրբ Հրեշտակապետին, ի թըւականութեանս հայոց ՌՃԼ. (1681) ամի, ի Մարտոյ ամսոյ
ԺԱ.ին (11). եւ ամենայն մերձաւորացն, եւ որ յիշէ
սրտի մտօք, եւ ինքն յիշեալ լիջի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս: Եւ է սա յիշատակ
անջնջելի ի դուռն Հրեշտակապետին: Եթէ ոք ոչ չունի
ի դրանէ հանելոյ կամ ծախելոյ, եւ կամ գրաւելոյ, եթէ
ոք անդքնի եւ ձեռնամուխ լինի եւ ԳՃԺԸ. (318) հայրապետաց անէծքն առնու եւ Յուդայի, խաչահանուացն.
որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հայր մեր, որ յերկին՛՛:
2. 355ա (1741 թ., անարուեստ նոտրգիր, 1741 թ.)
Ի հայրապետութեան տեառն Ղազարու գերընտիր կաթուղիկոսին ամենայնից Հայոց Ջահուկեցւոյ ես՝
Բարսեղ եպիսկոպոս Փառակեցի, հրամանաւ նոյնոյ
սրբազան նուիրակ Ղրիմու եւ Յուռոմելու եկի օրհնեալ
մայրաքաղաքն Կաֆայ՝ յեկեղեցին Սրբոց Հրեշտակապետացն, եւ տեսի զսուրբ կանոնքս ցանկալի, եւ նզովիւք փակեցի, որ զսուրբ գիրքս զայս չհանեն յեկեղեցոյս: Եւ եթէ ոք յանդըգնութեամբ հանել ջանայցէ, այնպիսիքն ընդ Կայէնի եւ ընդ Յուդայի պատիժս ընկալցին: Գրեցաւ ՌՃՂ. (1741) թվին, Մարտի Ի.ին (20):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 355ա՝ սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ԲԱՐՍԵՂ ՎԱՐԴԱՊԵՏ» (կապգիր):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 205ա՝ «Հրէայ»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աբ.ին փակցուած թերթիկին՝ «7.
Կանոնագիրք՝ քառածալ, նոտրագիր, գրեալ ի թղթի:
Ունի ցանկ յիսկզբն, ի վերջ մատենիս յիշատակարան
(թերեւս ստացողի)՝ այլ գրչութեամբ, թուական ՌՃԼ., ի
Կաֆայ: Նուէր յԱստրախանայ», Պհպ. Բա՝ «ՌՃԼ.1681, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «451/3097»:

3098
ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԿԱՖԱ
ՍՏԱՑՈՂ՝ տէր Ովակիմ (տե՛ս յիշ. 344աբ):
ԹԵՐԹ՝ 346. չգրուած՝ 1աբ, 5բ, 345ա-6բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԹx12 (Ի՝
10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ մահիկ, նախշազարդ բոլորակ՝ վերեւում թագ, ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x14:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,5x10,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 61ա):

ԺԷ. դար
ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով,
մէկ կապիչով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կապոյտ կտաւ,
լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զա րդ ՝ 6ա (զարդի վերեւում՝ թռչուններ՝ եզրագծուած, չներկուած): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
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թռչնագիր, հանգուցագիր (համադրուած նաեւ ձկան հետ՝ 73բ,
246բ եւ այլուր), մարդադէմ (61ա, 195ա): Լուսանցազարդ՝ բուսական, թռչնային: Գոյներ՝ կարմիր, սեւ, նարնջի, շագանակագոյն:

Նմուշ 61ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան ըստ Ղուկասու: ԺԲ. դ.:
2 (Ա, Բ) վերջում, ստացուած 1 ամբողջական թերթի ընդերկայնակի եզրահատումով եւ ընդլայնակի երկտակումով: Մագաղաթ, 20x14, երկսիւն (25x17), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝
Աբ), տող՝ 20, Աբ ստ. լս-ում ունի համաբարբառային նշումներ:
Կարդալ՝ Բա1-Աբ1-Բա2-Աբ2-Բբ2-Աա2-Բբ2-Աա1. «Եւ ասէ ցնոսա. Զի՞ խռովեալ էք... Եւ էին հանապազ ի տաճարին, գովէին եւ
աւրհ[նէին զԱստուած]: Աւետարան ըստ Ղուկայ» ԻԴ, 38-53:

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, եզրերը մաշուած, երկու գամերը եւ երկու կապիչներից մէկն ընկած, աստառը՝ կեղտոտուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, թ. 12, 13՝ ստորին եզրը պատռուած, թ. 138, 249, 273՝ պատռուածքներով, թ.
308-46, Պտռկ-Պհպ. ԱԲ՝ ցեցի անցքեր, Պտռկ-Պհպ.ները կեղտոտուած, խունացած, կծկուած, ԺԶ. պրակահամարը չգրուած,
որոշ լուսանցազարդեր եւ զարդագրեր եզրագծուած, չներկուած,
կանոնախմբերի երկրորդ խորագրերի առաջին տառերը
չգրուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Կանոնգիրք Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 654, 6ա-286ա: Ցանկ/չիք: 1/2ա-19բ (6ա խորագիր՝ «Կանոնք եւ սահմանք, զոր եդին աշակերտքն յետ վերանալոյն Տեառն յերկինս ի սուրբ եկեղեցի”): 2/20ա-32բ: 3/32բ9բ: 4/39բ-41ա: 5/41ա-5բ: 6/45բ-51բ: 7/51բ-8ա: 8/58ա-68ա:
9/68ա-70բ: 10/70բ-86ա: 11/86ա-91բ: 12/91բ-2բ: 13/92բ-9բ:
14/99բ-109բ: 15/109բ-11ա (110ա ստ. լս.՝ «Բարսղի երկրորդ»): 16/111ա-46բ (Ցանկի համարակալումը մինչեւ ՄԽԸ.,
մնացեալը չհամարակալուած, Բ.-ԺԳ. կանոնները չհամարակալուած, այստեղ՝ Ա.-Ա., տպ. ԺԴ. կանոնը համարակալուած
Բ.): 17/146բ-8ա: 18/148ա-54ա: 19/154ա-7բ (ցանկը սխալմամբ խորագրուած՝ «Ցանկ Ներսիսի»): 20/157բ-61ա:
21/161ա-5բ: 22/165բ-73բ: 23/173բ-5բ: 24/175բ-82ա:
25/182ա-90բ: 26/190բ-1բ: 27/191բ: 28/191բ-3ա: 29/193ա4ա: 30/194ա-202ա: 31/202ա-7բ (Ցանկը համարակալուած է
Ա-Թ., ստ. լս.՝ «Սահակայ Բ.»): 32/207բ-10բ (Ցանկը համարակալուած է Ա-Ե., ստ. լս.՝ «Սահակայ Գ.»): 33/210բ-4բ (Ցանկը
համարակալուած է Ա-Զ., ստ. լս.՝ «Սահակայ Դ.»): 34/214բ-7ա
(ստ. լս.՝ «Սահակայ Ե.»): 35/217ա-32ա: 36/232ա-4ա (այստեղ՝ «Սեսանտիեայ եպիսկոպոսին»): 37/234ա-7ա: 38/237ա40ա: 39/240ա-1ա: 40/241բ-3ա: 41/243ա-5բ: 42/245բ-53բ
(251բ գրչից կարմրով՝ «[Զ]օրհնեցէ՛ք մանկունք [զ]Տէրն ասէ»): 43/253բ-9բ: 44/259բ-63բ: 45/263բ-9ա: 46/269ա-73ա:
47/273ա-4բ (274ա ստ. լս.՝ «Ոսկեբերանի»): 48/274բ-5ա (այստեղ՝ «Ա. Վասն անզեղջ մեռելոց...»): 49/275աբ: 50/275բ-86ա:
ա/275բ-6ա: բ/276բ: գ/276բ-82ա: դ/282ա: ե/282ա-5բ: զ/285բ6ա: 51/286ա-9ա: 52/289ա-90բ: 53/290բ-2ա: 54/292ա-3բ:
55/293բ-7բ: 56/297բ-8ա: 57/298ա: 58/298ա: 59/298աբ:
60/298բ-304բ: 61/304բ-5ա: 62/305աբ: 63/305բ: 64/305բ-6ա:
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65/306աբ: 66/306բ-10բ: 67/310բ-1ա: 68/311ա-2բ (այստեղ՝
«Հարցումն Թէոդորոս քահանայի...»): 69/312բ-3ա: 70/313աբ:
71/313բ-4ա: 72/314ա-6բ (ստ. լս.՝ «Քահանայից զգուշութիւն»):
73/316բ-32ա (Ցանկը համարակալուած է Ա.-ՃԼԲ.): 74/332ա:
75/332ա-3ա (այստեղ՝ «Զ. Վասն զգուշութեան ամուսնացելոց
ի մերձաւորութենէ»): 76/333ա-8ա (ունի Ցանկ՝ «Ա. Վասն ոչ
հաղորդելոյ զժողովրդական յօուր Մեծի հինգշաբաթւոջ»):
77/338աբ: 78/338բ-9ա: 79/339ա-43ա: 80-82/չիք:
Յետագայում այլ ձեռքով արուել են բնագրային լրացումներ (54ա, 217ա):
Ծնթ. Ձեռագիրն օգտագործուել է քննական բնագիրը կազմելիս, Բ. խմբի Գ. ենթախումբ, տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, հտ.
Ա., Բ., աշխ. Վ. Յակոբեանի, Երեւան, 1964, 1971, ձեռ. s:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 343ա Փա՜ռք ապենիազ եւ ամենակարող,
[անբա]ժանելի եւ միասնական սուրբ Երրորդութեանն՝
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ. ամէն: [Ո]ր ետ կարողութիւն եւ իմաստ հոգեւոր եւ մարմնաւոր եւ ի ժամանակս ժամանակս առաքեաց նահապետս, մարգարէս,
քահանայս, դատօորս, թագաւորս եւ իմաստասէրս՝ առ
ի յօգուտ մարդկա[յ]ին բնութեանս եւ ի հերքումն խաւարասէր իշխանին, իսկ ի վախճան աւուրս, ի լրումն
աւրինաց եւ մարգարէից՝ Միածին Բանին ծագմամբն ի
Հօրէ եւ հովանաւորութեամբ Սուրբ Հոգւոյ, տնաւ[ր]ինաբար զարդարեաց նոր արարչութեամբ զերկինս եւ
զերկիր, եւ զմարդկային բնութիւնս վերստին զարդարեաց կենսաբեր Աւետարանաւն եւ ամենայախթ խաչիւն, որ կանգնեցօ |343բ| ի դիտակին եւ ազատեաց ի
կործանմանէ եւ ի ծառայութենէ դժոխոց մահու եւ ի
մեղաց: Եւ շնորհաւք Հոգւոյն Սրբոյ ի ձեռն աւազանին
արար Որդիս Աստուծոյ զնորս Սիովն: Եւ ետ եկեղեցւոյ
ախոյանս, զաւրաւիգս, հիմն եւ հաստատութիւն, լոյս
եւ կառաւարս, եւ աղ համեմիչս զՀին եւ զՆոր Կտակարանս, զոր նահապետք գուշակեցին, մարգարէք վկայեցին, քահանայք աւրինակեցին, թագաւորք եւ իշխանք
զարդարեցին, առաքեալք քարոզեցին, հայրապետք
պերճացուցին, վարդապետք ուսուցին, կաթողիկոսք
ժողովեցին, եպիսկոպոսք ակնկալին, քահանայք հովեցին մինչեւ ցայսաւր ժամանակի: Զոր ի մատենիս յայսմիկ գտանի թարգմանութիւնն եւ խրատն կարգաւորապէս ի նորոգումն եկեղեցւոյ, եւ հաստատութիւն առաջնորդաց, եւ լուացումն մեղաւորաց ի փառս եւ ի պարծանս, եւ յիշատակ ամենայն սրբոց ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեանն աւրհնելոյն ի համայնից. ամէն,
եղիցի, եղիցի:
Հմմտ. ձեռ. 654, 286աբ:

Ստացողի. 344ա (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Գերազանչաց
հոմունք եւ պարծապանծ բանք սահմանչաց, օրինակաց բանից ուղղութեան առ մարդկայնոցս ո՛չ յաջ խոտորիլ եւ ո՛չ յահեակ, այլ միջին ունելով այն ինքն զարքունականն: Հարցն սրբոց նախկնաց մեծաց հայկեան
զարմենից եւ յարամենից յաբեթեան տոհմանց, որ
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յարեւելեան սահմանի կանոնականաց ուսեալ եւ ընկալեալ այլասեռից հարցն սրբոց եւ զնոյնս իրակութեանցս
առ այն համառօտեալ յաղագս յատուկ մերայնոցս գերազարդագունեղից եւ սքանչազարդչաց մեկնչաց, եւ
սրբագունեղից հարցն, եւ քարոզազարդ վարդաթափաց (այսպէս) մեծաց, եւ զարմանալեաց հոգիազարդ
րաբունապետաց, որ կայ մինչ ի նայս նատենւոջս
լուսաւորչադաւան քրիստոնէիցս ըստ քիտուրիան:
Ստացօղ սուրբ գրոյս լուսաւոր հոգի տէր Ովակիմ
քահանայն, որ էր աւագէրէց Քաֆայ քաղաքիս, ի Լուսաւորիչ եկեղեցին, ի գնալն իւր սուրբ յԵրուսաղէմ
աւազակահար սպանաւ ի մեկնազենիցն, եւ մնաց
գիրքս զայս ի ձեռն որդւոյն իւրոյ՝ մահդասի Մկրտչին:
Եւ անցանեալ բազում ժամանակաց՝ աշակերտն իւր
զՍինանն, որ բազում աշխատանս ունէր ընդ նմա տէր
Յովակիմն, մինչեւ Տէր տնօրինեաց՝ զնոյն Լուսաւորչի
եկեղեցւոյն եղեւ քահանայ իւր վարդապետին տեղն, եւ
յետոյ զՍինանն տէր Գրիգոր կոչեցաւ: Եւ տեսեալ
մահդասի Մկրտչին, որ |344բ| իւր հօրն աշակերտն
եղեւ ժառանկորդ եկեղեցւոյն իւրոյ եւ զնոյն հոգեպէս
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վարքն եւ առաքինութիւնն եւ զբարկեշտ կենցաղն եւ ի
հաճիլ նորա՝ ի նա շնորհեաց գիրք զայս նմա, զի էր
ուսումնասէր զտէր Գրիգորն եւ հեզահոգի, խոնարհամիտ. եւ մինչ կենդանի է՝ զիւր ձեռացն է յիշատակ,
շնորհեալ մահդասի Մկրտչէն եւ յետ անցման իւրոյ՝ ի
Լուսաւորչի եկեղեցւոյն յիշատակ: Ո՛վ արժանաւորք
վարժասէրք եւ վրէժխնդրօղք օրինաց եւ կանոնական
հրամանաց, եւ թէ հանդիպիք, յիշեսջիք ի մաքրագունեղ յաղօթս ձեր զլուսաւոր հոգի տէր Յովակիմն եւ
որդիքն նորա՝ մեծ վաճառականքն զմահդասի
Մկրտիչն եւ զմահդասի Սիմէոնն, եւ գերազանցիկ զտէր
Գրիգորն, եւ զդուք յիշեալ լիջիք: Հայր մեր, որ յեր՛՛:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ թռչնային, բուսական-հանգուցային
լուսանցազարդ 346ա:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «աաաա»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «7», Ա.
փեղկի կազմաստառին փակցուած թղթին ձեռագրի
համառօտ նկարագրութիւն, վերջում՝ «Հմր 8...Առաքեալ
յԱստրախան քաղաքէ»: 1ա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «452/3098»:

3099
ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԷ. դար (1667ից առաջ)
ԹԵՐԹ՝ 282 (յետագայ թերթակալում՝ Ա-ՃԻԹ., որ է՝ 18ա271ա). չգրուած՝ 1ա-7բ, 13աբ, 274բ-82բ: ՊՐԱԿ՝ 7+Ա-ԻԳx12 (Ա,
ԻԲ՝ 10, ԻԳ՝ 7)+1+7: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
շրջանակի մէջ արծիւ, թագ, ողկոյզ (յետագայում սկզբում եւ
վերջում աւելացուած թերթերին): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,8x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 43ա): ՏՈՂ՝ 25:
ԿԱԶՄ՝ տպարանային-կաղապարային դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը տախտակ, աստառը կանաչ
մետաքս, Ա. փեղկին բոլորաձեւ ճնշադրոշմ՝ խաչելութեան պատկեր՝ «[I]NR[I]» մակագրութեամբ, ներքեւում՝ աջ անկիւնում,
զարդատարրեր, Ա. եւ Բ. փեղկերին՝ հրեշտակներ. լուսանցակողերը կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1 (Ա) + 1 (Բ)՝ թուղթ (ԺԸ. դ.), լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ողկոյզ, թագ:

Նմուշ 43ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 25ա (կիսախորանի մէջ եւ վերեւում՝ թռչուններ): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գոյներ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, եզրերը մաշուած, 3 կապիչներն ու գամերն ընկած, լուսանցակողերը գունաթափ, ձեռագիրը վերակազմուած, եզրահատուած, նորոգուած ԺԸ. եւ Ի. դդ., թ. 1-2՝ ցեցի անցքեր, թ. 1-7, 12, 17, 275-82՝
աւելացուած յետագայում, հաւանաբար ԺԸ. դարում, թ. 18, 131,
139-142, 145-148, 162, 272՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 44,
113՝ ստորին եզրը կտրուած, թ. 53, 270-2՝ եզրը պատռուած, թ.
273՝ ստորին մասը կտրուած, թանաքի բարձր թթուայնութեան
հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 8ա-254ա [Կանոնգիրք Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 449, 6ա-163բ. Ցանկ/16աբ, 8ա-15բ, 17ա-20բ
(սկ. թափուած. սկիզբ՝ «ՈԿԱ., ՉԼԸ., ՉԽ., ՊԼԹ.: Եպիսկոպոս
կամ երէց, որ իշխանօք վարի, ԿԲ., ՇԽԱ., ՌՄԺԴ...»): Շարադրութիւն կանոնաց/20բ-2ա (վերջ՝ «ԾԷ. Տեառն Յոհաննու
Մանդակունոյ Ի կոչումն ապաշխարութեան. տունս ՃԽ.»):
1/22ա-38ա: 2/38ա-48ա: 3/48ա-52ա: 4/52ա-61ա: 5/61ա-6ա:
6/66ա-9ա: 7/69ա-72ա: 8/72բ-6բ: 9/76բ-83բ: 10/83բ-8բ:
11/88բ-90բ: 12/90բ-8ա: 13/98ա-9ա: 14/99ա-100բ (խորագիր
տարբեր. «Կանոն սուրբ ժողովոյն, որ յԵփեսոս Մ. (200)
հայրապետացն, որ եղեւ ԻԴ. ամի թագաւորութեան Փոքու
Թէոդոսի եւ ի Քրիստոսէ ՆԼԱ. (431) ամի. ունի գլուխս Զ.»,
«Կանոնք Եփեսոսի ժողովոյն» երկրորդ վերնագրի փխ.
«Նախադրութիւն ժողովոյն Եփեսոսի», այլ ձեռք*): 15/100բ13բ: 16/113բ-4բ: ա/114բ-22ա: բ/122ա-3ա: 17/123ա-41ա:
18/141ա-54ա: 19/154ա-6ա: 20/156ա-61ա: 21/161ա-3ա:
22/163ա-4բ: 23/164բ-6բ: 24/166բ-73ա: 25/173ա-7ա:
26/177ա-81բ: 27/ա/181բ-2ա: բ/182աբ: 28/182բ-5ա:
29/185ա-6ա: 30/186աբ: 31/186բ-7ա: 32/187ա: 33/187ա-9ա:
34/189ա-93բ: 35/193բ-6բ: 36/196բ-218բ: 37/218բ-23բ:
38/223բ-8ա: 39/228ա-32ա: 40/232ա-4ա (չիք խորագրի «ընծայելոյ ի տունն յԱստուծոյ»): 41/234ա-5բ (միակտոր, առանց «Նորին» նշման): 42/235բ-40բ (խորագրում չիք «Գլուխ Թ.», Ցանկը
գրուած է Նախաբանից յետոյ, Ցանկից յետոյ է գրուած՝ «Կանոնք
սուրբ ժողովոյն Կարնոյ»): 43/240բ-2ա: 44/242ա-3ա: 45/243ա:
46/243ա-7բ: 47/247բ-8ա: 48/248աբ: 49/248բ: 50/248բ-9ա:
Ունի. 249ա ԾԱ. (51). Կանոնք Սրբոյն Աթանասի. Բան Ա – Արդ,
եկայք ի բանն Եսայեայ... (եւ շար. ըստ այդմ խախտուած): 51
(=ԾԲ.)/249աբ (խորագիր՝ «Կանոնք Սեբերիանոսի ի Ղուկա Աւետարանին մեկնութենէ. Բան Ա. – Թէ ոչ առաւելուցու արդարու-

509

255

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

510

թիւնն ձեր...»): 52 (=ԾԳ.)/249բ-50բ (250ա բնագիրը բաժանուած հետեւեալ գրութեամբ՝ լս. «Նորին նման» – «Եւ որ զառաքելական սահմանս...» հատուածից): 53 (=ԾԴ)/250բ: 54 (=ԾԵ.)
/250բ-1ա: 55 (=ԾԶ.)/251ա: 56 (=ԾԷ.)/ա./251աբ: բ./251բ-4ա:

Յակոբ վարդապետս Ղրիմեցի, աշակերտ Գէորգա
վարդապետի եւ քաջ դիտապետի Եզնկեցոյ: Յաղագս
ազգականութեանց բաժանման:

*Ծնթ. թ. 12, 17, 99 բնագրի պակասող (հաւանաբար թափուած) հատուածները լրացուած յետագայում, այլ գրիչների
կողմից:

Ծնթ. Այս կանոնախմբերն ընդհանուր համարակալում չունեն եւ ցանկում ընդգրկուած չեն:

Ծնթ. Ձեռագիրն օգտագործուել է քննական բնագրի մէջ Ա.
խմբի Գ. ենթախումբ, տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա., Բ.,
աշխ. Վ. Յակոբեանի, Երեւան, 1964, 1971, V:

274ա (1667 թ., նոտրգիր) Թվին ՌՃԺԶ.ին (1667):
Յիշատակ է Կանոնգիրքս Շոռոթցի Արզանու որդի
մահդասի Թաթէոսին եւ կողակցին՝ Մարինոսին, եւ
որդոցն՝ Աւաքին, եւ մահդասի Սահակին, եւ Հայրապետին, եւ դստերն՝ Փաթանին, ի դուռն Սուրբ Կարապետին: Ո՛վ մանկունք սուրբ եկեղեցոյ, որք ընթեռնուք
կամ օրինակէք, լի բերան Աստուած ողորմի ասացէ՛ք.
ամէն (նման՝ 24բ):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 25ա՝ սեւ թանաքով ութանկիւն, մէջը՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ԱԲՐԱՀԱՄ ՎԱՐԴԱՊԵՏ. ՌՃԿԶ.
(1717)» (անունը վատ է դրոշմուած, կարելի է կարդալ
նաեւ Մարտիրոս):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «9», Պհպ.
Աաին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 9», «453/3099», «ԺԷ.
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»: 275ա՝ «ՌՃԺԶ. 1116-1667»:

Բ. 254ա-74ա [Կանոնագիրք]
Տե՛ս ձեռ. 449, էջ 163բ-178ա. 1/254ա-9բ (խորագրին կից
գրչի ձեռքով գրուած՝ «Զոր ոչ կայր ի բուն օրինակն, յետոյ գտեալ
յայլում օրինակի եւ աստ եդաք», խորագրում՝ «Գլուխք ՀԴ.»,
բնագրում կանոնների համարները՝ Ա.-ՀԷ.): 2/259բ-63ա (խորագրում չիք՝ «Գլուխք ՃԴ.»): 3/263բ-5բ (խորագիր՝ «Յաղագս
պսակի ամուսնացելոց Յակոբ վարդապետի Ղրիմեցոյ արարեալ»): 4/266ա-74ա (266բ, 268բ, 269ա, 270բ, 271ա, 273աբ
ունի ազգականութեան բաժանման տուփեր եւ աղիւսակներ,
վերին լս-ներում՝ «Կանոնք Յակոբայ Ղրիմեցոյ վարդապետի»):
Ունի նաեւ՝

– 274ա [Յիշատակարան նախագաղափար օրինակի] (վերջին միաւորին կից) – Ի խնդրո Թումայի
վարդապետի, հրեշտակաբնակ սուրբ ուխտիս Մեծոբազնաց (այսպէս) եւ ես ծառայաբար կատարեցի
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ՅԱԿՈԲԱՅ ԱՄԱՍԻԱՑԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ՝ ՀԱՄԱՌՕՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՆՈՆԱՑ
ԱՄԱՍԻԱ
ԳՐԻՉ՝ Յակոբ Ամասիացի:
ԹԵՐԹ՝ 68 (գրչի էջակալում՝ 1-114, որ է՝ 1ա-57բ). չգրուած՝
58ա-68բ: ՊՐԱԿ՝ 5x12+8: ՆԻՒԹ՝ կապոյտ թուղթ, լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ ցանկապատ՝ մուտքով, ներսում՝ զինուորական
հանդերձով եւ գաւազանով տղամարդ, եւ առիւծ՝ սուրը ձեռքին,
թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17x15): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմոշ՝ 13ա): ՏՈՂ՝ 25-26: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ
անկիւնները՝ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը՝ ծաղկաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 3 (Ա-Գ) + 1 (Դ), սպիտակաւուն չգրուած թուղթ, ԲԳ՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
«BUSZACL», Ա, Դ՝ ծաղկաթուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 13ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Եղիշէ, Գրիգոր Նարեկացի, Ներսէս
Շնորհալի, Ներսէս Լամբրոնացի, Սարգիս մեկնիչ, Մովսես Խորենացի՝ 5բ: Վերջնազարդ՝ 23ա, 25բ, 38ա: Զարդագիր՝ թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գոյներ՝ սեւ, կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին,
վարդագոյն, նարնջի, շագանակագոյն, սպիտակ, մոխրագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, մէջքի եւ եզրերի կաշին
թեթեւակի մաշուած, թափուած, Ա. փեղկին ցեցի անցքեր, թերթերին տեղ-տեղ աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-57բ [Կանոնգիրք]

ՌՄԽԹ. – 1800

ա. 1աբ Կանխաբանութիւն: Յաղագս օգտակարութեան կանոնագրոց եւ մանաւանդ հարկաւորութեան նորին առ ամենայն հաւատացեալս եւ եւս առ
քահանայս եւ առ եպիսկոպոսունս – Օրէնք աստուածայինք, որ ի մարգարէս եւ յԱւետարանս եւ յառաքեալս... ուրեմն՝ կալարուք զհեղգս խրախոյս ձեզ առ
աստուածայինսն վերաթուել:
բ. 1բ-3ա Աստանօր յայտնին հեղինակք գրոց կանոնաց եւ թիւք նոցին կանոնաց՝ ըստ կարգի գրեցելոց ի Կանոնագիրս, զոր ունէի ի ձեռին եւ ժամանակագրութիունք ըստ կարի գտեալ (ցանկ) – Առաքելոց
առաջին եւ երկրորդ կանոնք բովանդակին ի 22
կանոնս... Մխիթարայ Գօշի Դատաստանագրոց 251 կանոնք, յորմէ առաք ինչ-ինչ մեկնութիւն յոմանս կանոնս
խրթինս եւ զայլս ի վկայութիւն:
Ծնթ. Լս-ներում գրուած են կանոնների սսհմանման թուականները:

գ. 3բ-4բ Ազդեցութիւն. Նշանակութեան անուանց
յայբբենական կարգ, զորս կրճատ եդաք ի լուսանցս
– («Թդ. Թադէոսի առաքե»՝ ջնջած), Աբր. Աբրահամու
Մամիկոնեից եպիսկոպոսի... Արքայի ժողովոյն:
– 5ա Յաւետ Յուսալի, / Անձին Առ անձին, / Կրթիլ
ի Կանոնս, / Օգուտ Օգտաբեր, / Բերել Բերկրալի («ՅԱԿՈԲ»):
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դ. 6ա-56ա [Ա-Օ] Ազատ լիցին եկեղեցականք ի
հարկաց... Օր չարչարանաց Տեառն զկնի հասարակածին կատարեսցի, որ յառաջ քան զհասարակածն կատարեսցէ, եպիսկոպոս կամ քահանայ լուծցի:
Ծնթ. Կանոնների դասաւորութիւնը այբբենական կարգով՝
լուսանցքներում նշելով տուեալ կանոնի համապատասխան
աղբիւրը:

ե. 56բ [Յաւելուած] Ի ՌՃ. (1651) թուին մերոյ Փիլիպպոս կաթողիկոսն Էջմիածնայ եւ Ներսէս կաթողիկոսն Սսոյ հանդիպեալ միմեանց յԵրուսաղէմ...
հաստատեցին ԺԳ. (13) կանոնս, որք են – Ա. Երկու
աթոռք Էջմիածնայ եւ Սսոյ սէր ունիցին առ միմեանս... ԺԳ. (13) Երիցունք, որոց վախճանեալ իցէ
ամուսին, եթէ իցեն վկայեալ ի պարկեշտութեան եւ
իցեն ծեր եւ ունիցին մանկունս սնուցանելոյ, կացցեն
յեկեղեցւոջ, ապա եթէ ոչ՝ գնասցեն ի վանս:
զ. 57աբ Զեկուցումն ի վերջոյ: Յաղագս ինչ-ինչ
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բանից – Նախ, զի ի կանոնգիրս բազում սխալք են
յանհմուտ գրչաց ներմուծեալք... յայց սմին անտիրացելոյս ելանեալ:
Լս-ներում կան բնագրական յաւելումներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 5ա Որ եմ ամենապատրաստ ընկալուչ եպերանաց գիտնոց եւ առաքինեաց, բայց խթան աքացից
խորդացելոց ի խորշս խցից եւ եկեղեցեաց Յակոբ
դպիր Ամասիացի մահտեսի Գէորգեան ի 25 Սեպ[տեմբերի] 1800 եւ ՌՄԽԹ. (1800), ի յԱմասիայ:
57բ Բաւեցեալ սակաւուքս, եթէ արժան դատիք, յիշեսջի՛ք զյետնեալս Յ[ակոբ] [դպիր], ընդ ծնողս իմ եւ
ընդ համայն ընտանիս:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «10», Ա.
փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 10»,
Պհպ. Գա՝ «454/3100», «ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3101
ՇԱՀԱՄԻՐԱՅ ՇԱՀԱՄԻՐԵԱՆՑ՝ ՆՇԱՒԱԿ
(ՈՐՈԳԱՅԹ ՓԱՌԱՑ)
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 177+1 (կրկն.՝ թ. 54, գրչի էջակալում՝ 1-344, որ է՝ 5ա176բ). չգրուած՝ 1ա-4ա, 168աբ, 177ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ 8+Ա-Յx8 (Զ, Յ՝
9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ թագ՝ տակը
դափնեպսակ, փայտէ ցանկապատ՝ մուտքով, ներսում՝ զինուորական հանդերձով եւ գաւազանով տղամարդ, եւ առիւծ՝ սուրը
ձեռքին, գլխավերեւում «PROPATRIA» «CR», «07», 3 սուր գմբէթ,
առաջին երկուսի միջեւ՝ «V», երկրորդի եւ երրորդի միջեւ՝ «T»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x16,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,8x10,5), սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 29ա), նոտրգիր՝ 54գդ,
171բ-6բ (նմուշ՝ 54գ), ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 15: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը՝ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

առաջին – Ծանեաք եւ ի վերայ ծանօթութեանն մերոյ
հաստատեցաք, որ ի ծագել արեւու յաշխարհէն մերոյ
Աղուանից եւ ի դռանէ Ալանաց առ հարաֆկոյս՝ մինչ ի
յաշխարհն մեր Կորճկա Հայք... եւ մինն ի նոցանէ բերդապան, եւ մի ի նոցանէ զօրագլուխ կառաւարիչ զօրաց, որում բնակեալ ի նոյն քաղաքի, եւ մի ի նոցանէ
մայր դատաւոր, զի ընդ խորհրդակցօք իւրովք դատիցէ
ամենայն բնութիւն մարդոյ, որում բնակի ի վիճակի նոյնոյ քաղաքի, եւ վըճարեսցէ վարձս |176բ| իւրաքանչիւր
գործոց ձեռաց, բոլոր չորեսունքն ըստ նամակօք տանէն Հայոց ըստ նմանութեան իւրաքանչիւր օրինակաց:
Հմմտ. ձեռ. 1477, 1ա-95ա, գլ. 81-ը՝ կրկնուած:

Նմուշ 29ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. փեղկերի, մէջքի վերին եւ ստորին հիմքերի կաշին պոկուած, փեղկերը, մէջքը, թ. 1-4, 172-7՝ ցեցի անցքերով. 54գդ՝ հիմքից պոկուած, թ. 177՝ պատռուած. պրակահամարներն ըստ այբուբենի կարգային համարների:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 4բ Յօդուածք օրինաց եւ Կարգադրութեանց ի
բաց հանեալ յՈրոգայթ փառաց անուանեալ գրքոյն
առ ի տեսչութիւն օգոստոսափայլ Երկրորդ Հերակլ արքային Բակրատունոյ՝ շնորհօքն Աստուծոյ, թագաւորին
Կախէթոյ, Քարթլոյ եւ այլն:
5ա-176բ Նշաւակ. Կարգադրութիւն Հայոց վասն
կառաւարութեան Հայաստանեաց յաշխարհի. Գլուխ

Վերաշարադրանքն է ձեռ. 1477-ի Երկրորդ եւ Երրորդ հատորների. հմմտ. 59ա-ից՝ Հատոր երկրորդ, Յաղագս կանոնաց,
յորում գրին օրինադրութիւնք Կանոնաց վասն բարեկարգ կառաւարութեան ազգին եւ աշխարհին Հայաստանեայց, եւ 161աից՝ Հատոր երկրորդ, Տետրակ, որ կոչի Նշաւակ, որ ասել կամի՝
նպատակ: Տե՛ս նաեւ տպ.՝ Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց,
շարադրեցեալ Յակոբայ (իմա՛ Շահամիրայ) Շահամիրենց Նոր
Ջուղայեցւոյ, 1773, Մադրաս, էջ 105-308: Այս՝ 3101 ձեռ-ի գլ.
511ի նիւթը տե՛ս տպ. գլ. 519ում, այսպես եւ գլ. 512ի նիւթը՝
գլ. 520ում, 513ինը՝ 521ում, 514ինը՝ 511ում, 515ինը՝ 512ում,
516ինը՝ 513ում, 517ինը՝ 514ում, 518ինը՝ 515ում, 519ինը՝
516ում, 520ինը՝ 517ում, 521ինը՝ 518ում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

176բ (1789 թ., շղագիր) Մէկ հատն սորին ետու
պարոն Յարութիւն Դելանովին Մնացականեանց, որ
նոր օրինակեսցէ ուղղութեամբ: Ի 1789, Յունվարի 20,
ի Հաշտարխան:
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257

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «1 38, եղծուած գիր», Ա. կազմաստառին սոսնձուած թերթիկին՝ «Բ. Հմր 1. Նշաւակ, կարգադրութիւն Հայոց վասն կառաւարութեանն Հայաս-
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տանեայց յաշխարհի, քառածալ, գրեալ ի վերայ թղթի,
յիշատակարան ոչ ունի», 1ա՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս], 461/3101»:

3102
ՇԱՀԱՄԻՐԱՅ ՇԱՀԱՄԻՐԵԱՆՑ՝ ՆՇԱՒԱԿ
(ՈՐՈԳԱՅԹ ՓԱՌԱՑ)
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 165 (գրչի էջակալում՝ 2-326, որ է՝ 2ա-165բ). չգրուած՝
1ա, 158բ: ՊՐԱԿ՝ 1-21x8 (21՝ 3, 1՝ 7, 7՝ 9, Ի 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուադրոշմներով՝ թագ, տակը դափնեպսակ,
փայտէ ցանկապատ՝ մուտքով, ներսում՝ զինուորական հանդերձով եւ գաւազանով տղամարդ, եւ առիւծ՝ սուրը թաթին, գլխավերեւում՝ «PROPATRIA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (16x10,3), սեւով սահմանագծուած: ԳԻՐ՝ շղագիր
(նմուշ՝ 6ա), նոտրգիր՝ 1բ, 52աբ, 161բ-5բ (նմուշ՝ 163ա), ունի
յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 16: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ (Բ. փեղկը մուգ հէնքով
ծաղկաթուղթ (14,7x9). եզրերը՝ դարչնագոյն երանգի զարդանկարով թուղթ, մէջքը՝ սպիտակ թուղթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը՝ թուղթ:

Նմուշ 6ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. մէջքի ստ. մասը պոկուած, փեղկերին
ցեցի անցքեր. թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ Յօդուածք օրինաց եւ կարգադրութեանց, ի
բաց հանեալ յՈորոգայթ փառաց անուանեալ գրքոյն:
Առ ի տեսչութիւն օգոստափայլ Երկրորդ Հերակլ արքային Բակրատունոյ՝ շնորհօքն Աստուծոյ, թագաւորին Կախէթոյ, Քարթլոյ եւ այլոց:
2ա-165բ Նշաւակ. Կարգադրութիւն Հայոց վասն
կառաւարութեանն Հայաստանեաց յաշխարհի. հատոր առաջին, գլուխ 1 – Ծանեաք եւ ի վերայ ծանօթութեան մերոյ հաստատեցաք, որ ի ծագել արեւու
յաշխարէն մերոյ Աղուանից... բոլոր չորեսունքն ըստ
նամակօք տանէն Հայոց ըստ նմանութեան իւրաքանչիւր օրինակաց:
Տե՛ս ձեռ. 3101, 5ա-176բ գլ. 1-521:

ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. աստառին՝ «70», 1ա՝ «462/ 3102»:
Նմուշ 136ա

3103
ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ-ԲԵՐԴՈՒՄԵԱՆՑ՝ ԿՇԻՌ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ
ԱԴՐԻԱՆՈՒՊՈԼԻՍ
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սարգիս Ադրիանուպօլսեցի:
ԹԵՐԹ՝ 41+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1աբ, 36ա-41բ: ՊՐԱԿ՝ 1՝
14, 2՝ 12, 3՝ 16: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝
երկրաչափական պատկեր, «F», «A, G», «I, M, S, C»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x10,7), սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ արտաքին եւ ներքին կողմերը ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ շագանակագոյն
կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ չիք:

ՌՄՁԲ. – 1833

տի Փերթումեան, ի միաբանութենէ սրբոյ գահին
Միածնաիջի եւ լուսակառոյց ծնօղ մօրն մերոյ լուսաճեմ խորանին:
Տե՛ս ձեռ. 175, 189ա-211բ: ա/2աբ: բ/3ա-5ա: գ/5ա-20բ:
դ/21ա-4ա: ե/24ա-5բ: զ/25բ-7ա: է/27ա-31ա: ը/31աբ: թ/31բ3ա: ժ/33ա-4բ: ժա/34բ-5բ (վջ. թափուած՝ խղճի մտաց են նախ
բնական լոյս մտաց, աստուստ այր ծննդամիտ ///):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը, մէջքի կաշուի վերին, ստ. մասը
մաշուած, վերջից թափուած թերթեր, որի հետեւանքով էլ բնագիրը թերի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-35բ Գիրք, որ կոչի Կշիռ արդարութեան, արարեալ տեառն Պետրոսի աստուածաբան վարդապե-

Գրիչ-ստացողի. 1ա Իսկ սորա հրաշազան բանիցն
փափաքեալ ի գաղափարէն, որ ի նոյն Սուրբ Աթոռն
գրեալ էր, օրինակեցի ըստ կարի զգուշութեամբ՝
Սարգիս սեւաւորս Անդրիանուպօլսեցի եւ աշակերտ
տեառն Մեսրովբայ աստուածարեալ արքեպիսկոպոսի, յարարթուն դիտի նոյն բարեճոխ քաղաքի, ի վայելս
անձին իմոյ, յամի Տեառն 1833 եւ ի նոյ[եմբեր] 17,
յԱդրիանուպօլիս:
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1բ (1872 թ., շղագիր) Զայն ձեռագիր հոգեւոր
ծնողին իմոյ՝ հանգուցելոյ ի տէր Սարգիս պատրիարքի
Կ. Պոլսօյ Անդրիանուպօլսեցւոյ՝ ի յիշատակ հոգւոյ
նորին նուիրեցի մատենադարանի Սրբոյ Էջմիածնի ի
գնալն իմ յառաջնորդութիւն Պարսկաստանի եւ
Հնդկաստանի: Խնդրեմ յիշել զմեզ: 1 Ապրիլի 1872, ի
Սուրբ Էջմիածին: Գրիգորիս եպիսկոպոս Պարս[կաստանի] եւ Հնդկաստանի:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Կշի[ռ]/// ///», 1ա՝ «463/3103»,
1բ սոսնձուած թերթիկին՝ «Հմր 1, ընդ. թ. 46, Կշիռ արդարութեան Պետրոս վ[արդապետ] Բերդումեան, քառածալ շղագիր, գաղափարեալ յիսկականէն ի թղթի
յԱդրիանուպօլիս, յամի Տեառն 1833, Սարգսի ուրումն
աշակերտ տ. Մեսրովբայ արքեպիսկոպոսի: Պարունակին ի մատենիս» (տես Բվնդ.) 1888», 1գ՝ «Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:

3104
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ՏԱԹԵՒ
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Թումայ:
ԹԵՐԹ՝ 371. չգրուած՝ 266աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԲx12 (ԻԶ 6, Ա 7, ԻԱ
9, ԺԵ 10, Գ, Թ, ԺԶ, ԺԷ 11, ԼԲ 15): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21x15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x11,3): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
10ա): ՏՈՂ՝ 33: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն, դրոշմազարդ կաշի,
դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ ծաղկազարդ կարմիր
կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԷԸ, դեղնաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 10ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Խ ո րա ն ՝ 199ա: Ճ ա կ ա տ ա զա րդ ՝
1ա, 35ա, 72ա, 96բ, 134ա, 161բ, 263ա, 318բ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Մեկնութիւն առակին Անառակ
որդւոյ: ԺԱ. դ.: ԳԴ+ԵԶ, ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի եզրահատումով եւ ընդերկայնակի ծալումով (բնագիրը կտրուած):
Մագաղաթ, 20,5x14,5. եռասիւն (20,4x13,5). ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Գա). տող՝ 18: Ունի՝ բուսական լուսանցազարդ
(կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, մանուշակագոյն, սպիտակ,
սեւ): Կարդալ՝ Գա, Եբ, Դա, Զա, Դբ, Զբ, Գբ, Եա. «///ռն քո, իսկ
/// ///նեալ դատապար/// /// ամաւթալից զերեսս յերկիր կցելով եւ
/// կերպարանաւք գոչեաց. Հա՛յր, մեղայ յերկինս եւ առաջի քո,
չեմ արժանի որդի քո կոչել... եւ որդիս յեւհո/// ///» (տե՛ս Յովհան
Ոսկեբերան, Ճառք, նշխարք ի մեկնութեանց Սուրբ Գրոց, Ս.
Էջմիածին, 2008, էջ 355):

Նմուշ Գա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, Ա. փեղկի մէկական
գամն ու կապիչն ընկած, մէջքի կաշին ճաքճքած. Պտռկ-Պհպ.ի
գրադաշտը գունափոխուած, եզրահատուած, բնագիրը կտրուած,
Պհպ. Ա.՝ ցեցի անցքեր. լուսանցակողերը գունաթափուած. թերթերին խոնաւութեան հետքեր, Ի. դարում նորոգուած, թ. 6ից,
31ից, 183ից յետոյ, 92-3ի միջեւ մէկական, թ. 204ից յետոյ երկու
թերթ թափուած, մի շարք թերթեր սխալ տեղադրուած. կարդալ՝ թ.
6, 203, 7, 31, 21, 32, 41, 64, 65, 63, 66-7, 70-71, 102, 68-69,
162, 169-170, 168, 171-80, 182-183, 181, 184-90, 204, 202, 192201, 205-17. վերը պրակահաշիւն արուած է ըստ ձեռագրի պրակահամարների:

ՊԾԶ. – 1407

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-358ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ, Գիրք հարցմանց]
Տե՛ս ձեռ. 921, 3ա-367ա: Ցանկ գրոցս/չիք: Յառաջաբան
գրոցս/1ա-2բ: Հատոր Ա./3ա-6բ, 203աբ, 7ա-20բ, 22ա-31բ,
21աբ, 32ա-4բ (միջին մասից թափուած՝ 6բ՝ ի միասին դիպիլն
ոչ միշտ հակակային իրերաց ///, 7ա՝ /// մեր գործել զբարի կամ
չար... 31բ՝ բաժանեսցուք ի հրէիցն եւ մկրտիմք ///, ///եր պահեաց ու ոչինչ եկեր...): Հատոր Բ./34բ41բ, 64ա-5բ, 42ա-63բ,
66ա-7բ, 70ա-1ա (միջին մասից թափուած՝ 92բ՝ յորում ստեղծան, զի թէ կացեալ էին///, 93ա՝ ///ամպոց եւ հողմող եւ հրեշտակաց...): Հատոր Գ./71ա-95բ: Հատոր Դ./95ա-102բ 68ա-9բ,
103ա-133ա: Հատոր Ե./133ա-60ա: Հատոր Զ./160ա-2բ, 169ա70բ, 163ա-8բ, 171ա-80բ, 182ա-3բ, 181աբ, 184ա-90բ, 204աբ,
191աբ, 202աբ, 192ա-201բ, 205ա-17բ (183բ՝ ի ժողովուրդս
նորա եւ յեկեղեցիս մեղան///, 181ա՝ ///Վասն մանանային
հարցման... 204բ՝ Տէր մեր ի հիւսիսոյ կողմն Երուսաղէմի խաչեցաւ///, 191ա՝ ///իջանի մեղուն, ի սուրբ իրաց է նուէրքն...)
Հատոր Է./218ա-32բ: [Հատոր Ը./233ա-61բ: Հատոր Թ./261բ316բ: Հատոր Ժ/316բ-70բ: Յիշ. գրոցս/362բ-3բ: Յիշ. Հարցմանցն Գէորգեայ/370աբ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 71ա Զգծօղս յիշեա՛յ, եւ Տէրն զձեզ
յիշէ:
262բ Զտարտամս ի բարեաց գործոց, զվարանեալս
ի յամէն կողմանց, զմեղուցեալ գծողս զԹումայ թափառնականս, ով սուրբ եղբա՛րք, յիշեցէ՛ք ի զենեալ
գառն, եւ զծնօղսն իմ՝ զՄարտիրոս՝ ի Քրիստոս հանգուցեալ, եւ զԱրեւտիկին՝ զբազումերախտ մայրն իմ.
եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն, եղիցի, եղիցի:
370բ-71ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ
անիմանալի էութեանն, անբաւ զաւրութեանն եւ ամէնունակ տէրութեանն, երից անձնաւորութեանն եւ միոյ
բնութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, այժմ եւ
անկէտ յաւիտենիւ. ամէն: Ի թվաբերութեան Հայկազեան
տոմարի Պ.երրորդի Ծ.երրորդի Զ.երրորդի (1407), գրեցաւ եւ յանկ ելեալ աւարտեցաւ մատեանս աստուածային, որ կոչի Հարցմունք, ի նահանգիս Սիւնեաց, ի յիշխանութեան տանս մեր պարոն Սմբատայ եւ հարազատի իւրոյ պարոն Բիւրթէլի՝ որդիք Իւանէի, որդոյ մեծին
Բուրթէլի, որ յՕրպէլեանցն, բնիկ հայկազնիք, ի մեծ եւ
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ի գերահռչակ ուխտիս եւ հրեշտակաբնակ սուրբ
մենաստանիս, ի վանս յԵւստաթէի Սուրբ Առաքելոյս,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Լուսաւորչիս, եւ աստուածային արեամբ ներկեալ սուրբ
նշանացս եւ այլ բազում նշխարաց սրբոց, զոր աստ
կան ժողովեալ, առ ոտս երջանիկ եւ երիցս երանեալ
բազմերախտ հօրս մեր եւ երկրորդ արփիաւորչի հայկազեանս սեռի՝ Գրիգոր քաջ հռետորի եւ աստուածաբան վարդապետի, զոր յայս դառն եւ խաւար ժամանակիս իբրեւ զարեւ ի միջօրէի պայծ[ռա]ացեալ լուսաւորէ զեկեղեցի, ոչ ունելով հանգիստ մտաց եւ ոչ մարմնոյ, քանզի հանէ զգիշերն ի գլուխ յաղօթսն Աստուծոյ
ի յարտ|371ա|ասուս բազմահոսս եւ լնու զկարօտութիւն բազմութեան եղբարցս, որ առ ոտս սորա են ժողովեալ: Այլեւ զբոլոր ազգիս միշտ գնալով ի մէջ այլազգեաց, մեծամեծաց եւ փոքունց, զի ո՛չ գոյ իշխան
եւ առաջնորդ՝ բաց ի սմանէ, զոր Տէր տացէ հատուցումն բարի: Եւ լուսաւոր մտօք շրջելով ի բուրաստանս
հոգեբուխ եւ ի մատեանս աստուածայինս, բերելով ի
յայտ զծածուկս խորինս՝ ըստ տուեցելոյ շնորհացն նորայ: Եւ ո՛չ միայն այս, այլ եւ նման անարիւնն թռչ[ն]ոյ,
որ շրջելով ի տեղիս զանազանս եւ ի ծաղիկս ազգի
ազգիս, բերէ մեզ ճաշակս քաղց[ր]ահամս եւ դեղս
բժշկարարս: Նմանապէս եւ մեծս այս մտօքն երկնաճեմ
շրջելով ի Հինս եւ ի Նորս, այլեւ յարտաքին գիտութիւնս, եւ ժողովելով զօգ[տ]ակարն, կազմէ պսակս
լուսաւորս ի գլուխս մանկանց եկեղեցոյ եւ վահան ամրութեան ընդդէմ այլադաւանն տոհմի, եւ զայս միշտ
առնելով եւ անդադար ուսուցանելով՝ լուսաւորէ զեկեղեցի, զոր եւ կացցէ մնասցէ սա իբրեւ զջահ լուսատու
ի մէջ եկեղեցոյ, եւ արժանի լինիցի լսել, եթէ՝ Ազնիւ
ծառա՛յ, որովհետեւ ի փոքուտ հաւատարիմ ես, ի վերայ բազմաց կացուց[ից], մու՛տ յուրախութիւն Տեառն
քո: Եւ ի բազում վաստակոցս սորա մինն՝ գիրքս այս,
որ է Հարցմունք անուանեալ, զոր ցանկացաւ սմա յետնեալս յամենայն եղբարցս մեղօքս մեռեալ Թումայ
անուանեալ, որ յոյժ ծարաւեալ առ ի զովացումն անձին իմոյ եւ լուսաւորութիւն մտաց իմոց: Արդ, ես՝
Թումայ տկարս եւ անվարժս, ոչ գոլով հմուտ արուեստիս, պիտակ աշակերտ, ապաւինեալ յայն, որ զտկարս
զօրացուցանէ, տկար մարմնով եւ դողդոջ ձեռօք
սկսեալ՝ աղօթիւք սրբոց եւ ողորմութեամբ Աստուծոյ
աւարտեցաւ ո՛չ հարեւանցի եւ կամ վերիվերոյ, այլ յոյժ
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փափաքմամբ եւ մեծաւ ջանիւ, օգնականութեամբ եւ
կամակցութեամբ մեծիս իմոյ եւ կրկին ստացողիս
Գրիգոր աստուածունակ պուէտի, ի լաւ եւ յընտիր օրինակէ: Եւ յայսմ ամի, վասն բազմացեալ մեղաց մերոց,
եղեւ աստուածասաստ խռովութիւն, թէպէտ պատիժ,
սակայն վասն սիրոյ, զի զոր սիրէ Տէր, խրատէ: Զի
եղեւ կրկին պատուհաս. առաջին՝ շարժ ահագին, զի
շարժեսցէ չարս ի բարի, որ եւ խնայեաց ի մեզ, թէպէտ
ոչ ըստ արժանեաց, սակայն յաղթեալ ի սիրոյ: Երկրորդն՝ մահտարաժամ, որ յոյժ տրտմեցաք, զի իշխան
մեր Բիւրթէլ կոչեցեալ ի Քրիստոս փոխեալ, մանկամքն
ծաղկեալ: |359բ| Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն
Քրիստոսի՝ որք հանդիպիք սմայ կարդալով կամ գաղափարելով, յիշեցէ՛ք ի յերկնաթռիչ յաղօթս ձեր զգծօղ
սորա զԹումայ, հանդերձ ծնօղօք եւ ամենայն արեան
մերձաւորօք, եւ զիս զանարժանս յամենայնի մի՛ մոռանայք, այլ պաղատանօք հայցեմ, զի խնդրիցէք թողութիւն բազում յանցանաց իմոց եւ ծնօղաց մերոց եւ
ուսուցչաց: Եւ սխալանացն ներեցէ՛ք, զի կար մեր այս
էր: Եւ նա որ առատն է ի տուրս բարիս, ձեզ՝ յիշողացդ
եւ մեզ՝ յուսողացս առհասարակ ողորմեսցի յօրն
աներեկ եւ յանաչառ դատաստանն, ուր բանք սպառին,
եւ գործք միայն թագաւորեն. ամէն, ամէն եւ եղիցի:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 74-5, Հմր 74:

ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. աստառին՝ «Մատենիս տպագրեալն գտանի առ պարոն Խաչատուրն, որ է եղբայր
Դաւրէժցի հանգուցեալ Աղաբաբի = Подъ заглавиемъ». հետեւում է Հարցմանց գրքի 1729 թ. Պոլսի
տպագրի տիտղոսաթերթի շարադրանքը, ապա այլ
ձեռքով, այլ թղթի վրայ՝ «Հմր 3, Հարցմանց գիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ, քառածալ, ընտիր բոլորագիր,
գրեալ ի թղթի...», հետեւում է յիշ-ի տուեալների
թուարկումը: Այլ ձեռքով՝ «4 թերթ մագաղ. պահպանակ, ունի զյիշատակարան ի վերջն», 1ա՝ «ՊԾԶ. –
1407, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս], 469/3104»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Դա՝ «Ձ՝ 4, Ճ, ա, բնակ ճաւա բարի Քրիստոս, զ, զա, Զզա շնոր չ չարան զա չեւ նզ, բնել
ն զանազան զզ, կ, իսկ զանազանիս, բզա, չնա, զ, զ, կ,
իսկ զան, բզա, չնազան, իս, չ, կան, զա, չնզ, զանազը,
ճա, զսցնաս, ձ, այսաւր անան, չ, ժ, չ (երկիցս), ջ, ժ
(երկիցս)», 3բ՝ «Աբրահամ» (բազմիցս), տասներորդ»,
4ա՝ «ին, ք (բազմիցս)», 359բ՝ «այսօր մերով»:

3105
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԵ. դար
ԳՐԻՉ՝ Թովմաս դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 645+1 (կրկն.՝ թ. 31). չգրուած՝ 1ա-6բ, 8բ, 11ա-2բ,
25բ-6բ, 622բ, 638ա-43բ: ՊՐԱԿ՝ 2x12+Ա-ԾԲx12 (ԽԸ, ԾԱ 10)
+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ բուսական
պատկեր, մի ծայրին թագ, միւսին՝ երեքնուկ, սրածայր գլխար-

կով մարդ, դժուարընկալելի պատկեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x14,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14,5x10), միասիւն՝ 8ա, 27ա, 608ա, 611բ
(15,2x10,8): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 55ա): ՏՈՂ՝ 31-33, 36: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կապտերանգ ծաղիկներով զարդահիւսւած մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 55ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա րդ ՝ 27ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն, խաչ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ սեւ, կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած, Ա. փեղկի երկու
գամերն ընկած, մէջքի վերին մասը պատռուած-անջատուած. խոնաւութեան հետքերով, գրադաշտը թանաքի թթուայնութիւնից
գունափոխուած, 597ա՝ գրադաշտը վնասուած եւ բնագգիրը
դժուարընթեռնելի, թ. 1-4՝ Ա. փեղկի գամերի ճնշումից առաջացած
անցքեր, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր, 27ա, 286ա, 301ա,
314ա էջերի բովանդակութիւնը սոսնձուած թղթի վրայ լրացուած
նոտրգրով, 1ա՝ ցեցի անցքեր. լուսանցակողերը գունաթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 27ա-555բ [Քարոզք յառաջին հատորոյ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740: Ա/27ա-33ա (խորագիրը
եւ սկիզբը ճակատազարդի տակ փակցուած թերթիկի վրայ):
Բ/33ա-5բ: Գ/60բ-4բ: Դ/35բ-40բ: Ե/40բ-6ա: Զ/46ա-53բ: Է/53բ60բ: Ը/64բ-8ա: Թ/68ա-72բ: Ժ/72բ-6ա: ԺԱ/76ա-9բ: ԺԲ/79բ83բ: ԺԳ/83բ-9ա: ԺԴ/89ա-93ա: ԺԵ/93բ-7բ: ԺԶ/97բ-100բ:
ԺԷ/100բ-5բ: ԺԸ/105բ-11ա: ԺԹ/111ա-5ա: Ի/115ա-8բ: ԻԱ/118բ24ա: ԻԲ/124ա-7ա: ԻԳ/127ա-31բ: ԻԴ/131բ-7բ: ԻԵ/137բ-42բ:
ԻԶ/142բ-5ա: ԻԷ/145ա-7բ: ԻԹ/չիք (թռիչք ըստ տպագրի): 147բ52ա: Լ/152ա-6ա: ԼԱ/156ա-7բ: ԼԲ/157բ-61ա: ԼԳ/161ա-4ա:
ԼԴ/164ա-8բ: ԼԵ/168բ-73ա: ԼԶ/173ա-7բ: ԼԷ/177բ-80բ: ԼԸ/180բ6ա: ԼԹ/186ա-8բ: Խ/188բ-92ա: ԽԱ/192բ-6բ: ԽԲ/196բ-9ա:
ԽԳ/199ա-202ա: ԽԴ/202ա-6բ: ԽԵ/206բ-10ա: ԽԶ/210ա-4ա:
ԽԷ/214ա-6բ: ԽԸ/216բ-20բ: ԽԹ/220բ-3ա: Ծ/223ա-8ա: ԾԱ/228ա30ա: ԾԲ/230ա-2բ: ԾԳ/232բ-3ա: ԾԴ/233ա-4ա: ԾԵ/234ա-5բ:
ԾԶ/235բ-7ա: ԾԷ/237ա-9ա: ԾԸ/239բ-41ա: ԾԹ/241ա-4ա: Կ/244ա9ա: ԿԱ/249բ-53բ: ԿԲ/253բ-8ա: ԿԳ/258ա-62ա: ԿԴ/262ա-5ա:
ԿԵ/265ա-8բ: ԿԶ/268բ-72բ: ԿԷ/272բ-7ա: ԿԸ/277ա-9բ: ԿԹ/279բ83ա: Հ/283ա-6բ: ՀԱ/286բ-90ա: ՀԲ/290ա-1բ: ՀԳ/291բ-5բ:
ՀԴ/295բ-7ա: ՀԵ/297ա-300ա: ՀԶ/300ա-3ա: ՀԵ/303ա-6բ:
ՀԸ/306բ-11ա: ՀԹ/311ա-5ա: Ձ/315ա-9ա: ՁԱ/319ա-22բ:
ՁԲ/322բ-4բ: ՁԳ/324բ-7ա: ՁԴ/327ա-30բ: ՁԵ/330բ-4ա: ՁԶ/334ա7բ: ՁԷ/337բ-41ա: ՁԸ/341ա-7ա: ՁԹ/347ա-9ա: Ղ/349ա-51բ:
ՂԱ/351բ-4բ: ՂԲ/354բ-8ա: ՂԳ/358ա-60բ: ՂԴ/360բ-2բ: ՂԵ/362բ5բ: ՂԶ/365բ-71ա: ՂԷ/371ա-6ա: ՂԸ/376ա-9ա: ՂԹ/379ա-82բ:
Ճ/382բ-4բ: ՃԱ/384բ-6ա: ՃԲ/386ա-8ա: ՃԳ/388ա-90ա: ՃԴ/390ա2բ: ՃԵ/392բ-6բ: ՃԶ/396բ-402ա: ՃԷ/402ա-6բ: ՃԸ/406բ-12ա:
ՃԹ/412ա-7բ: ՃԺ/417բ-8ա: ՃԺԱ/418ա-24բ: ՃԺԲ/424բ-8բ:
ՃԺԳ/428բ-31բ: ՃԺԴ/431բ-4բ: ՃԺԵ/434բ-7ա: ՃԺԶ/437ա-40ա:
ՃԺԷ/440ա-4ա: ՃԺԸ/444ա-8ա: ՃԺԹ/448ա-51ա: ՃԻ/451ա-6ա:
ՃԻԱ/456ա-8բ: ՃԻԲ/458բ-63ա: ՃԻԳ/463ա-6ա: ՃԻԴ/466ա-9ա:
ՃԻԵ/469ա-73ա: ՃԻԶ/473ա-5ա: ՃԻԷ/475ա-8ա: ՃԻԸ/478բ-80ա:
ՃԻԹ/480ա-2բ: ՃԼ/482բ-6ա: ՃԼԱ/486ա-8ա: ՃԼԲ/488ա-91բ:
ՃԼԳ/491բ-4բ: ՃԼԴ/494բ-9բ: ՃԼԵ/499բ-502բ: ՃԼԶ/502բ-5ա:
ՃԼԷ/505ա-8ա: ՃԼԸ/511բ-6ա: ՃԼԹ/516ա-22ա: ՃԽ/522ա-6բ:
ՃԽԱ/526բ-35ա: ՃԽԲ/535ա-9բ: ՃԽԳ/539բ-42ա: ՃԽԴ/ 542ա-3ա:
ՃԽԵ/547ա-51բ: ՃԽԶ/543ա-7ա: ՃԽԷ/551բ-5բ: ՃԽԸ-ՃԿ/չիք:
Ծնթ. քարոզների հերթականութիւնն ու թուահամարները երբեմն խախտուած:

Բ. 555բ-99բ [Քարոզք յերկրորդ հատորոյ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741: Ա-ՃՀԲ/չիք: ՃՀԳ/555բ9բ: ՃՀԴ/559բ-64ա: ՃՀԵ/564ա-9ա: ՃՀԶ/569ա-73ա: ՃՀԷ/573ա8ա: ՃՀԸ/578ա-81ա: ՃՀԹ/581ա-4բ: ՃՁ/584բ-8բ: ՃՁԱ/588բ92ա: ՃՁԲ/592ա-4բ: ՃՁԳ-ՃՁԴ/չիք: ՃՁԵ/594բ-9բ: ՃՁԶ-ՃՁԸ/չիք:
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Գ. 508-11բ [Քարոզք արտաքոյ Ա. եւ Բ. հատորաց]
ա. 508ա-10ա Նորին դարձեալ քարոզ վասն Յարութեան, ի բանն որ ասէ. Յարեաւ Աստուած, եւ
ցրուեցան թշնամիք նորա – Հրամայեաց Աստուած
երբեմն մեծին Մովսիսի... վասն չորրորդ առնելոյն
Աստուծոյ ի դատաստան, որում եւ զմեզ փրկեսցէ
Քրիստոս. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
բ. 510ա-1բ Դարձեալ ի նոյն խորհուրդ. Յարիցէ
Աստուած եւ ցրուեսցին – Տեսցուք այժմ զերկրորդ
հարցումն, թէ որք են թշնամիք... արժանի արասցէ
Քրիստոս Աստուած յարութեան կենացն եւ փառաց ընդ
ամենայն սուրբս իւր. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԶ. դար, ստացող-լրացնող
Գրիգոր վարդապետի, նոտրգիր
Դ. 1. 7ա [Մեղքերի ծագումնաբանական ծառ՝ շրջանակների ձեւով] – Այսոքիկ են եօթն մահացու մեղքն
եւ մասունք իւր, զորս գրեցաք, յորոց փրկեսցէ զմեզ
Քրիստոս Աստուածն մեր. ամէն (կենտրոնի շրջանակի
մէջ)՝ Եօթն մահացու մեղքն եւ անիծեալ դստերք իւր:
2. 7բ Նշանագիր[ք իմաստնոց] – Ա, Օ. թագաւոր...
ժառանգ:
3. 8ա [Թագաւորք Հայոց] – Նոյ, Աբեթ, Թիրակ, Թորգոմ... որոյ տոկալ ոչ կարեցեալ եւ ի նեղութեանցն
չհանդուրժեալ:
4. 9ա-10բ Վասն ապաշխարութեան [Գիրք
հարցմանց պր. ԼԲ.]– Հարցումն. Զի՞նչ է ապաշխարութիւն... Այսքան վասն ապաշխարութեան:
5. 13ա-8ա [Ցանկ Քարոզից Ամառան եւ Ձմեռան]
– /// (սկ. թափուած) փող հարէ՛ք ի գլուխս ամսոց...
առաւել պատերազմի ընդ հաւատացեալսն:
6. 18բ-25ա Ցանկն Այսմաւորիս ըստ այբուբենից,
վասն դիւրաւ գտանելոյ զպատմութիւն եւ զվկայութիւն սրբոց մարտիրոսաց, զոր եւ կամիցիս – Աբուդիմոսի վկային՝ Օգոստոսի ԻԵ. (25)... Քրիստինեայ
կուսին՝ Յուլիսի ԻԳ. (23): Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
7. 599բ-603ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ ասացեալ
քարոզ. Դարձեալ վասն սգաւորաց, ի բան Աւետարանին. Երանի սգաւորաց, զի նոքա մխիթարեսցին,
ձեռ. 2074, 319ա-21բ] – Վարդապետք յեկեղեցւոյ յերկուս բ[ա]ժանեն զսուգն՝ ի հոգեւորն եւ ի մարմնաւորն... ամօթ արասցէ եւ հալածական ի մանկանց եկեղեցւոյ այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
8. 603աբ Նշանակութիւնք կերպարանաց առաքելոցն երկոտասանից եւ որով զինուք կատարեցան,
յորս եւ նկատումն աստիճանաց հաւատոյ խորհրդաբար – Պետրոս՝ սպիտակ մուրուօք կարճագունիւք եւ
կարմրատեսակ... Պօղոս թխամորթ երկայնածիր մուրուօք, բայց կարմորակ, գոլով ի ձեռին սուսեր եւ ի
միւս ձեռին գիրք փակեալ, յոր վերադրի եւ ի կեանսն
յաւիտենականս ասացեալն:
9. 604ա-29բ [Պետրոսի Արագոնացւոյ եւ Բարդու-
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ղիմէոս Բոնոնոցւոյ] Վասն Է. մահու չափ մեղաց – Եւ
նշան մեծ երեւեցաւ յերկինս, եւ ահաւասիկ վիշապ
հրեղէն մեծ... վասն աղտեղի գործոյն, զոր առնեն.
հնգետասաներորդն [գլու]խ յանդգնութիւնն:
Ծնթ. Տպագրից աւելի ընդարձակ է. հմմտ. Խրատականք եւ
հոգեշահք քարոզք, Վենետիկ, 1704, էջ 142-270:

10. 629բ-31ա [Վասն եօթն մեղաց] մահուչափ –
Եւ են Է. եւ գլխաւորք ասին, զի ի սոցանէ ծնանեն ամենայն չարիք... կամ վասն թողութեան մեղաց ոչ հաւատայ:
11. 632ա-7բ Նորին Գրիգորի Քարոզ վասն հրեշտակաց եւ դիւաց, ի բան. Ծառայ իմաստուն տիրեսցէ տերանց անմտից եւ ընդ եղբարս բաժանեսցէ
մասն ժառանգութեանց [Ամառան, ՃԽԶ.] – Ի վերայ
այսմ բանի Ժ. ինչ հարցանելի է... զի արդարապէս
վարձս ընդունիցին, զի ///:
12. 1ա (ԺԸ. դ., շղագիր) [Աղօթք] – Ի հոսել հրեղէն
գետոց փորձանաց... ողորմեա՛յ ինձ, Աստուա՛ծ:
13. 1ա [Աղօթք] – Զսուրբն սըրբոց զբաշխօղն
շնորհաց զամէնօրհնելն... օրհնեալ է Աստուած:
14. 644ա-5բ (12,3x6,5 չափսի թերթիկներ. ԺԷ. դ.,
նոտրգիր) Ցանկ քարոզից Ամառան եւ Ձմեռան –
Նորին դարձեալ Քարոզ սուրբ Լուսաւորչին, ի բան...
Զատիկ մեր զենաւ Քրիստոս Կորն՛՛ հ. 7, գլ. ՃԼԷ.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 249ա Զսուտանուն Թովմաս դպիրս յիշեցէ՛ք
ի սուրբ աստուածաբան վարդապետք:
482բ Եւ զեղկելիս յայսմ հրաշափառ աւուրս մեծի,
աղաչեմ յիշել ի Տէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 603բ (ԺԶ. դար, նոտրգիր) Քրիստոսի նուաստ
ծառայ Պտուղ Գրիգոր վարդապետս գնեցի զՔարոզգիրքս արդեամբ ժողովրդոց: Զի ի սկիզբն եւ ընվերջս
մանրագիծ նօտրգիրս ձեռին իմոյ է գծագրեալ, աղաչեմ, զմեղաւորս եւ զծնողսն իմ յիշել ի Տէր մեր Քրիստոս:
2. 619ա (ԺԶ. դար, նոտրգիր) Յայսմ վայրի տրտմութիւն մեծ եղեւ գրողիս: Եղիցի նզովեալ տրտմեցուցիչն
իմ հոգւով եւ մարմնով, աստ եւ ի հանդերձեալն ի մարանաթայ. ամէն:
3. 629բ (ԺԶ. դար, նոտրգիր) Կատարեցաւ գիրքս
Եօթն մահու չափ մեղացն՝ խրատ զգուշացուցանելոյ
զեկեղեցիս հաւատացելոց, ի լատին լեզուէ ի հայ
թարգմանեալ ի ձեռն Սարգսի մականուն Վաշէնց, ի
սուրբ վարդապետէն Ֆրափէր՝ ի կարգէ Դօմինիկոսի,
թարգմանեցաւ ՌՅԼԷ. (1337): Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ
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մերոյ փառք, հանդերձ Հարբ եւ ամենասուրբ Հոգւովն
յաւիտեանս. ամէն: Ես՝ նուաստ Գրիգոր անուամբ եւեթ
վարդապետ, որ եւ ասեն Պտուղ, ստացայ զսուրբ գիրս
աստուածայինս զմայլազակատ սիրովն ի յարդեանց
քարոզութեանց՝ ձրի շրջագայութեամբ յարավայել
լինել ինձ, այլ եւ յիշատակ ամենայն ննջեցելոց ի սմա
վարձս ունողաց, ըստ ողորմածութեանց, եւ յետ իմոյ
ելանելոյ՝ եղկելի ողորմելոյս եւ ծնողաց իմոց եւ
ազգայնոց յիշատակ յաւիտեան. ամէն:
4. 1ա (1746 թ., նոտրգիր) Թուին ՌՃՂԵ. (1746),
Ապրիլ ամսոյ մուտն:
5. 1ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Էքմէքճի մահտեսի Մուրադի որդի մահտեսի տիր[ա]ցու Հոհ[ա]ննէս:
6. 1բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Դաշտցի Համզէն Գ. թուման խոստացաւ Շարօինց Գիօրգու վերա է Գորցի
փա/// (1-2 բառ անընթեռնելի) տալու է:
7. 643բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Յիշատակ է այս Քարոզգիրքս Ջգրաշինու տէր Բարսեղին. Աստուած բարով
վայելիլ տացէ. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 27ա (չորիցս), 594բ, 632ա՝ սեւ թանաքով բոլորակ՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌ/ԱՅ ՏԷՐ ԲԱ/ՐՍԵՂՈՎԻՆ / ՌՃԻԵ. (1676)»: 599բ՝ սեւ թանաքով բոլորակ՝
«ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»
(կենտրոնը՝ անընթեռնելի): 27ա, 463բ՝ անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Խրայտական գիրգ Գ.» Ա. կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Խրատական գիրք
ի մեկն՛՛ տէրունական տօնից ի պատիւ սրբոց, Գիրք
հարցմանց Գրիգորի Տաթեւացոյ՝ աշակերտի Յովհաննու Որոտնեցւոյ, ընտիր բոլորագիր, քառածալ, գրեալ
ի թղթի, անուն գրչին եւ թիւն անյայտ: Ի սկիզբն ունի
նշանագիրս յոլովս, ցանկ համառօտ թագաւորացն
Հայոց եւ զխրատ մի վասն ապաշխարութեան, ապա եւ
զցանկ իւր, Հմր 4», 1ա՝ «470/3105, ՌՃԻԵ. 1676ից
առաջ, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «հաշուր», նոյնը վրացատառ,
«ինճիլ ղուլի» 1բ՝ «Արութիւնն գայ իւր փոքրա[ւ]որովն», 2բ՝ «ա, բ, գ, դ, ե, ամն», 11ա՝ «Ա, ծ, ս», 11բ
«Իծ, ի ծառայէ ձէր անպիտան / Յայտնի լիցի ժողովրդեան, / Որ հայ ոմն անուն թվական, / Վասն ժամանակաց շարժման, / Վասն ժամանակաց շարժմ[ան]», 13ա՝ «Այլեւ նորին պաշ», 57բ՝ «Ոպ որպէ՜ս
ցնա՜, Քարոզ ա, բ, գ, դ, ե, զ», 621բ՝ «ա-դ», 631բ՝ «ա,
ե, ս»:

3106
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ՏԱԹԵՒ
ԳՐԻՉ՝ Յովան:
ԹԵՐԹ՝ 488. չգրուած՝ 1ա-2բ, 14բ, 238բ, 295բ, 487բ, 488բ:

ՊԽԹ. – 1400
ՊՐԱԿ՝ Ա-Խx12 (Ա 14, Բ 11, Է 9, Ը 21, Խ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,5x10,5): ԳԻՐ՝
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բոլորգիր (նմուշ՝ 10ա): ՏՈՂ՝ 28-30: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ ծաղկազարդ
կտաւ. լուսանցակողերը կարմիր:

Նմուշ 10ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ատ ա զ ա ր դ ՝ 6բ, 47ա, 87բ,
116ա, 162ա, 196ա, 273ա, 297ա, 336բ, 417բ: Քարտէզ հողմոց՝
բոլորակ, մէջը խաչաձեւ բուսական զարդ (147ա), խորան վկայութեան եւ բնակավայր ԺԲ. (12) ցեղից Իսրայէլի (252ա): Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր, մարդադէմ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն, կանաչ, կապոյտ, դարչնագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 2003 թուականին, յատկապես թ. 1-2, թ. 441-88՝ եզրերը եւ արտ. լս. նորոգուած, 6բ էջի
ճակատազարդի դիմաց դրուած է մի շերտ մեկուսիչ թուղթ. Բ.
փեղկի կաշուի արտաքին եզրը աճեցուած, երեքական կապիչները եւ փայտէ գամերը նոր, մէջքի կաշին ճաքճքած. 395բ, 416ա7բ, 418բ, 419բ, 420բ-8բ եւ այլ էջերի գրադաշտը վնասուած, որի
պատճառով դժուարընթեռնելի, թ. 82-3ի միջեւ 6 թ. կտրած-հանած, թ. 385-441՝ ցեցի անցքեր, խոնաւութեան, բորբոսի հետքեր.
լուսանցակողերը անհարթ, անհաւասար եւ խոնաւութեան հետեւանքով գունաթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-486բ [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Գիրք հարցմանց]
Տե՛ս ձեռ. 921, 3ա-367ա: Ցանկ/3աբ: Յառաջաբան գրոցս/
3բ-5բ: Հատոր Ա./5բ-45բ: Հատոր Բ./46ա-86բ: Հատոր Գ./
86բ-114բ: Հատոր Դ./114բ-61ա: Հատոր Ե./161ա-93բ: Հատոր Զ./194ա-272ա: Հատոր Է./272ա-95ա: Հատոր Ը./296ա335բ: Հատոր Թ./335բ-412ա: Հատոր Ժ./412բ-76ա: Յիշատակարան գր[ոցս]/476ա-7ա: Հարցմունք Գէորգեա վարդապետի/477ա-86ա: [Յիշատակարան Հարցմանցն Գէորգայ վարդապետի]/486աբ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 487ա ///նս, որ կոչի Հարցմունք Գրիգորի
[հռե]տորի եւ քաջ իմաստասիրի եւ վար[դապետի] եւ
մանաւանդ ախոյանի ուղղադաւանիցն եւ հարկանող
չարափառացն դասուց առ դուրս սուրբ նշանացս եւ
նշխարացս եւ աստուածաբնակ [տաճար]ացս Սուրբ
առաքելոյս Եւստաթէի, եւ Սուրբ Աստուածած[նայ եւ
Լ]ուսաւորչին մերոյ Գրիգորի, առ ոտս վերոյ[ասացեալ վարդա]պետին իմոյ, որ սնուցանէ մտերմաբար
զմանկունս [եկ]եղեցոյ կրկին ուսմամբ, այսինքն՝ տեսականաւն եւ գործ[նակ]անաւն, ձեռամբ բազմամեղ
անձին Յովաննու պ[իտ]ակ աշակերտի, ի վայելումն
մանկանց Սիովնի: Արդ, [ո՛վ] դասք լուսերամից, որք
հանդիպիք ի սմա տեսմամբ կ[ամ գ]աղափարելով եւ
կամ ընթերցմամբ, յիշեցէ՛ք ի մեղսաքաւիչ յաղաւթս
ձեր զանարժան գծողս սորա եւ/// զծնողսն իմ եւ
զվարպետն իմ Սարգիս կուսակրաւն աբեղայ, եւ սխալանացն անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այս էր, եւ
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Տէրն ամենայնի որ առատ է ի տուրս բարեաց, մեզ եւ
ձեզ առհասարակ ողորմեսցի յաւուր յայնմիկ, [յորժամ
բա]նք [սպառ]ին եւ գործք միայն թագաւորեն: Այլեւ
որք զօրինակս շնորհեցին, յիշեսցին եւ նոքա ի
սոսկալի ատենին եւ դասաեսցին յաջեայսն. ամէն: Արդ
գրեցաւ սա ի թուիս ՊԽԹ. (1400):
Հմմտ. ԺԴ. դ. յիշ-ք., էջ 633 Հմր 788 (յապաւումներով):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 6ա (ԺԶ. դ., բոլորգիր) Եւ զիս՝ զեղկելի եւ զտառապեալ ոգի Ներսէս, զանպէտ ծրօղս եւ զհայրն իմ
զԸռըստակէս քահանայն յիշել աղաչեմ, ո՛վ սուրբ ընթերցողք, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ. ամէն,
եղիցի, եղիցի:
2. 488ա (1684 թ., բոլորգիր) [Զ]վերջին նորոգօղ[ս] /// զՆերսէս մեղսամած եւ ներքեւ[եալ] անձնս
յիշել աղաչեմ իմայօքն հանդերձ զհայրն իմ Արիստակէս քահանայն եւ մայր իմ զՂզլն, եւ եղբայրն իմ Պաղին եւ կենակիցն իւր Նազլուխանն եւ որդիքն իւրեանց՝
Աստուածատուր քահանայն եւ զսուրբ զա(՞)ճասն
զԱՃանն եւ տէր զԱ[րիստա]կէս նորընծայ քահանայն,
որ այ[սմ] ամի ձեռնադրեցաւ: Արդ, աղաչեմ զձեզ, ո՛վ
պատուական հա՛րք մեր եւ եղբա՛րք, յոր եւ ում պատահի սմայ ընթերձմամբ կամ տես[ութեամ]բ, վասն
սիրոյն Քրիստոսի լի բերանով եւ աննախանձ կամօք
մէկ բերան Աստուած ողորմի ասացէ՛ք Ներսէս անարժան եւ պիտականուն քահանայիս եւ կենակցին իմոյ
Հըռիփսիմին, եւ ծնօղաց նորին Յակոբ քահանային եւ
Եղիսաբեթին. եւ ով ոք զմեզ յիշէ, յիշեալ լիցի առաջի
ահեղ ատենին Քրիստոսի, ամէն: Գրեցաւ ՌՃ. եւ ԼԳ.
(1684) թվին, Ապրիլ ամսոյ Է.:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Հարցմունք Գրիգորի Տաթեւացւոյ
Բ.», Ա. կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 5,
Հարցմունք գիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ, քառածալ մեծադիր, բոլորգիր, գրեալ ի վերայ հասարակ թղթոյ, ի
ձեռն Յովհաննու ուրումն աշակերտի, ի թուին հայոց
ՊԽԹ. (1400), ունի յիշատակարան ի վերայ հնացեալ
թղթոյ միոյ», «471/3106», 1ա՝ «ՊԽԹ.-1400, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Աստուծոյ ծառայ ես անարժան
մեղապ Պետրոսս գրչայփորձ արարի, թէ որպէս իցէ:
Այս գիրքս որ ա, Աստուծոյ ծառա (երիցս), երերեք, ա,
Աստուծոյ, ւաք, Ա, ձ, մ, ա, այ, թագաւոր, Աստուծոյ,
Յիսուս Քրիստոս, ա-ց», 91ա՝ «ե, զ՝ (բազմիցս), պ՝
(բազմիցս), ք՝ (երկիցս), ին, հգր, գ», 487ա՝ «Աստուած
զԳրիգոր վարդապ[ետ] /// իւր ///», 488ա՝ «ա՝ (երկիցս), գ»:
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3107
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 168. չգրուած՝ 139բ, 158ա-60բ, 166ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ 2+ԱԸx12 (Ա, Ը 11)+Ա-Դx12 (Գ 8, Ա 11)+Ա-Բ (Բ 8, Ա 21): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսադրոշմով՝ ծաղիկ, բոլորակ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x14,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15x9,5), (երկսիւն՝ 140ա-65բ), վերնագրերն ու սկզբնատառերը կարմիր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ խոշոր (3ա96բ, 140ա-65բ. նմուշ՝ 6ա), մանր, խիտ (97ա-139ա. նմուշ՝ 103ա):
ՏՈՂ՝ 21-23, 31 (97ա-139ա): ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ դեղին թուղթ:

Նմուշ 6ա

Նմուշ 103ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, մէջքի ստ. մասը վնասուած՝ խոնաւութեան հետքեր, թերթերին աղտոտուածութեան,
բորբոսի հետքեր, թ. 86-106, 129-138՝ հիմքից թուլացած, թ. 97106, 163՝ հիմքից պոկուած. թ. 165-168 եւ Բ փեղկին ցեցի անցքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-76բ Երանելոյն Աթանասի արքեպիսկոպոսի Աղէքսանդրացւոյ հարցմունք վայելուչք եւ պատասխանիք Կիւրղի Երուսաղէմայ հայրապետին.
Յաղագս մակասացութեան եւ հանճարոյ – Հետեւումն համարիմ ընդ Աստուծոյ երիս բանս եւ ապա
այսուհետեւ ի մէջ գալ... լնուլ զկարօտութիւն պիտոյից
նոցա ըստ հրամանի Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,
որ է աւրհնեալ, է յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս տպ. Գիրք պատասխանական սրբոյն Աթանասիասի.
Կ. Պօլիս, 1749, էջ 17-195:

Բ. 77ա-94բ [Աղօթք Եփրեմի Խորին Ասորւոյ]
1. 77ա-82ա Եփրեմի Խորին Ասորոյ ասացեալ.
Վասն եւ՛ աղաւթից, եւ՛ արտասուաց – Տես, Տէ՛ր,
զտառապանս իմ եւ ցաւ հոգոյ իմոյ բազմամեղիս... լուսով քո պայծառացոյց եւ անդադար երգով փառաւորեցից, բարեբանեցից եւ վերաւրհնեցից զամենասուրբ
զԵրրորդութիւն այժմ եւ միշտ եւ յօիտեանս յաւիտենից. ամէն<ն>:
Տե՛ս տպ. Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հ. Դ., Վենետիկ, 1836, էջ 227-252:

2. 84բ-94բ Երանելին Աբբայ Եփրեմի Խորին
Ասորոյ ասացեալ. Վասն աղաւթից – Փրկեա՛յ զիս,
Տէր Յիսո՛ւս Քրիստոս՝ Որդի՛ Աստուծոյ... առ ով աղաղակեսցուք, զի ընկալցի զաղաւթս մեր, քո եմք, եւ դու

ես Աստուած մեր, եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն
եւ պատիւ յօիտեանս յօիտենից. ամէն:
Տե՛ս տպ. Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հ. Դ., Վենետիկ, 1836, էջ 265-274:

Գ. 82ա-4բ [Վարդանայ վարդապետի. ձեռ. 11,
94ա] Մաղթանք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն
սրբոց. յետ Եկեսցէին ասա՛յ (Ա-Բ.) – Աստուածածին
ամէնաւրհնեալ / Ըզպաղատանս մեր ընկա՛լ... ըզՀոգիդ
Սուրբ բարեբանեմք / Երրորդութեանդ երկըրպագեմք:
Դ. 94բ-6բ Վարք եւ յիշատակ մեծ վարդապետին
մերոյ Գրիգորի Տաթեւացոյն – Սուրբ եւ երջանիկ եւ
անճառելի շնորհօք Հոգոյն Աստուծոյ լցեալ վարդապետն Գրիգորիս... Քրիստոս այսպիսի ձեւովս եկեալ լինի
աշխարհս, որոյ յ[ի]շատակն օրհնութեամբ եղիցի. ամէն:
Տե՛ս. տպ. Գիրք որ կոչի Յայսմաւուրք, ՌՃՀԹ (1730) թ.,
էջ 531-5:

Ե. 97ա-104բ Քարոզ. Վասն կանանց, ի բանն
Եսայեա մարգարէին. Այսպէս ասէ Տէր. Փոխանակ զի
հպարտացան դստերք Սիովնի – Ասեն վարդապետք,
թէ մեծ եւ առաւել չար է հպարտութիւն... այլ ո՞ տայր
ինձ թեւս աղաւնոյ, զի հեռացեալ դադարէի եւ տարաշխարհիկ լինէի եւ չար առաջնորդաց եւ կարգաւորաց
ազգիս մարմնոյ, յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս
փրկիչն ամենայնի, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Հմմտ. ձեռ. 1128, 192-7ա:

– 104բ Գրչի ցուցում՝ «Այս երկոքին քարոզս ի կարգ
լուծմանցս, այժմ հետեւեսցուք առաջի եդեալ բանին»:
Զ. 104բ-17բ, 119բ-20բ [Հարցմունք զանազանք եւ
պատասխանիք] – Վասն գունոց մարդկան... Դարձեալ
վասն մասանց հոգոյն... Վասն գործեաց կազմածոյ մասանց... 105բ Վասն պատկերացուցութեան... 106բ
Վասն մասնաւոր անդամոց... Յաղագս կարգի քահանայութեան... 108բ [Վասն] սարկաւագի... Վասն տօնի
Ծննդեան... 110ա Վասն դասուց հրեշտակացն... 110բ
Վասն անուանց հրեշտակաց... Վասն փառաբանութեանց հրեշտակաց... [Վասն] Աբելա... 111ա Վասն ԲԺ.
(12) պարգեւացն մարդոյն... 111բ Վասն տօնից... Վասն
Աստուածաշունչ գրոց... 114ա Վասն Մարիամանցն...
Աւրինաց հարց... Կոստադնուպաւլիս... 114բ Սողոմոնի... 116ա Դարեհի... Թողութիւն... Վասն ապաշխարութեան... Վասն խոստովանութեան... 116բ Վասն աղաւթից... Խռովութեան... 117ա Հնազանդութեան... Մեծութեան... Սակաւիկ ինչ... 117բ Վասն փոխոց... Վասն
սրտմտութեան... 120ա ՅԵրուսաղէմի... Ադամայ... Գազանաց... 120ա Փառաց... Ադամայ... աղօթից... Վասն
գողութեան եւ շնութեան:
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117բ-20բ Նորին Քարոզ վասն ողորմութեան, ի
բանն Սաղմոսին որ ասէ. Երանի որ խորհի – Բարի
գործք Բ. են տեսակաւ, այսինքն պահք, աղօթք եւ
ողորմութիւն... Է. երորդ զողորմութիւնն ասեն ճանապարհ փրկութեան:
Հմմտ. ձեռ. 2129, էջ 71բ-4բ:

Է. 121ա-4բ Նորին քարոզ վասն նախանձու ի բան
սաղմոսն – Մի՛ Նախանձիր ընդ չարս. Որպէս դայեակ,
որ վարժէ զստնդիա... զի որպէս խոտ վաղվաղակի եւ
լինիցի լուծկ ի յաւիտենական հրոյն, յորոց փրկեսցէ
զմեզ Քրիստոս Աստուած մեր:
Հմմտ. Գր. Տաթեւացի Ամառան, տպ. 1741, ԿԲ.:
Ը. 124բ-6բ [Գուշակութիւնք] Վասն Լուսնի – Երկուշաբթի աւուր տանուտէր Լուսին է... Վասն տղայոց
ծննդեանն, որ լինի կտրիճ... 125բ Վասն աղեղան, որ
իջանէ ի վերայ Լուսնին... 126ա Վասն խաւարման
Արեգականն եւ Լուսնի...
Թ. 126բ-32բ Նորին քարոզ եւ խրատ ամենայն
մարդկան, ի բանն. Հայեա՛ց ի քեզ, գուցէ լիցի բան
ծածուկ ի սրտի քում, օգնեա՛յ Հոգի Սուրբ ի յանկ
ելանել – Զոր օրէնսդիրն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս
զճրագ օրինացն հրամայէ աշտանակի դնել... կործանմամբ դժոխոցն ազատեաց զհոգիսն, որ յԱդամայ,
յարեաւ աստուածաբար եւ ել յերկինս նովին մարմնովն, որ եւ գալոց է հայրենի փառօք՝ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որում փառք եւ զօրութիւն եւ
երկրպագութիւն ընդ Հօր իւրում եւ ամենասուրբ
Հոգոյն այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
Հմմտ. Գր. Տաթեւացի. Ամառան, տպ. 1741, Է.:
Ժ. 132բ-7բ Վասն մանկանց եւ երիտասարդաց,
զանազան մտօք, ի բանն իմաստնոյն Սողոմոնի, որ
ասէ. Երեք են, զորս անհնար է ինձ իմանալ, եւ
զչորրորդն ոչ ճանաչեմ զհետս արծւոյ նաւ ընդ ծով
գնացելոյ եւ զճանապարհ առն երիտասարդի. Աւգնեայ Հոգիդ Սուրբ Աստուած – Ի վերայ այսմ բանի Ե.
իրք տեսանելի է... զմեզ արժանաւորս արասցէ անճառ
շնորհացն եւ յարութեան փառացն եւ նորոգութեան
յաւիտենից կենացն Քրիստոս Աստուած փրկիչն մեր, եւ
նմայ փառք ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգոյն այժմ եւ միշ[տ]:
Հմմտ. Գր. Տաթեւացի, Ձմեռան, տպ. 1740, ԽԱ.:

ԺԱ. 137բ-9ա Ոտանաւոր վասն ցուցանելոյ զերգող շարականացս, յոգ(=դ)եալ ըստ նախագիծ
տանց («ՅԱԿՈԲ ՎԱԱՐԴԱՊԵՏ ԸՍՑՈ ԽԸՆՆԴՐԷ ՅՈՀԱՆ ԷՐԷՑ») – 138ա Յայտնում բանից քոց լուսաւոր /
Առնէ զտըղայսըն մըտաւոր... 139ա Էրէց Յոհան այսպէս իմա՛յ՝ / աւագ աւրհնութեներն որ կայ / ձայն եւթն
Սիւնեաց Ստեփանոսեայ, / սուղ թէ մընաց նըշան չըկայ, / Րաբուն Յակոբ սոսկ կոչեցայ, / կըրպակ մըտաց
այսքան գըտայ, / յետ դարապետ <դարա> ճառիս
ելայ, / զի զանազան օրինակ կայ, / Է՜յ, տէր Գրիգո՛ր,
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ես քեզ մեղայ, / առջեւ ծերոյդ ես ճոխացայ, / յոտք հանի զբանս վանքըն Սըսայ, / առ ոտ Շմաւոն կաթողիկոսայ: / Ցուցանէ զայս թիւ Թորգոմայ՝ / ԱՌԱՂ. (1643)
շինէ քանակ սորայ, / Նոյեմբերի Թոյ Ժէ. (19) Հռոմայ /
տաղս ի Սըսայ Զեյթուն կու գայ:
ԺԲ. 140ա-51ա Տեսիլն Սուրբ Աստուածածնին
[վասն դժոխ]ոց, մեղաւորաց – [Խ]որհեցաւ սուրբ
Աստուածածին ամենաւրհնեալ միշտ կոյս Մարիամ...
փառք քո թագաւորութեան, փառք քո գթութեան,
փառք քո ողորմութեան, գոհութեամբ փառաւորեմք
զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիտ այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Հմմտ. տպ. Թանգարան հայկական հին եւ նոր դպրութեանց, հատոր. Բ., Վենետիկ, 1898, էջ 383-450:

ԺԳ. 151ա-7բ Թուխթս, որ կոչեցօ Ոսկիփորիկ
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի տաճարն Պողոս
Պետրոսի – [Ե]ւ փափս Հռոմայ եցոյց ի տաճարն... Եւ
յորժամ զթուխթն առեալ առաջի ժողով ///:
ԺԴ. 161ա-5բ [Ոտանաւոր ինչ] – /// ապարութեան:
Լո՛յս ճշմարիտ, որ լուսաւորես զամենայն մարդ, լուսաւորեա՛յ զխաւարեալս մեղաւք... զայս ամենայն ի
բերանոյ եւ ի սրտէ լսէ Տէր իմ Յիսուս Աստուած,
նախախնամաւղ յօիտենական, եւ ողորմեա՛յ ինձ մեղաւորիս եւ արա՛ արժանի ի քո արքայութեանդ, հանդերձ ծնօղօք եւ ամենայն արեան մերձօորք եւ համօրէն քրիստոնէ<ե>օք. եւ քեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգոյդ
յօիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Լուսանցներում եւ սիւնակամէջերին կան տների կամ
հատուածների համարներ՝ Է-ԽԹ.:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԷ. դար, շղագիր
1. 1աբ [Ոտանաւորք]
ա. 1ա (Հայատառ թուրքերէն) – Պինաշըք հափս
էյլէմիշտիր օլզագան յեջահտէ / Գամուսուն տէրպէնտ
իտուպ քուսին գլալի ֆախհտէ. խանեյին եյին ինէ
գլսան գուտումին պիր քերէ եաթախըն գբդօլ օլուր հէմ
պալիշին քիեահտէ:
բ. 1ա Ուրախ լե՛ր, օվ Ակոբ տեսուչ, հասեալ ես
տասներորդ մասին / Դու ես վէմ առ ընդ Սիմոնի,
նայն երեք մասն ի քեզ հասին... զոսկի մաքրին
նոքայ, թէ ղաւզանէն դետ սկըսին:
գ. 1բ Արօր մեղաց ակօսայբեկ արար զիս, անդի
հոգոյս օրըստօրէ քակելօվ առբերելօվ / Օժար կամօք որս դիմեցայ ընդ չարին, զերկուղ զՏեառնըն յի
բաց հանի հերգելօվ առ բերելօվ... վերաս դարձան
ծիծաղելօվ փարելօվ առ բերելօվ:
Ծնթ. Ներքեւում երկաթագրով գրած ՄԵԼՔ (գուցէ հեղինակի անունն է՝ Մելքիսեթ (՞):

դ. 1բ Դու ես մայր Բանյին ծնօղ Միեածնին, / Որ
դիեցուցեր սուրբ կաթամբ, որ Էնն երկնային... տեսին նորայծին մանուկ գրկեալ սուրբուհին:
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ե. 2ա Յայտնում բանից քոց լուսաւոր / Առնէ
զտղայսն մտաւոր (այսչափ):
զ. 166ա Քեզ ասեմ անձն իմ զազրայլի / Եղեալ
ես մեղօք եղկելի / հոսեաց զարտայսուս տրտայլի /
վասն ընդէր անձն իմ տրտում ես / ուրախ կաց /
ընդէ՛ր տրտում ես:
2. 2բ [Այլալեզու բառարան] – Գրեշտ մարի –
Շատ ապրիս... յին պեյ՝ գինի խմես... էրյամ, էդւսպ,
ագու գլըմրի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 168բ (ԺԸ. դ. շղագիր) Ուզուն չարշըի գլուխն
պապալը փուռն մահտասի Մարկոս այսպէս ասէ.
Բարի արարէք:
2. Կազմի Ա. աստառին (ԺԸ. դար, նոտրգիր) Յիշատակ է Մելքիսէ[թ] վարդայպետ:
3. Կազմի Ա. աստառին (ԺԸ. դար, նոտրգիր) Ես՝
Զաքեի որդի Պօղոս պատուհասն ///:
4. 96բ (ԺԸ. դար, շղագիր) Պէյազ տվի տէր Եսայիաին ԾԳ. (53):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա սեւ թանաքով բոլորակ՝ «///Ռ ///»՝
ջնջած: 49բ սեւ թանաքով ութանկիւն քառակուսի
կապգիր (երկիցս)՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / [ՍԻՄԷՈՆ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ]» (՞) մէկը՝ ջնջուած: 168ա ստ. աջ անկիւնում սեւ թանաքով բոլորակ, վատ դրոշմուած՝ «///ՐԱ
///Ծ» (՞):
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ՆՇՈՒՄ՝ 168բ (շղագիր) Թվին ՌՃԼԱ. (1682): 168բ
(շղագիր) Թվին ՌՃԽԶ.-ին (1697): մէջքին՝ «1, ///րի
հայրա///», «472/31107»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. կազմաստառին՝ «Ա (կրկնած), Ս, Յ
(երիցս) Յիսուսի, Արպեալք [յար]գանդէ դարձ, դ, պա:
Կրգին: Արեմադադացի: Մարիամ: Աարութ: Ա, ա, Յ,
ա, պ Այսպէս է արքայութիւն Աստուծոյ, նմանեցաւ
երկնից: Երանի, որ խորի զաղկատն եւ տնանըն աւ»:
1ա՝ «Մելքիսե[թ]» Թուեր՝ «34888, 29, 666, 100, 50,
40, 555555, 80, 90, 00, 200, 100, 132, 136, 16003,
456, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100» «այսպէս աւե, մե»: 2ա՝ «գրչափորձ, Պօղոս»: 2բ՝ «Արարածոց ոց իւրոց, Աեզինզն, Արաբական գծագրութեամբ
թուաբանական հաշուարկներ: 3ա՝ «Աւետիս»: 166բ՝
«Եփօր էլիս արայ նանի սօխ քու քալայը տեղիտ մէռիմ, գարմիր, ճէրմակ թիթ մազիտ քու ջայպայքիտ ծալին մեռիմ, տ», Զանազան նշաններ: 167բ՝ «Տէր տուր
ինծ լե», «Ա-ֆ», «բա, բե, բէ, բը, բո, բօ, իզն ելին, ա, բ,
գ, դ», «Տվանք քել սէֆէրին իպրայիլ Դ. Ղուռ մէ: Կէս
ղուռուշի պան, մէկ ռուպայլ մէկ Բ. պաղքայ Բ. կտրած
փարայ այլ: Զ. ղապայ փարայ մէկ թիվն»: 168բ՝
«Մարգարէն: Գրչայփորձ»: Բ կազմաստառ՝ «Ամենայն
ժամուտ, ամենայն ժամ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ մարդու դէմք, Բ փեղկի կազմաստառին կենդանի ձի(՞):
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ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 187. չգրուած՝ 1աբ, 161բ-6բ, 173-4բ, 184ա-7բ: ՊՐԱԿ՝
Ա-ԺԶx12 (ԺԶ 9, ԺԴ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ լուսագծերով, լուսադրոշմներով՝ թագ, «W»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (15,5x11,3): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 3ա), նոտրգիր՝ 2ա:
ՏՈՂ՝ 24: ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով բաց շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.), մասն կազմաստառի:

Նմուշ 3ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը՝ մաշուած, տեղ-տեղ քերծուած, Ա.
փեղկը, Պհպ. Ա., թ. 1-6՝ ցեցի անցքեր, կազմը ԺԸ. դ. նորոգուած,
գրադաշտը գունափոխուած, տեղ-տեղ զանազան բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-172բ [Ոսկեփորիկ Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
Տե՛ս Գիրք, որ կոչի Ոսկէփորիկ, արարեալ սրբոյ հօրն մերոյ Գըրիգորի Տաթեւացոյն եօթնալոյս վարդապետի, Կ. Պօլիս, 1746: Նախերգութիւն/չիք: Ցանկ առաջին հատորին/չիք:
Հատոր առաջին/2ա-42բ: Ցանկ երկրորդ հատորին/չիք: Հատոր
երկրորդ/42բ-58բ: Ցանկ երրորդ հատորին/չիք: Հատոր երրորդ/58բ-103բ: Ցանկ չորրորդ հատորին/չիք: Հատոր չորրորդ/
103բ-43բ: Ցանկ հինգերորդ հատորին/չիք: Ցանկ հինգերորդ

հատորին/144ա-61ա: Նորին Գրիգորի դաւանութիւն Հաւատոյ
չորեքտասան աստիճանաւ, զոր ժողովեալ այսպէս դաւանեմք
հասարակ բառիւ եւ համառաւտ բանիւ/167ա-72ա:

բ. 172բ-3ա [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ] Ի խնդիր. Աւգնեա՛ աննախանձ Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ ի
խնդիրս հասարակաց աւգտի – [Արդ, ես, Յակոբ
Ղրիմեցի] եւ զառած[եալ]ս մեղաւք յերկրի... թէ ամենայն, որ խնդրէ ի քէն... (թերի):
Տե՛ս տպ. Յակոբ Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատութիւններ, Երեւան, 1987, էջ 126:

գ. 175ա [Մասն ախտարքի] – /// աւր Լուսնի
հիւանդանան, ընդ Ի. (20) աւրն անցի՝ ապրի... որ Լ.
(30) աւրն հիւանդ մեռնի:
դ. 175ա-83բ [Մատթէոս վարդապետի ասացեալ]
Եւ առ մի ի կողիցն եւ ելից ընդ այնր մասին եւ
շինեաց Տէր Աստուած զկողն ի կին – [Գ]իտելի է, զի
յամենայն իրողութիւնս զչորս զայս քննել... հանգունակ իւրոյ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Վերնագրի կողքը սխալ գրուած՝ «Մթ. վդ.», տառերի
վրայ հանման կէտեր են դրուած:
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

172աբ Եւ ես, տարտամս յուսումնասիրաց Գրիգորի
պիտակ անուն խնդրող բանի, հաւաքեցի զգիրքս աստուածաբանութեան, որ անուան|172բ|եալ կոչի Ոսկիփորիկ, զի ըստ իրին եւ զանունն առեդեալ ունի Ոսկի,
այսինքն՝ անապական եւ պատուական գանձիւք աստուածային առլցեալ, որ եւ զստացաւղ իւր եւ զսիրողս
աստուածաբանութեամբն փարթամացուցանէ: [Ա]րդ,
գրեցաւ սայ ընդ հովանեաւ Սուրբ առաքելոյս՝ առաքելական Աթոռոյս Եւստաթէի, եւ այլ բազմահաւաք
սրբութեանց, ի նեղ եւ ի նուազեալ ժամանակի, թուականութեան մերոյ ազգի ՊԾ.երորդ (1401), ի խնդրոյ
ումեմն բարեպաշտի խոջայ Մասուտշահի, բնակութեամբ ի սեպուհ արանց (գրչի ջնջած՝ <վար>) Դավրէժ քաղաքի, զոր խնդրեաց բազում անգամ գրով եւ
բանիւ գրել յաղագս սրբոյ Երրորդութեան եւ յաղագս
Քրիստոսի աստուածութեանն: Եւ ես՝ տկար ոգով եւ
ծիւրեալ մարմնով, հաւաքեցի սրբոց արանց զճշմարիտն եւ զուղիղն եւ գրեցի կարճառաւտ բանիւ, եւ ի
չորս հատորս բաժանեցի՝ վասն դիւրութեան ընթերցողաց, եւ յաւելեալ բանս ի մերոց վարդապետաց իբր
թիւրական կնիք եւ մեկնութիւն ի վերայ եդեալ:

Գրչի. 183բ Զսակաւ ծրողս աղաչեմ յիշել ի Տէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

187բ (ԺԷ. դ., շղագիր) Յայս Ոսկեփորիկս ՃՁԸ.
(188) թուխտ է ընդամենն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 2ա սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / յՊԵՏՐՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Հարցմունք Մաս[ուտշահ] իշ[խանին] /// [պատասխ]անիք Գրիգորի Տաթեւացւոյ»,
Ա. կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Հարցմունք
Մասուտշահ իշխանի եւ պատասխանիք Գրիգորի Տաթեւացւոյ զսրբոյ Երրորդութենէ եւ զմարդեղութենէ
գրչին, քառածալ, բոլորագիր, թիւն եւ անուն գրչին
անյայտ», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», Աա՝ «473/
3108»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 187ա՝ «///Սատանայ եւ Արուսեակն
անկեալ /// եւ գտակ եղեւ ամենայն չարեաց ամբարտաւանութեանն մեղաց: Նախ կին անձընիշխան կամօք
ախտացաւ»:

Տե՛ս ԺԵ. դ-ի յիշ-ք, Ա., էջ 9-10, Հմր 6. առել է Հմր 5118 ձ-ի
196բ եւ «Նոտարք հայոց»ի 27րդ էջերից:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՍՊԱՀԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Ամիր Սարգիս դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 418-2 (տե՛ս Պհպ.). չգրուած՝ 1բ, 4բ, 346բ, 367ա, 418աբ:
ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԼԵx12 (Ա 9, ԻԱ 10, ԻԲ 11, ԼԵ 14)+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ երկու շրջան, որոնցից մէկի մէջ՝
«Т», անզանազանելի պատկեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9,7x16,3), սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 38ա). խորագրերը կարմիր թանաքով: ՏՈՂ՝ 27:
ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, անկիւններում կաշի. մէջքը՝ շագանակագոյն
կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ կապոյտ չգրուած թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ 1+1 (թ. 1 եւ 418), կապոյտ թուղթ, լուսագծերով եւ
լուսադրոշմներով՝ թ. 1՝ «18», թագ, թ. 418՝ «15», զինուորական
հանդերձով ու գաւազանով տղամարդ, եւ առիւծ՝ սուրը ձեռքին:

Նմուշ 38ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Ա. կազմաստառը եւ թ. 1՝ նորոգած մոխրագոյն մոմլաթով, փեղկերը մաշուած, մէջքի կաշին վերից վար
մէջտեղից ճաքած, Ի. դարում նորոգուած. ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, տեղ-տեղ (369բ, 370ա, 371ա-5ա եւ այլուր)
գրադաշտը խիստ գունաթափուած, որից տառերը՝ թափուած եւ
դժուարընթեռնելի, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-231ա Ղուրան

ՌՃԻԹ. – 1680

– 2ա-4ա Այս է ցանկ Ղուրանին կարգաւ, որ է սուրա, որ է ՃԻԴ. (124) սուրա – Ա. Սուրաթի Ֆաթայ. ա...
|4ա| ՀԱ. Սուրաթի Նազայեաթ, որ է դուս կու քաշեն
Մէքիէ, ունի այեա ԽԶ. (46):
5ա-231ա Այս է գիրք օրինաց հագարացւոց կամ
իսմայէլացւոց, որ կոչի Ղուրան, այսինքն՝ Հաւաքումն
պատուիրանաց: Ազօա[ր]ա, որ է՝ գլուխ առաջին –
Ա. Ողորմածի եւ բարերարի Աստուծոյ բնաւից ստեղծօղի, որում սպասէ օրն վերջին... կատարեցաւ Ղուրան,
թարգմանեալ ի լատինացւոց բարբառոյ ի հայոց լեզու
ձեռամբ Լեհցի Ստեփաննոս վարդապետի իմաստնոյ եւ
բանասիրի. Տէր Աստուած վարձահատոյց լինի:
Ծնթ. Ղուրանի հայերէն թարգմանութիւնների եւ հրատարակութիւնների մասին տե՛ս Արմանուշ Կոզմոյեան, Ղուրանը
հայոց մէջ, Երեւան 2003, այս ձեռագրի մասին տե՛ս էջ 29:

2. 231բ-46բ Վարդապետութիւն Մահմետի՝ յոյժ
պատուելի եւ ընդունելի մահմետականաց, զոր ոմն
արապ գրեաց – Էր պատգամաւոր Աստուծոյ աղօթս եւ
փրկութիւն Աստուծոյ ի վերայ նորա... ոչ են աստուածք,
այլ մի Աստուած ամենակարօղ, որոյ դու ես ճշմարտապէս պատգամաւոր եւ մարգարէ: Կատարեցաւ Վարդա-

533

267

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

պետութիւն Մահմետի՝ լի ստութեամբ եւ առասպելաբանութեամբ:
3. 246բ-8ա Տեսիլ Մահմետի, զոր ինքն հնարեաց
եւ պատմեաց, լի առասպելաբանութեամբ – Ղուրանի մէջն՝ ի գլուխն ԻԷ. (27) եւ ի սեւ համարն ՈԼԲ.
(632), որ կոչի գլուխն որդւոցն Իսրայէլի... ոչ իմացաւ
զստութիւնն իւր, այլ ասաց փառք Աստուծոյ իմում,
մի՞թէ եւ այլ ինչ եմ քան զմարդ, իբրեւ զմի ի մարդկանէ եւ առաքեալ յԱստուծոյ:
4. 249ա-346ա Ընդդիմադրութիւն բանից Ղուրանին
ա. 249ա-64ա Հատոր առաջին եւ գլուխ առաջին.
Թէ Ղուրանն ոչ է յԱստուծոյ – Ստոյգ պատմութիւն
յաղագս Մահմետի... ինքն քոն է ամենեցուն երեսս վայելուչ, յորում ամենայն ազինք հանգչին եւ աւրհնին. եւ
առ այս այսքան. բաւական ասացի հասարակաց (ունի
ԺԷ. գլուխ):
բ. 264ա-85ա Հատոր երկրորդ, գլուխ առաջին.
Յաղագս խորհրդական աստուածաբանութիւն, ըստ
որում Աստուած է անճառելի – |264բ| Այժմ ասացուք
յաղագս Երրորդութեան... անասնաբարւոյ ախտակիր
եւ աշխարհ[ա]սէր մարդոյ քաղցր երեւի: Եւ այսքան
բաւական է իմաստնոց (ունի ԺԷ. գլուխ):
գ. 285ա-310ա Հատոր երրորդ, գլուխ առաջին. Թէ
Ղուրան ամենայն աղանդից կարծեաց հետեւի – Գիտելի է, զի Ղուրան այնպէս երկբայաբար խօսի...
զմարմնաւոր դրախտն առաւել ընտրեցեր ի հոգեւոր
երանութեան եւ յաստուածային տեսութենէ զրկեցաք:
Եւ առ այս այսքան բաւականասցի (ունի ԻԱ. գլուխ):
դ. 310ա-46ա Յայլմէ արարեալ ընդիմամարտութիւն Ղուրանին. Հատոր չորրորդ, գլուխ առաջին. Թէ
որպէս պարտ է խօսիլ ընդ այլազգիսն – Նախ գիտելի է, զի այլազիսն յոյժ փոյթ ունին լսել ինչ... երկնից
արքայութեան արժանի լիցուք եւ անդ փառաւորեսցուք զամենասուրբ Երրորդութիւն ընդ ամենայն սուրբս
նորա անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն (ունի ԻԳ. գլուխ):
5. 347ա-412բ Պատմութիւն Մահմետի (գրուած՝
ստ. լս.)
ա. 347ա-9բ Յաղագս կրկին միաբանութեան նոցա ընչիւք եւ խոտորնակի խորհրդոյն առաջարկութեան Մահետի եւ կատարման մաքայեցւոց ի
պատերազմին – Իսկ յորժամ արաբացիքն ի յուզմանէն հանդարտեցին նոքայ... առաքեաց հեծեալս զոր ոչ
տեսէք եւ անհաւատիցն պատիժ ետ, եւ փոխարէն անհաւատիցս այս է:
– Գրչից 347բ «Թողութիւն շնորհեցէ՛ք, զի յօրինակէն
թուղթ մի անկեալ էր, չկայր»:

բ. 349բ-52ա Յաղագս զի էառ Մահմետ զքաղաքն
Մաքայ եւ աւերեաց եւ զի եդ մոլար օրէնս աւազակութեան եւ զի եդ պատուէր աղճատեալ կանանց
իւրոց եւ մասնաբար ընդդիմադրութիւն – Իբրեւ այս
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այսպէս եղեւ. Ալին որդին ի Մարանայ, որ Աբուտալաբ
անուանեն... ոչ ամաչեն կուրացեալք ի վեր իմաստութենէն եւ կորովատեսքն խաւարային իմաստիցն:
գ. 352բ-7բ Յաղագս կրկին կոտորման մաքայեցւոցն եւ վասն զի դարձոց զոմանս եւ բռնութեամբ ի
դինն իւր եւ, զի թէ որպէս հնարիւք զարաբացիսն
հնազանդեցոյցին եւ վասն բազում բազմադէմ
մոլար օրինադրութեանն – Յետ այնորիկ որ էառ
զքաղաքն Մաքայ... արասցուք յերկուցս յայսցանէ, եւ
այս եւս ի կարի եւ կամակոր եւ տգէտ բարուցն է, որ
զմեղս իւրեանց ի վերայ այլոց ընկենուն:
դ. 357բ-60ա Յաղագս սուտ մարգարէիցն, որք
երեւեցան յաւուրս նորա՝ իբր զնա, եւ վասն զի սուտ
է նա, բերելով վկայութիւն ի հին եւ ի նոր մատենիցն. եւ եթէ վասն էր զօրացան նոքա, եւ զի եդ օրէնս
ի լուծանել զերդումն, եւ զի շնացող էր եւ որկրամոլ –
Ի ժամանակս Մահմետի այլ եւս երկու ոմանք յայտնեցան... ոչ կարողանայր ասել ինչ, բայց յայնմանէ զոր
բանս ստա[յ]օդս ստեղծանէր, թէ այսպէս ասէ Աստուած:
ե. 360ա-4բ Յաղագս, զի պոռնիկ էր ընդ կանայս
եւ զայր նոցա սպանանէր եւ վասն արտաքսելոյն ի
նորա ի քաղաքացն երկուց Մաքայոյ. եւ Յիթրաբայ եւ
վասն ախտամոլ օրինադրութեանն նորայ – Զնորոգ
եւ զյոգնամասնեա զոճիրս նորին զուայտասէր անձինն... որպիսի խորհրդածութեամբ զայս ամենայն յաղագս կանանց պատուիրեաց եւ յաղագս սքանչելեաց
բնաւին եւ ո՛չ մի:
զ. 364բ-70բ Յաղագս ցուցանելոյ ի նորին մատենիցն վկայութենէ, թէ ոչ է նա մարգարէ, եւ վասն անճահ սքանչելեացն, զոր առասպելաբանեն, եւ
պոռընկամոլ հրաշալիցն, զոր ճառաբանեն, եւ վասն
շնալոյն եւ զելիական օրինադրութեան եւ մասնաբար դիմադրութեան – Եւ քանզի ոչ է նա մարգարէ, ի
նորին մատենիցն ճշգրտեսցուք... ուրեմն եթէ աստուած նոցա վկայէ, եթէ քան զամենայն արար /// ամբ
///ոյն /// զիարդ ի նոցանէ /// ///:
– Գրչից 366բ «Յօրինակիցն Բ. թուղթ չկայր»:

է. 370բ-4ա Յաղագս դիւաբախ անկանելոյ որպէս
թէ բարբառ /// յօդ պատանին /// ընդդիմադրութիւն
– Յորժամ բարբառ իջանէ ի վերայ Մահմետի... զգործս
մարգարէիցն յառաջնոցն ընթենոյր ի Ղուրանն գրեաց
եւ յաղագս ապագայիցն բնաւին ինչ ոչ ասաց սակս, զի
ոչ գիտէր:
ը. 374ա-9ա Յաղագս զի ուսանել /// զպատմութիւնս արանցն առաջնոց եւ արաբացւոց բարբառով
նոցին. պատմաբանել օդելով ընդ նմին բանս ստայօդս, որպէս թէ աստուած ուսուցանէր ինձ – Զպատմութիւն գործոց արանցն առաջնոց, զոր Մահմետ
պատմեաց... պատիժ դատապարտելոյն ընդ ուխտադրուժ դատապարտեալ հօրն իւրում բանսարկուին:
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թ. 379ա-84բ Յաղագս արտաբորբոք օրինադրութեան նորա եւ վասն անյագ բարուցն, որ են ախտամոլութեան եւ մասնաբար ընդդիմադրութիւն – Որպէս բար[ի] է աստուած եւ բարէսէր եւ ի ձեռն բարէխոհ գործակալաց... զայս յոյժ պարզայայտաբար նշանակեաց Եսայի՝ ասելով զիարդ անկաւ յերկնից արուսեակն, որ ընդ առաւօտն ծագէր:
ժ. 384բ-412բ Յաղագս ցուցանելոյ ի վկայութենէ
նորին գրոցն եթէ ոչ է Ղուրան խօսք Աստուծոյ – Եւ
քանզի ոչ է Ղուրանն խօսք Աստուծոյ, նոյն ինքն է
նմանէ իսկ, այսինքն՝ ի Ղուրանէն ի վկայութիւն... շատ
աւելի քան զառաջինն արար հիմն տաճկութեան, եւ
Մահմետա պղծոյն ասէ՝ ղաբուլաբ ղալուբալէ. վերջ:
Ծնթ. Ստ. լս-ներում երբեմն կան խորագրերը՝ «Պատմութիւն Մահմետ», «Պատմութիւն եւ ընդդիմադարձութիւն Մահմետ», «Պատմութիւն Մասհաֆի»:

6. 413ա-6բ Պատմութիւն գալըստեան Մահմետին
ի Հայս, եւ գնալն ընդդէմ սրբոյն Սահակայ ըՌըշտոնեայ եպիսկոպոսին – Իշխանն Արծրունեաց Թէոդորոս ըՌշտոնի իբրեւ լուաւ, թէ Մուհամատ բազում
զօրակուտեաց... Եւ բարեպաշտ Վարդ Պատրիկ գնաց
յերկրպագութիւն Սուրբ Նշանին Վարագայ. ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ մե[րոյ]:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 231ա Ի վերջոյ Ղուրանին քանի մի ոտանաւորս եդեալ կան, որք ոչ են թարգմանեալ ի լատինացւոց բարբառ: Ո՛չ գիտեմ զպատճառն: Կատարեցաւ Ղուրան թարգմանեալ ի լատինացւոց բարբառոյ ի հայոց
լեզու, ձեռամբ Լեհցի Ստեփաննոս վարդապետի
իմաստնոյ եւ բանասիրի: Տէր Աստուած վարձահատոյց
լինի: Եւ զգծօղ սմա զնաքեա սոսկանուն դպիր ամիր
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Սարգիսս յիշել ի Տէր ի ձէնջ մաղթեմ, որք հանդիպողք
լինիք սմա սակս կարդալոյ կամ գաղափարելոյ, ոչ թէ
վասն ուսանելոյ ինչ ի սմանէ, այլ սորին ստութեամբն
զճշմարիտն ընթասցուք՝ ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր
հպեսցուք, որ է աւրհնեալ ընդ Հօր եւ ամենասուրբ Հոգովն, անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն:
248ա Ո՜վ ընթերցող, տե՛ս, զիա՞րդ ի բանիցն իւրոց
ըմբռնեալ եղեւ անուանեալ մարգարէն: Եւ դու լե՛ր
ճշմարտութեան հետեւօղ, եւ աստուստ քեզ չէն օգնականութեան. եւ վկայութիւն եղիցի ընդդէմ նոցա: Գրեցաւ Ղուրանս ձեռամբ ումեմն զնաքեա լոկ անուն Ամիր
Սարգիս դպրի, ի քաղաքն Շօշ, այսինքն է՝ ըՍպահան,
ի թուականիս ՌՃԻԹ.ին (1680):
416բ Զնաքեա սոսկանուն Ամիր Սարգիս դպրի ձեռամբ կատարեցաւ գիրքս ի թվին ՌՃԻԹ. (1680),
Նոյեմբեր Ի. (20):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

417ա (ԺԸ. դ., կապգիր) Դաւիթ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 5ա ձուածիր՝ յետին թաթերի վրայ
կանգնած երկու առիւծ, որոնք պահում են թագակիր
շրջանակ, մէջը՝ «ԵՅՌ», իսկ առիւծների աջ եւ ձախ
կողմերում «ER», (երկիցս, մի կնքադրոշմի հայերէն
տառերը ջնջուած):
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «475/3109», «Հմր 1», «Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 248ա՝ արաբատառ, ջնջուած: 417ա՝
արտ. լս.՝ «ընթերցայ»: 417աբ՝ արաբատառ գրչափորձ՝
արաբերէն տառեր), «Յիուր կարծթ»: 417բ՝ «Ինչ ազգ,
որ Սուրբ գիրք ունի, այն ազգի հացը դուք կերէ՛ք եւ
ձերը նրանց տուէ՛ք» (ներքեւում նոյնը արաբատառ):

3110
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 148-2 (տե՛ս Պհպ., գրչի էջալակում՝ 3-146, որ է՝ 2ա147բ). չգրուած՝ 1աբ, 74աբ, 78բ, 85ա, 112բ, 145բ, 147բ-8բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-Թx8+Ա-Թx8 (Ա 12, Բ 10, Թ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ ծաղիկ, խաչ, աղաւնի, Ա. կամզաստառին փակցուած թերթիկին ճնշադրոշմ՝ անընթեռնելի: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3x13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 25ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով գունազարդ (շագանակագոյն, սեւ) կաշի, միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտ ցայտկէն:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1+1 (թ. 1 եւ 148), սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն
կազմաստառի:

Նմուշ 25ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, երկու գամերն ու
կապիչներն ընկած (կայ կապիչի մօտ 2 սմ երկարութեամբ հիմքը). Բ. փեղկին ցեցի անցքեր, թերթերին աղտոտուածութեան
հետքեր, թ. 1-3, 146-8՝ գամերի ժանգահետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-73բ [Մխիթարայ Սեբաստացւոյ համառօտ
ճարտասանութիւն: Գիրք Ա.-Ե.]: Յաղագս արհեստի
ճարտասանութեան:
Տե՛ս ձեռ. 876, 6ա-92ա: Ա/2ա-8ա: Բ/8բ-36ա: Գ/36բ-44բ:
Դ/45ա-69ա: Ե/69ա-73բ: Զ/չիք:

Բ. 5ա-146բ [Ցանկք բառից եւ ածանցից]
1. 75ա-112բ Հաւաքումն բառից, որք նշանակութեամբ նոյն կամ մերձաւորք են – Ագանիլ՝ Օթեւանիլ
կամ օթեւանս առնել... Օրհնել կամ տալ զօրհնութիւն
կամ մատուցանել զօրհնութիւն. տե՛ս զգովելն:
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2. 113ա-27բ Մասընկունք բաղադրականք եւ
սկսբնատառք բաղադրե<րե>լեաց բազումք – Ամէն.
Ամենաժողով տօն, ամենաթագաւոր... Օդ. Օդապարիկ,
օդաչու:
3. 127բ-140ա Վերջնաբառք բաղադրեալ բառից,
բաժանեալք ըստ ձայնաւոր տառիցն, որք ի վերջին
վանկս նոցա – Արձակ. Սանձարձակ, հերարձակ...
Քատակ. Արփիաքատակ, համաքատակ, օձաքատակ...
Խօս. Խնամախօս, աստուածախօս, բարեխօս, չարախօս, քաղցրախօս, քաջախօս, շատախօս:
4. 140բ-5ա Ածանցական անուանց վերջք ըստ
զանազան ձայնաւորաց տառից, որք ի նոսա են եւ
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եզերին բաժանմամբ, եդան ի մի վայր – Ած. Առած,
կատարած... Ցու. մահացու, մահկանացու, տիրացու,
քահանայացու, կրօնաւորացու:
5. 146աբ Վերջք ածանցականաց, որք երբեմն զզօրութիւնս նշանակելոյ ունին իբր զընդունելութեանց,
որք ի օղ եզերին – Ակ. Նախահոգակ, խնդրակ... Ոյց.
Նաւակառոյց:
6. 146բ Վերջք ածանցականաց, որք երբեմն զզօրութիւն նշանակելոց ունին զբայածականս, որք ի
ումն եզերին – Ած. Կատարած, առած... Ուց. Ուռուց:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 147ա՝ թուաբանական հաշուարկ:

3111
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Գէորգ երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ տէր Բարսեղ մհտ.:
ԹԵՐԹ՝ 309: ՊՐԱԿ՝ 3+Ա-ԻԵx12+1x6: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,3x10,7),
խորագրերը եւ միաւորների սկզբնատողերը, սկզբնատառերը
կարմիր եւ կապոյտ թանաքով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 16ա),
նոտրգիր՝ 1ա-3ա, 267բ-73ա, 304ա-9 (նմուշ՝ 268ա): ՏՈՂ՝ 25-26:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով. միջուկը՝
տախտակ. աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝
կարմիր:

Նմուծ 16ա

Նմուշ 268ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 3բ՝ «Համբարձումն Քրիստոսի,
Պետրոս առաքեալ, Հռիփսիմէ կոյս, Կատարինէ կոյս». հաւանաբար ԺԹ. դարի տպագիր գրքից կտրած-փակցուած չորս նկարներ՝ կապոյտ, կանաչ, կարմիր գոյներով: Լս-յին՝ Յարութիւն՝
59ա: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 4ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա րդ ՝ 59ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ թռչուն, բուսական: Զա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, նարնջագոյն, մանուշակագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը՝ մաշուած, երեւում է միջուկ-տախտակը, փեղկերի գամերն ու կապիչներն ընկած,
դռնակի կաշին անջատուած-ընկած, մնում է մէկ սմ լայնքով
հիմքը, դռնակի աստառը ցեցակեր, մէջքի կաշին ճաքճքած, մաշուած, վերին մասի կաշին մասամբ պոկուած-անջատուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանզան բծեր եւ հետքեր. լուսանցակողերը գունաթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-291ա Ճառընտիր

Ա. – 2ա-3ա (Նոտրգիր) Ցանկ գրոցս. Սրբոց եւ այլ
պատմութեանց – Ա. Մանկանցն Եփեսոսի... ԽԱ. Վասն
Ոհաննու Մայրավանեցոյ ասացեալ. Վասն իգամոլ
արուագիտաց:
1. 4ա-15ա Ա. Պատմութիւն սուրբ մանկանցն օթանեցունց, որք յԵփեսո[ս] ննջեցին եւ յար[եան] աւուրս
Թէոդ[ոսի] [թա]գաւորին – Ամենեցունց Տէրն եւ Արարիչն, որ գիտէ զվերջինս... տօն մեծ զօրն կատարեալ
որպէս վայել է սրբոցն ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեանն, այժմ եւ |15ա| միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
2. 15ա-7բ Բ. Տեսիլ մարգարէութեան սրբոյն Սահակա Պարթեւի Հայոց հայրապետի, զոր ետես
յԱրարատ գաւառի՝ ի Վաղարշապատ քաղաքի, զոր
Նոր քաղաքն կոչեն. յորժամ նըստէր ի սուրբ եկեղեցւոջն, ի վերայ բեմին, մերձ առ սեղանն Աստուծոյ, ի
սուրբ Կաթուղիկէին: Արդ, գրեսցուք զտեսիլն, որ են
բանք Հօր եւ Յիսուսի Աստուծոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն՝
կարմ[ր]ադեղով – Եւ ահա յանկարծակի բացաւ հաստատութիւնն երկնի... զգուշութիւն /// անսխալ մինչեւ
ի վաղճան աշխարհիս:
– 18ա-24ա Մեկնութիւն տեսլեան սրբոյն Սահակայ Պարթեւի, որպէս յայտնեաց զմեկնութիւն նմա
հրեշտակն Տեառն, եւ յայտնի եցոյց ըստ իւրաքանչիւր գլխոց, եւ ըստ միոյ-միոյ տանց, վասն կենաց
մարդկան եւ վասն կատարածի աշխարհիս: Արդ, դիցուք որպէս ասացի. Զմարգարէութիւն տեսլեանն, որ
են բանք Հօր եւ Քրիստոսի Աստուծոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ՝ կարմրադեղով, եւ մեկնութիւնս սեւադեղով –
Զբանալ հաստատութեան երկնից, զոր տեսեր... այնուհետեւ ոչ ոք իշխէր ինչ յաղագս յայսպիսի բանից խօսել
ընդ սրբոյն:
3. 24ա-5բ Գ. Խոստովանութիւն Հայոց, զոր գրեցին առ ժողովն Եփեսոսի – Խոստովանիմք զմի Աստուած, Հայր ամենակալ արարօղ երեւելեաց... մեք
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յայս երիս ժողովս դաւանեմք եւ փառաւորեմք զամենասուրբ զԵրրորդութիւն:
4. 26ա-32ա Դ. Ի Մեծի Բ.շաբաթին, Զատկին պահոց սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի՝ յԱդամ եւ յԵւայ
(այսպէս) – Եւ տեսեալ կինն, զի բարի է ծառն ի տեսանել... կալցուք մինչեւ ցայս վայր զբանս եւ զԱստուած
փառաւորեսցուք այժմ |32ա| եւ հանապազ, յաւիտեանս. ամէն:
5. 32ա-8ա Ե. Մեծի երեքշաբաթին. տեառն Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդինուպօլսի եպիսկոպոսի՝ Ի Տասն կուսանսն – Յորժամ զմըտաւ ածեմ
զդիւրածախումն կենցաղոյս... աճեցուցից զտուն սպասեցից քեզ յերկինս, որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, յորում փառք յաւիտեանս. ամէն:
– 38ա-9բ Նորին Յոհաննու Ոսկեբերանի. ի նոյն
գրոց – Յորժամ գայցէ Որդի մարդոյ փառօք Հօր իւրոյ
եւ յամենայն հրեշտակք ընդ նմա... խնդրէ տառապելոց
կերպարանօք վասն մեծի մարդասիրութեանն իւրոյ,
յորում փառք յաւիտեանս. ամէն:
6. 39բ-42ա Զ. Ի Մեծի աւուր չորեքշաբաթուն.
երանելոյն Զենոբայ եպիսկոպոսի ասացեալ – Մինչդեռ անդ էին իսկ, ի խորհրդեան էին քահանայապետքն... վաղվաղակի զարծաթն, զոր խնդրեացն, զի
մատնեսցէ նոցա զայն, զոր նոքա խնդրէինն:
7. 42բ-4ա Երանելոյ Եւսեբէ Եմեսու եպիսկոպոսի
ասացեալ – Փութացարուք, եղբա՛րք, ի խաչն Քրիստոսի, ո՛չ զի խաչ ելանիցեմք... փայտ փոխանակ ընդ
փայտի, մահ ընդ մահու, կենդանութեանն արարածոց:
8. 44ա-9բ Է. Յոհաննու Ոսկեբերանի ի Ծիծռանց
գրոց, որ ասէ. Հա՛յր, եթէ կարողութիւն է անցանել
բաժակիս – Բայց այժմ արդ, եկա՛յք, եղբա՛րք իմ սիրելիք, տեսցուք ճշմարտութեամբ... կարծիք բանիցս
այսոցիկ տկար գոլ զիս եւ ոչ ճանաչէ, թէ տկարն Աստուծոյ զօրաւոր է քան զմարդիկ:
Ծնթ. ստ. լս.՝ 44ա, «Աւագ ուրբաթուն», 45ա «Մեծի ուրբաթուն», 46ա «Ուրբաթուն մեծի»:

9. 49բ-58բ Ը. Ի Մեծի շաբաթու թաղման Տեառն՝
երանելոյն Եղիշէի վարդապետի ասացեալ – Դարձեալ, յետ այսր յամենայնի կատարմանն Յիսուսի ընդունի անշուշտ վկայութիւն յազգէն հրէից... ժամադրեաց ամենեցուն ժողովս լինել առ դուրս գերեզմանի
նորա. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
10. 59ա-74բ Սրբոյն Յակոբայ Սրճոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի Յարութիւն Տեառն եւ զինուորսն, որ
պահէին զգերեզման փրկչին. հասեալ – Յարութիւն
քո, Քրիստո՛ս, զարթուցանէ զիս ճառել զքէն... միածինն փրկեաց զմեզ մահուամբն իւրով. եւ նմա փառք
յաւիտեանս. ամէն:
11. 75ա-9բ Ժ. Ի հանգիստ ննջեցելոց, սրբոյն Յոհաննու Ոսկեբերանի. Յաղագս ոչ սգալոյ ըզվախ-
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ճանեալսն, եւ մանաւանդ՝ որք տղայք թողին այս
կենցաղս – Բե՛ր, այսուհետեւ, մանաւանդ, քան յառաջագունիցն փութաբեր վարդապետութեամբ... խունկ
ընդունելի զնորին հասակն որպէս երբեմն Աբրահամ,
վասն զի Աստուծոյ մերոյ մարդասիրութեանն վայել է
փառք. յաւիտեանս. ամէն:
12. 79բ-83բ Երանելւոյն Կիւրղի Երուսաղէմացւոյ.
Ի յարութիւնն մեռելոց – Արմատք ամենայն բարեգործութեան ի յոյսն կենաց ի յոյսն յարութեան... զիարդ
պատմել մարթեաք, այլ վասն աշխատելոյ իբրեւ արեւանցիկ ինչ բանս սերմանեալ լիցի:
Տե՛ս Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան, Վիեննա 1832, էջ 388:

13. 84ա-7բ ԺԱ. Յովհաննու Ոսկիբերանի Կոստանդինուպօլսի եպիսկոպոսի ի Թեսաղոնիկեցւոց
թղթոյն մեկնութենէ – Զայս ասեմ ձեզ Տեառն բանիւ,
զի մեք, որ կենդանիքս մնացեալքս... քահանայական
դասուք սրբոցն բարեխօսութեամբ առնուլ ներումն եւ
ողորմութիւնն Հոգւոց ննջեցելոց:
14. 88ա-98ա ԺԲ. Խօսք երանելւոյն Եփրեմի Խորին
Ասորւոյ ներբողեան եւ պատմագրաբար ասացեալ ի
սուրբն Յովհաննէս Մկրտիչն Քրիստոսի – Հրաւիրելով կոչեցաւ լեզու իմ յուրախարար կենսաբեր բաժակիս... Որդի՛դ միածին, սրբեա՛ զմարմին մեր, Հոգի՛դ
ճշմարիտ, սրբեա՛ ի հոգիս մեր, վասն զի աղտեղեալ
եմք յանցանօք մեղաց:
15. 98բ-108ա ԺԳ. Վկայաբանութիւն սրբուհւոյն
Վառվառեա կուսի, եւ Յուլիա, որ վկայեցին յամս
Մագսիմիանոսի թագաւորի, յԱրեգակն կոչեցեալ
քաղաքն, որ է Ելոպաւլիս – Ի ժամանակին յայնմիկ
թագաւորեալ ամբարիշտին Մաքսիմանոսի եւ անօրինին... մինչեւ ցայսօր սքանչելիք գործեն նշխարք ոսկերաց նոցա ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
16. 108ա-17ա ԺԴ. Վարք երանելոյն Յովաննու
կամաւոր աղքատին – Յամս թագաւորութեան Արկաթէոսի՝ որդւոյ Մեծին Թէոդոսի եւ ի հայրապետութեան
Յովհաննու Ոսկիբերանի... զանձն իւրօրինակ տուեալ
բազմաց եւ զհամբերութիւնն Յովբայ ընկալեալ անբիծ
եւ անարատ վարուք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,
յորում վայել է փառք իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ:
17. 117բ-32բ ԺԵ. Պատմութիւն վարուց սրբուհոյն
Թեկղի աղախնոյն Քրիստոսի – Իբրեւ ելեալ երթայր
Պօղոս յԻկոնիոն քաղաք՝ յետ հալածանաց իւրոց...
զբազումս լուսաւորեաց բանիւն Աստուծոյ ճշմարտի եւ
ննջեաց ի քուն հանգստեան ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Հոգին Սուրբ փառք յաւիտեանս. ամէն:
18. 133ա-9բ ԺԶ. Յաղագս հրաշագործ նշանացն,
զոր արար Աստուած ի ձեռն սրբոյն Մինասայ – Այր
ոմն մեծատուն յոյժ, եկն յԱղեքսանդր վաճառականու-
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թեամբ եւ լուեալ անդ սքանչելիսն... գոհանալով զԱստուծոյ ննջեաց խաղաղութեամբ ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր, յորում փառք ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
19. 139բ-254ա ԺԷ.-ԼԲ., ԽԱ [Ճառք Յովհաննու
Մայրաւանեցոյ (Մանդակունւոյ)]
Տե՛ս ձեռ. 2081, 1ա-118ա. 1/139բ-46ա: 2/146ա-54բ:
3/154բ-63բ: 4/164ա-8բ: 5/169ա-76բ: 6/չիք: 7/176բ-82ա:
8/304ա-9բ («...սոդոմացւոցն անզջութեամբ քով, զի մի՛ ընդ
նոսի» ///): 9/182ա-91ա: 10/199ա-206բ: 11/206բ-14ա:
12/191ա-9ա: 13/214ա-20ա: 14/220բ-6ա: 15/չիք: 16/չիք:
17/226բ-32բ: 18/232բ-9ա: 19/239ա-45բ: 20/245բ-54ա: 2127/չիք: Բ.1./291ա-303բ («...գայլացան մարդիկք յաշխարհի,
ցամաքեցաւ սէր, կարճեցան»///):
Տե՛ս, տպ. Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց հայրապետի Ճառք, Վենետիկ, 1836:

20. 254ա-5բ ԼԳ. Նեղոսի. Առ մանկունսն պատուէր – Պարտ է մանկանց ճգնել եւ կրթել զմարմինս... նոցա երամակից ցանկացիր զքեզ տեսանել եւ
նոցա բարեացն ժառանգակից ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր, յորում փառք յաւիտեանս. ամէն:
21. 255բ-61ա ԼԴ. Յաղագս մոլորեալ երիտասարդին – Կամիմ պատմել, եղբա՛րք, եւ զայլ սքանչելիսս,
զոր եցոյց Աստուած ի ձեռն սրբոյն Բարսղի... տայր
զնա ցկինն իւր, եւ գոհացեալ ուրախութեամբ փառաւորէին զամենայն աւուրս կենաց իւրոց զՀայր եւ զՈրդի
եւ զՍուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ:
22. 261բ-4ա ԼԵ. Վասն Անաստասայ քահանային
– Եւ այլ մեծ սքանչելիս պատմեմք ձեզ, եղբա՛րք, մեծագոյ հայրապետին Բարսղի... դարձաք անդրէն ի քաղաքն, ուրախութեամբ օրհնելով զԱստուած յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
23. 264ա-7ա ԼԶ. Վասն կնւոջն մեղաւորի, որ
ազատեցաւ ի ձեռն սուրբ հօրն Բարսղխի եւ առաքմանն առ Եփրեմ Եդեսեա – Կին ոմն մեծատուն եւ
մեծազգի յոյժ եւ զանցեալ ժամանակս իւր ունայնութեան ծառայեալ... հաւատով հայցեն թողութեանց
զամենայն մեղս իւրեանց, յորում վայել է փառք
իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս:
24. 267բ-73ա ԼԷ. (Նոտրգիր) Այս է հրամանքն
Աստուծոյ, որ ի յերկնից իջեալ յեկեղեցին Պետրոսի
առաքելոյն – Ես՝ պապս Հռոմայ քաղաքի, եկի ի տաճարս... յորժամ լսեցաք զձայն թղթիս, միաբան քահանայք եւ ժողովուրդք եկանք ի ծնկանց բացագլուխ,
օրհնեցաք զԱստուած եւ ասացաք. Տէր ողորմեա, Տէր
ողորմեա, Տէր ողորմեա:
25. 273բ-87բ ԼԸ. Հարցումն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին ընդ հրեշտակին – Յաւուր միում շրջէր
սուրբն Գրիգոր յանապատն... գեղեցկաձայն երգ ընդդիմանալ ի դասս հրեշտակաց գոհութիւն եւ փառաբանութիւն մատուցանեն ամենասուրբ երրորդութեանն՝
Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ:
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26. 287բ-91ա ԼԹ. Ի Վարդապետութենէ սրբոյն
Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի. Վասն յարութեանն մեռելոց եւ նորոգման յաշխարհի – Եղեն փողք առաքելաքն ժամատուք տիեզերաց... փուշքն ի քում յարութեան շուրջ զքեւ բուսանիցին:
Տե՛ս Պատմագիրք Հայոց, Ագաթանգեղոս, Տփխիս 1909, էջ
328 (641) նաեւ Մատենագիրք Հայոց, հտ. Բ., Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 1605:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, նոտրգիր
27. 1ա Այս է քորի դեղն – Բ. տրէմ կօնէսի, որ է
ծըւայ... սրտի ցաւի դեղն այս է. թեվարի միսկ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 15ա Տէ՛ր Յիսուս, բարձրեալ, աստուածազօր
եւ սքանչելագործ, բարեխօսութեամբ սուրբ մանկանցն
Եփեսոսի թողութիւն շնորհեա՛ սխալանաց տէր Բարսեղ մահտեսի կրօնաւորին եւ իւրոցն ամենեցուն, եւ
գծողիս. եւ քեզ փառք:
24ա Տէ՛ր Աստուած, Հա՛յր Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի, բարեխօսութեամբ սուրբ հայրապետին
Իսահակայ ողորմեայ ստացօղի սուրբ գրոցս՝ տէր
Բարսեղ կրօնաւորին եւ իրիցկնոջն եւ իւրոցն ամենեցուն՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց:
32ա Զստացօղ հոգեբողբոջ բուրաստանիս զտէր
Բարսեղ կրօնաւորն յիշման արժանի առնել աղաչեմ,
ո՛վ սուրբ ընթերցօղք:
49բ Տէ՛ր Յիսուս Քրիստոս, քո սուրբ կամաւոր խաչելութեամբդ ողորմեա՛յ ամենայն հաւատացելոց, եւս
առաւել՝ տէր Բարսեղ կրօնաւորին եւ ամենայն զարմից:
58բ Զստացօղ աստուածային գանձիս՝ տէր Բարսեղ
կրօնաւորն, ծնողիւքն հանդերձ, յիշեսջիք առ Քրիստոս
եւ թողութիւն մեղաց խնդրեսջիք. եւ դուք յիշեալ լիջիք
ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն (նման՝ 87բ):
74բ Զստացօղ սուրբ մատենիս՝ տէր Բար[ս]եղ կրօնաւորն եւ իւրքն ամենայն ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր
յիշեսջիք, եւ դուք յիշեսջիք ի Քրիստոսէ:
83բ Քրիստոս Աստուա՛ծ, քո սուրբ յարութեամբդ
ողորմեա՛ տէր Բարսեղ կրօնաւորին եւ իւրոցն ամենեցուն (նման՝ 133ա):
98ա Անբաժանելի սուրբ Երրորդութիւն, պարգեւեա՛ զողորմութիւն եւ զթողութիւն ասողիս եւ լսողացդ
եւ ստացողի սորա տէր Բարսեղ կրօնաւորի եւ գծողի
սորին եւ ամենայն զարմիցն՝ կենդանաց եւ ննջեցելոց,
եւ քեզ փա՜ռք յաւիտեան. ամէն (նման 154բ):
108ա Տէ՛ր Յիսուս, սուրբ կուսանացս աղաչնօք
խնայեա՛ ստացօղ սուրբ մատենիս տէր Բարսեղ կրօնաւորին եւ յիւրսն ամենայն, եւ ինձ՝ մեղապարտ գրչիս
թողութիւն շնորհեա՛, եւ յիմոցն ամենայնի, բարեխօսութեամբ մօր քոյ, եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն
(նման՝ 139բ, 176բ, 199ա):
117ա Տէ՛ր Յիսուս, ողորմեա՛յ ստացողի սորա տէր
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Բար[ս]եղ կրօնաւորին եւ ամենայն զարմիցն, եւ գծողիս՝ Գէորգ իրիցուն (նման՝ 214ա, 220ա, 239ա, 254ա):
163բ ԶԲարսեղ կրօնաւորն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, ո՛վ
սուրբ ընթերցօղք. եւ դուք յիշիք ի Տէր (նման 232բ,
245բ):
168բ Զստացող գրոցս՝ տէր Բարսեղ յիշել:
191ա Եւ զմեզ յիշման եւ թողութեան մեղաց արժանաւորել զըստացօղս՝ զտէր Բարսեղ մահտեսի կրօնաւորն եւ յկենդանիսն, ննջեցելովքն հանդերձ. եւ զգրողս,
եւ զԱստուած ողորմիսն մի՛ մոռանայք, վասն Տեառն,
եւ դուք յիշեա[ւ լիջիք]:
206բ Քրիստո՛ս՝ Որդի՛ Աստուծոյ, քո սուրբ ծնօղին
բարեխօսութեամբն արա՛ զմեզ արժանի ողորմութեամբ քով, քո սուրբ մարմնոյ եւ արեան մեղսաքաւիչ
սուրբ պատարագաւդ. մաքրեա՛ յամենայն պղծութեանց զմեր հոգի եւ զմարմին՝ զԳէորգ իրիցու եւ տէր
Բարսեղ կրօնաւոր՝ ստացողի գրիս եւ քեզ փա[ռք]:
226ա Զտառապեալ գծող սորին՝ Գէորգ անարժան
երէցս, եւ ստացօղ գրոցս զտեր Բարսեղ մահտեսի կրօնաւորն, եւ զիրիցակինն, եւ զորդիքն հանգուցեալքն
առ Քրիստոս: Եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ, եւ զմեզ. եւ
ասէ. եկեալք, օրինեալք:
267ա Ողորմած Տէ՛ր, ողորմեա՛ ստացօղի գրոյս՝
մահտեսի տէր Բարսեղ կրօնաւորի, եւ գրողիս՝ Գէորգ
անպիտան իրիցու, եւ թո՛ղ մեզ զմեղս մեր, որ թողեր
կնւոջն, բարեխօսութեամբ սուրբ հայրապետին Բարսղի տո՛ւր մեզ զեղջ եւ ըստ զղջմանն շնորհեա՛ թողութիւն. եւ քեզ փառք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ
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այսորիկ, որք կան ի սմա համեղալուր պատմաբանութիւնք եւ վիպասանութիւնք ի յօգնազանից վարդապետաց իբրու ճառաբանութիւնք: Քանզի ճառէ եւ պատմաբանէ պէսպիսաբար բարոյական եւ աստուածաբանական կերպիւք ճառս վասն սքանչելի եւ ամենահրաշ
զանազան ճառս տնորէնութեան եւ մարդեղութեան
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, առածի ի ուղղափառ
վարդապետաց, պատրիարքաց եւ հայրապետաց սրբոյ
եկեղեցւոյ: Վասն զի պատմութիւնք են իբրեւ պարզ
հայելի, որ յառաջագոյն եղեալ իրսն եւ զգործսն որպէս
հայելի ապացոյց ի ներկայութեան մերոյ կացուցանին:
Ահա՛, աղաչեմ ընթերցողացդ եւ բարեմիտ վերծանողացդ, սիրով ընկալարուք զՃառօղ գիրքս զայս, որ
բաց ի տնորինութենէ եւ ի մարդեղութենէ փրկչին,
վասն այլոց բազմաց պիտոյականաց իրաց եւս սա ճառէ: Շահողքդ ի սմանէ զբանս բարիս. ողջ լերո՛ւք ի Տէր:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 40բ, 176բ (ստ. լս.) ոճաւորուած բոլորակ, սեւ թանաքով՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՏԷՐ /
ՊԵՏՐՈՍ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Ճառընտիր», 1ա փակցուած
17,5x11,2 չափսի թերթիկին՝ «Հմր 6, Ճառընտիր, փոքրադիր, քառածալ, գրեալ անյայտ թուականաւ, յանհմուտ գրչէ, ի վերայ թղթի, բոլորագիր գրչութեամբ:
Ունի զցանկ ի սկիզբն, իսկ յիշատակարան ոչ ունի»:
Մատիտով՝ «Կնիք եր 40b, 176b (տէր Պաղտասար,
174b) յիշ. 58b, 74, 83, 87, 98, 108 եւ այլն», գծող
Գէորգ երէց 117, 206в, 220а, թանաքով՝ «մահտեսի
տէր Բարսեղ 133, 15, ստացող»: «ԺԷ, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]», 2ա՝ «487/3111»:

1բ (ԺԸ. դար, նոտրգիր) Գիրք, որ կոչի Ճառաբանութիւն. Քանզի կոչեցաւ անուն Մեղրասփիւռ գրքոյս

3112
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՌՃՂԹ. – 1750
ԳՐԻՉ եւ ԾԱՂԿՈՂ՝ Եզեկիէլ երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Եզեկիէլ քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 199+1 (կրկն.՝ թ. 150). չգրուած՝ 1ա-2բ, 8ա, 10աբ,
40աբ, 69աբ, 80ա-7բ, 115ա-26բ, 129ա-30բ, 163ա-70բ, 194բ,
199բ: ՊՐԱԿ՝ 5+Ա-ԺԶx12 (ժԲ 10, Դ, ժԱ 11, Է 13, ժ 14, ժԴ 15)+1:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x9,5), սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 16ա), նոտրգիր՝ 3ա-7ա,
46բ-9ա՝ լուսանցներում, 195ա-9ա: ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն, դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ ծաղկազարդ թուղթ, կապիչները՝ շագանակագոյն կաշի. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, թուղթ, լուսագծերով:

Նմուշ 16ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մկրտութիւն՝ 8բ, Տեառնընդառաջ՝

31բ, Քրիստոս ամենակալ՝ 76բ, Յարութիւն Ղազարու՝ 101բ,
Տղաթաղ՝ 108բ, Օրհնութիւն պղծեալ ջրհորի՝ 155ա: Լս-ային՝
Օրհնութիւն հանդերձից փեսայի՝ 34ա, Թագաւոր՝ 35բ, Պսակադրումն՝ 39բ, Օրհնութիւն փեսայի՝ 41բ, Աղօթք Եզեկիայ արքայի՝
71բ, Պօղոս առաքեալ, ցուպը ձեռքին՝ 79ա, Յոհան Աւետարանիչ՝
79բ, Յարութիւն Քրիստոսի՝ 91ա, Մեղսագործութիւն՝ 98բ, Օրհնութիւն մատաղի՝ 131ա: Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 9ա: Ճ ա կ ա տ ա զա րդ ՝ 50ա, 56ա, 103բ, 112բ, 127բ, 158ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զա ր դ ՝
բուսական, թռչուն, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր, մարդադէմ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ,
մանուշակագոյն, կանաչ, ոսկի, վարդագոյն, նարնջի:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. մատենագիտութիւն. Ժ.-ԺԹ. դդ., Գահիրէ 1998, էջ 167:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Ա. փեղկի երկու գամերն ընկած, կազմը
մաշուած, թ. 13, 31՝ ներքին լս. նորոգուած, թ. 28բ, 64ա, 102բ եւ
103ա՝ խոնաւութեան կամ այլ պատճառով նախկինում իրար
կպած են եղել, կոպտօրէն անջատելով՝ երկու էջի գրադաշտն էլ
խիստ վնասուել է, նոյն կերպ թեթեւակի վնասուած՝ 103բ եւ
104ա, երբեմն բնագիրը թերի, գաղափար օրինակը հաւանաբար
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թերութիւն կամ պակասներ է ունեցել, գրիչը թ. 10, 40, 69, 80-7,
115-26 թողել է բաց՝ չգրուած, յետագայում լրացնելու նպատակով, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր, լուսանցակողերը
գունաթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 7բ-157բ Մաշտոց ձեռաց
1. 7բ Ցանկ է Մաշտոցիս – Ա. Վասն տղայոց
մկրտութեան... ԻԲ. Վասն ջրհոր օրհնելոյ:
2. 9ա-31բ [Կանոն մկրտութիւն առնելոյ] – Նախ
ասի Սաղմոս. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի
ողորմութեան քում...
Ծնթ. Կանոնների խորագրերը վերականգնուած-լրացուած
են ըստ ստ. լս. նշումների եւ ցանկի:

2. 32ա-4ա Աղօթք ի վերայ ծննդականի եւ նորընծայ տղայի, յորժամ քառասնօրեա տանին եկեղեցին
– Եւ ասեն Ծ. (50) սաղմոս. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ,
ըստ մեծի...
3. 34ա-5բ Կանոն հարսանեաց հանդերձ օրհնելու
– Նախ ասեն Եւ եւս: Աւրհնութիւն. Այսօր երկնայինքն
ուրախացան...
4. 35բ-8բ Կանօն թագաւոր աւրհնելոյ – [Շարական] ԱԿ. Որ զերկնաւոր թագաւորութեամբդ քո զօրինակ ցուցեր...
5. 39ա-41ա [Պատուէր ձեռքն ի ձեռքն տալոյ] – Եւ
ապա գնան ի տուն աջկանն եւ տան զաջ ձեռքն փեսային ի ձախ ձեռն հարսին եւ ասեն շարական ԳՁ.
Այսաւր ցընծան դասք հրեշտակացըն...
6. 41ա-50ա [Կանօն պսակ առնելոյ] – Նախ տան
ձեռքն ի ձեռքն՝ ասելով. Աստուա՛ծ, ի մէջ սոցա...
7. 50ա-3ա Կանոն կրկնապսակ առնեելոյ – Տանին եկեղեցին եւ ասեն Շարական ԳԿ. Նայեա՛ ի մեզ եւ
ողորմեա՛ մեզ, Քրիրստո՛ս...
8. 53ա-6ա Կարգ պսակվերացին – Բերէ քահանայն զհարսն եւ զփեսայն, հանէ զթուրն ի թամքէն եւ
դնէ խաչանման ի վերայ գլխոց նոցա...
9. 56ա-101ա Կանօն համօրէն ննջեցելոց, որ զվաղճանեալն առ Քրիստոս ուղարկեն – Նախ եւ առաջ
ասա՛ սաղմոս. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի...
10. 101բ-8բ Կանօն այգալացին – Երթան նախ ի
գերեզմանն եւ ասեն շարական չորրորդ՝ Ղազարու. Որ
ի չորեքկերպեան կենդանեաց փառաբանիս ի բարձունս...
11. 109ա-27ա Կանովն յորժամ տղայ վաղճանի –
Երթան առ վաղճանեալն, եւ ասէ քահանայն. Օրհնեալ
Հոգիդ Սուրբ, ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ...
12. 127բ-8բ Կանօն այգոյ տղայոց – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն. Եւ եւս խաղաղու՛՛...
13. 131ա-7ա Կանօն Տ[եառ]նական աւրհնելոյ –
Ածցեն զխոստացեալն ի դուռն եկեղեցւոյն եւ ասեն
սաղմոս ԼԱ. Երանի ում թողութիւն եղեւ մեղաց...
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14. 137ա-48ա Կանոն ոգեհանգիստ առնելոյ – Եւ
ասեն նախ սաղմոս զայս. <եւ ասեն սաղմոս>. Մի՛ նախանձիր ընդ չարս...
15. 148աբ Կանոն աղ օրհնելոյ – Ասեն Սաղմոս.
Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ մեզ եւ օրհնեա՛...
16. 148բ-50գ Կանոն հատի պատարագի օրհնելոյ – Եւ ասէ քահանայն զաղօթս. Գոհանամք եւ փառաւորեմք զքեզ, Տէ՛ր...
17. 150գդ Կանօն հանդերձեղէն սպասք օրհնել[ոյ] – Տանին եկեղեցին՝ առաջի բեմին, եւ սարկաւագացն ի վեր ունելով ասեն սաղմոս. Աւրհնեա՛ անձն իմ,
զՏէ՛ր...
18. 150դ-1ա Կանոն սկիհ եւ մաղզման աւրհնելոյ
– Լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով, ջնջեն սուրբ
ջնջոցօք եւ ապա գինով...
19. 151ա-2ա Կանօն նոր գիրք աւրհնելոյ – Տանին
եկեղեցին եւ հանեն յամպիոնն՝ ունելով սարկաւագացն
ի բազկաց: Եւ ասեն սաղմոս. Նայեցարո՛ւք, ժողովո՛ւրդք...
20. 152ա-4ա Կանօն ժամահար օրհնել[ոյ] – Բերեն
առաջի բեմին եւ լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով...
21. 154աբ Վասն որ պիղծ ինչ կերեալ իցէ –
Աղօթք. Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ ի սուրբս հանգուցեալ,
գովեալդ...
22. 154բ-5ա Վասն երդմնահարաց – Աղօթքս այս.
Աստուա՛ծ մարդասէր, որ զմարդկային բնութիւնս փոխանակ եւ տկար գիտես...
23. 155բ-7բ Կանօն պղծեալ ջրհոր օրհնելոյ. յորժամ հեղձու ինչ ի նա – Եւ ասեն շարական ԴՁ. Առաքելոյ աղաւնոյ իջանելով մեծաձայն հընչմամբ...
Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

Բ. 158ա-62բ, 71աբ Շարականք եւ աւետարանք
հանգստեան եւ գիշեր ժամու եւ գերեզման օրհնելոյ
ա. 158ա-9ա [Շարական] ԱՁ. – Քեզ վայել է, Աստուա՛ծ, օրհնութիւն... յարութեամբ պատանոյն Իս՛՛.
ալէլու, ալէլու, Տէ՛ր, մի՛ սրտ՛՛:
բ. 159աբ Աւետարան ըստ Յոհաննու – Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ. Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ, ոչ կարէ Որդի մարդոյ առնել յանձնէ... Հա՛յր մեր, որ յ՛՛:
գ. 159բ-60ա Շարական Ակ. – Ձեռըք քո արարին
եւ ըստեղծին զիս... զենումն անապական ե՛՛, ալէլուիա,
ալէլուիա, բարձր առնեմ:
դ. 160աբ Աւետարան ըստ Ղուկասու – Զգոյշ
լերուք անձանց, գուցէ ծանրանայցեն սիրտք ձեր...
ճանապարհ մոլոր՛՛:
ե. 160բ-1ա. Շարական ԲՁ. – Հրեշտակային ձայնիւն օրհնեսցուք զամենասուրբ Երրորդութիւնն... ժողովեալքս ի հրաժարումն ընծ՛՛:
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զ. 161աբ Շարական Բկ. – Գալոց է միածինն փողով եւ փառօք Հօր... զօրըք հրեշտակաց դասաւորեալ
տօնեն Տեառն եւ տուք, ալէլու, ալէլու, Աստուած
ողորմեա մեզ:
է. 161բ-2ա Աւետարան ըստ Մատթէոսի – Յայնժամ թողեալ Յիսուսի զժողովուրդսն, եկն ի տուն...
Աստուած անեղ անժամանակ:
ը. 162աբ Շարական ԳՁ. – Յահաւոր քո գալըստեանըն, յորժամ գաս... ազատեցաւ նախահայրն ճաշակմանէ պըտղոյն եւ քեզ ///: 171ա /// ի քեզ ապաւինիմք, Քրիստո՛ս, որ գալոցդ ես... ի խորոց կարդա:
թ. 171բ Աւետարան ըստ Մատթէի – Յայնմ ժամանակի պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ. Գոհանամ
զքէն, Հա՛յր, Տէ՛ր երկնի եւ երկրի, զի ծածկեցեր զայս...
ըստ օրինացըն Մովսէսի ընծա՛՛:
Գ. 171բ-93բ [Գանձք եւ տաղք]
1. 171բ-3բ Գանձս այս աշխարհական՝ նընջեցելոց («ԱՌԱՔԵԼ») – Այսօր եհաս հրաման արարչէն՝
Մահու հրաւէր մարմնոյս հողեղէն... (հմմտ. ձեռ. 2672,
389բ):
2. 173բ-5ա Տաղ նորահաս երիտասարդաց եւ
մանկանց – Ես գիտէի, թէ՚ աշխարհս ինձ միւլք էր
տըւած, / Ուտէի, խըմէի [հետ ի]մ սիրելեաց... ասէք
ինձ Հայր մեղան, Տէրն ողորմի ձեզ:
3. 175ա-7ա Այլ տաղ ննջեցելոց [Ողբ բերանոյ
մեռելոցն, ասացեալ յԱռաքել վարդապետէ] – Ո՛վ
քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան / եւ ժողովուրդք հաւատացեալք ամենեքեան... զի Տէրըն քաղցր
է պարտական ողորմութեան (տե՛ս ձեռ. 11, 109բ-10բ):
4. 177ա-8բ Ողբ ի վերայ երիտասարդ ննջեցելոց
– Ես զիս դըրի հազար տարոյ, / ղաֆիլ հասաւ օրըս
մահու... կեցիք բարով բարեկամներ:
5. 179ա-80բ Տաղ ննջեցելոց մանկանց՝ [Վարդանի] («ՎԱՐԴԱՆԻ Է ԱՍԱՑԵԱԼ ՈՂԲ ԱՅՍ») – Վարդի
նման կու փայլէի, չորացայ, չորացայ, / Ա՛յ իմ հարի՛կ,
մարի՛կ եւ եղբա՛յր, զիս լացէ՛ք, զիս լացէ՛ք... ձեր սըրտին կարօտն փափաքն հօն առնուլ, հոն առնուլ:
6. 180բ-2ա Ողբ ի վերայ մանկանց, տղայի –
Եկա՛յք, սիրելիքս ամէն, զեղկելի գերիս ողբացէ՛ք, /
Վասն այս ողբալոյս պատճառն, կաղաչեմ, զիս մի՛ մեղադրէք... զիւր միածին Որդին աղաչէ, որ ինձ ողորմի:
7. 182ա-3բ Ողբ ասացեալ է վասն փոգր մանկանց, տղայոց – Հայիմ, ողբամ ծընօղ տըղայիս, / Վայել եւ եղուկ ասեմ իմ անձինս... գոհութիւն Տեառն, որ
ըստացաւ ընդ սուրբ մանկանցն զսա ընկալաւ:
8. 183բ-5ա Ողբ ի վերայ կտրիճ մանկանց, իբր թէ
ի բերանոյ մեռելոյն – Զայս ինչ ի խոր խոցեցայ, / Որ
գլխակս իսկի խելք չի կայ... իմ որդեակս ի քեզ յանձին
պըսակաց արա՛ արժանի:
9. 185բ-7ա Ողբ եւ տաղ վասն երիտասարդ ննջեցելոց, [ի Քերոբենց Յովանիսէ] – Յէրէկ հողվիրօք
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անցի, / Զհոտ առի, զքիմըս կափուցի... զիւր միածին
Որդին աղաչէ, որ մեզ ողորմի (հմմտ. ձեռ. 2482, 103բ):
10. 187ա-8բ [Ի Նաղաշ եպիսկոպոսէ]՝ Ողբ նորահաս մանկանց, տղայոց – Արարիչն արարածոց մեզ
բարկացաւ, / Քաղցր բնու|187ա|թիւն աստուածային
մեզ դառնացաւ... քեզ ամենքս երկըրպագեմք, Աստուածածի՛ն (հմմտ. ձեռ. 424, 343ա):
11. 189ա-90ա Ողբ եւ տաղ վասն կարօտով ննջեցելոց եւ ղարիպի – Ինձ ումէտ կայր եւ կումէն ի քո
գալուստ, / Ակն ունէր սիրտս ու մընայր քո սուրբ տեսուտ... զամէն ղարիպ եղբօր տեսու արժանացո՛յ:
12. 190ա-1ա Ողբս եւ տաղս ասացեալ է Կարապետ իրիցուէ, վասն մանկանց – Ողբամ եւ լամ եւ հառաչեմ, մեզ պատահեցաւ, / Զիմ ոսկէհատ եւ նազելի
որդեակս որ մեռաւ... լալոտ աչօք դառն արտասուօք եւ
հառաչեցի, վայ:
13. 191բ-3բ [Նաղաշի ասացեալ]՝ Գանձ ղարիպ
նընջեցելոց – Ղարիպին կեանքն է լալի, ողբերգական,
/ Դառն ու լեղի, լի տրտմութեամբ, ի նեղ զընտան...
մէկ մի չէկաւ անդի թաղումըն ղարիպին (հմմտ. ձեռ.
2398, 183բ):
Դ. 3ա-7ա, 195ա-7ա [Սաղմոս ՃԺԸ.] – Երանեալ
են անբիծք ի ճանապարհի... մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կո՛՛, փառք Հօր եւ Որդ՛՛ այժմ եւ:
Ե. 197բ [Վասն երդմնահարի] – Գայ երդմնահարն, զղջա եւ խոստովանի, եւ քահանայն ասէ զաղօթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ գիտես զբնութիւն մեր
տկար... զի դու միայն ես առանց մեղաց... միշտ եւ յաւ՛՛:
Զ. 198աբ [Վասն տղայաթաղի աղօթք] – Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ եւ բարերար եւ բազումողորմ... դու,
Տէ՛ր, որ հաստատեցեր զամենայն փառս քո, Տէ՛ր, տէրութեամբդ, եւ քեզ վայել է փառք:
Է. 199ա Վասն գիշեր ժամու ասա՛ աւագ կողմն...
քան զամենայն առաւել մեղայ, Տէ՛ր իմ գթած:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 34ա Սուրբ խաչիւս աղ՛՛, պահպանիչ եւ յոյս,
Հայր մեր, որ յերկինս, սուրբ եղիցի ան՛՛(նման՝ 35բ,
50ա, 53ա, 157բ):
38բ Սուրբ խաչիւս աղաչես՛՛, պահպանեա՛, Քրիստոս Աստուա՛ծ, զծառայքս քո ընդ հովա՛՛:
194ա (նոտրգիր) Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միասնական աստուածութեանն՝ Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սըրբոյ, որ ետ ինձ կարողութիւն՝
նուաստ գրչիս, առ ի յանգ հանել զսուրբ տառս այս, որ
կոչի Մաշտոց: Արդ, աւարտեցաւ՝ գրեալ եւ ծաղկեալ
եղեւ ընդ ձեռամբ Եզեկիէլ մեղուցեալ իրիցու, ի թվականութեանս մերոյ ՌՃՂԹ. (1750), Սեպտեմբեր ամսոյ
ԻԶ.ին (26), ընդ հովանեաւ Սրբոյն Նիկողայոսի
ատենահաս հայրապետին, ի վայելումն տէր Եզեկիէլ
քահանային եւ որդւոյն իւրոյ տէր Յովհաննէսին:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

194ա (1758 թ., բոլորգիր) Յետոյ ես՝ Թօխաթցի
տէր Յոհաննէսս, ըստացայ զայս Մաշտոցս իմ հալալ
արդեամբս, եւ չունի ոք բաժին եւ մասն ի սմանէ,
թուին ՌՄԷ. (1758) եւ Մարտի ԺԱ.ին (11) առի զքահանայական կարգն եւս յայս Մաշտոցս: Աստուած բարով
վայելել տացէ, ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 7ա սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՊԵՏՐՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
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ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝
«Մաշտոց, քառածալ, բոլորագիր հասարակ, գրեալ ի
թղթի, ի ձեռն Եզեկիէլ քահանայի, ընդ հովանեաւ
Սրբոյն Նիկողայոսի հայրապետի, ի թուին հայոց
ՌՃՂԹ. (1750), զարդարեալ քանի մի աննշան պատկերօք, ծաղկօք եւ թռչնագրովք, ունի յիշատակարան ի
վերջն, առաքեալ յԱստրախան քաղաքէ, ի տեղի անկեալ թղթոց եդեալ են թուղթք, եւ այն եւս ոչ գրեալք:
Պարունակին ի սմա.» (տես Բվնդ.): Աա՝ «ՌՃՂԹ.-1750
[Մեսրոպ եպիսկոպոս]», «501/3112», Աբ՝ «Հմր 52»:

3113
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԵՐԶՆԿԱ
ԳՐԻՉ՝ Քրիստոսատուր երէց:
ԹԵՐԹ՝ 156+1 (կրկն.՝ թ. 71): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx10 (Ա 8, ԺԵ 19):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, թ. 148-56 լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x15,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,4x11,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 12ա):
ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+ԵԶ:

Նմուշ 12ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական,
տաճար, խաչ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր կանաչ, մանուշակագոյն, դարչնագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – MISSALE=Պատարագամատոյց
(լատիներէն): ԺԵ. դ., Գերմանիա, 1 թերթ՝ Դ., ստացուած մէկ թերթի ընդլայանկի եւ ընդերկայնակի եզրահատումով՝ բնագիրը
կտրած, մագաղաթ, 20,8x13,7 (պահպանուած թերթի հաւանաբար ստ. մասը), անընթեռնելի, երկսիւն, 14,5x8,5. գիրը` գոթական, 9 տող, գլխատառերը՝ կարմիր:
Տե՛ս Л. И. Киселева, Латинские рукописи Матенадарана, Ереван, 1980, с. 92-93.
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1966 թ., կազմը նորոգուած
հին եւ նոր կաշիների միացումով. Պտռկ-Պհպ. եզրերը մաշուած,
արտ լս. եզրը թանաքակեր, թափուած, գիրը անընթեռնելի, թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան հետքեր, կազմին,
թերթերին ցեցի անցքեր, լուսանցակողերը գունաթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-147բ [Մաշտոց]
1աբ [Ցանկ] Ամենայն ինչ հաւաքեալ կա ի գիրքս
– Վասն կնունք առնելոյյ՝ Ա... Վասն քառասնաւրեայ՝ ԼԷ.:
1. 2ա-8բ, 18աբ [Կանոն մկրտութեան] – Տէր Աստուա՛ծ մեր, Աստուա՛ծ [բարերար]...
Ծնթ. 8ա՝ արտ. լս-ում կայ յետագայի նշում՝ «Մերկացնել»:

2. 18բ, 9ա-14ա ԱԲ. Կանոն պսակ դնելոյ – Սաղմոս. Տէ՛ր, ի զաւրութեան [քում]. [Ը]նթերցուած ի
Ծնընդոց, Եւ ասաց Աստուած. Արասցուք մարդ ըստ
պատկերի մերում...
Ծնթ. 18բ՝ Խորագրից յետոյ ուշ յաւելում՝ «Տէր թագաւո-

ՋԹ. – 1460
րեաց. Շարական ասա՛ եւ Սուրբ Աստուած»: 13ա ստ. լս.՝ «Շարական. Ով երանելիդ ասեն»:

3. 14ա-5ա Գ. [Կանոն պսակ վերացուցանելոյ] –
Եւ յետ Ը. աւուրն վերացու[ցանէ] քահանայն զթագն...
4. 15ա-7բ Դ. Կանոն հաղորդ տալոյ – Ասեն զանբիծսն աւրհնութիւն, ի նեղութեան. շարական. Ի վերանալ
Յիսուս Քրիստոս... ճշմարիտ կերակուր է եւ արիւն ///:
5. 19ա-30ա [Կանոն թաղման աշխարհականաց]
– /// [անհա]սիցն ցանկութեան, որ եւ զիւրն ոչ պահեաց...
6. 30ա-4բ Զ. [Կանոն մեծի այգուցն] – Եւ փառս
տալով արձակին: Եւ առաւ[օտուն] երթան ի գերե[զմանն]...
7. 34բ-7ա Է. Կանոն Է. աւուրն, եւ ԺԵ.եացն (15),
եւ ամսոյն եւ տարելցեացն – Գան ի գերեզման ննջեցելոցն եւ ասեն սաղմոս...
8. 37ա-45ա Ը. Կանոն յորժամ տղայ վաղճանի –
Ասեն սաղմոս ԻԴ. Առ քեզ Տէր, համբ՛՛ Առաքեա քեզ Տէր
համբ՛՛...
– 45ա-7ա Թ. Եւ ապա յերկրորդում աւուրն գան ի
գերեզմանն եւ ասեն սաղմոս. Աւրհնեցէ՛ք մանկունք
զՏէր, ընթերցու՛՛ յԱռակաց. Արդարն եթէ հասցէ ի վաղճանել ի հանգըստեան եղիցի...
9. 47ա-51ա Ժ. Կանոն ոգէհանգիստ առնելոյ –
Ասեն սաղմոս ի թիւ. Երանի, որում [թողութիւն եղեւ մեղաց]...
10. 51բ-3ա ԺԱ. Աւրհնութիւն հատի պատարագի
– Գոհանամք եւ փառաւորեմք զքեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր...
11. 53ա-8բ ԺԲ. Կանոն տեառնական օրհնելոյ –
Ածեն զնուիրեալն ի դուռն եկե[ղեցւոյ] եւ դնեն կարմիր նարաւտ...
12. 58բ Աւրհնութիւնն աղի – Սաղմոս. Աստուած
ողորմեա [մեզ], Գ. կրկնէ. աւրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ
ամենակալ...
13. 58բ-9ա Կանոն գառն աւրհնելոյ – Սաղմոս.
Զողջակէզս, աղաղակեց/// Տէր տաւնից եւ Աստուած
ամենայն ուխտից...
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14. 59ա-66բ ԺԳ. Կանոն ժամատուն աւրհն[ելոյ]
– Զոր առնուն քահանայն զմիւռոն խորհուրդն, զոր
ասացեալ է Բարսեղի Կեսարու հայրապետի. աւրհնեալ
է ամենասուրբ Երրորդութիւնն...
15. 66բ-8բ ԺԴ. Կանոն պղծել տաճարի – Դրաւակ
ինչ եդեալ ըստ ժամանակիս...
16. 68բ-80բ ԺԵ. Կանոն Խաչ աւրհնելոյ – Տանին
յեկե[ղեցի] լուանան՝ նախ ջրով...
17. 80բ-2բ ԺԶ. Կանոն Խաչալուայ առնելոյ ի
բժշկութիւն ամենայն բնութեանց տնկոց, պտղոց,
բուսոց, հաւտից...
18. 82բ-4ա ԺԷ. Կանոն ժամահար աւրհնելո[յ] –
Բերեն յեկե[ղեցի]՝ առաջի բեմին, լուանան նախ |83ա|
ջրով եւ ապա գինով...
19. 84աբ ԺԸ. Կանոն խիստ ամպոյ եւ կարկտի եւ
այլ ցասման – Ասեն սաղմոս. Սիրեցից զքեզ, Տէ՛ր...
20. 84բ ԺԹ. Աղաւթք ի վերայ երդմնահարաց –
Աստուած, որ զմարդո բնութիւնն փոփոխական գիտես
եւ տկար...
21. 85աբ Ի. Կանոն Նոր դուռն եկեղեցո աւրհնելոյ
– Ասեն սաղմոս. Խոստովան եղերուք Տեառն...
22. 85բ-7բ ԻԱ. Կանոն աւազան աւրհնելոյ –
Հաստատեն ի տեղի իւր եւ լուանան ջրով ներքոյ եւ
արտաքոյ...
23. 87բ-8ա ԻԲ. Կանոն հանդերձեղէն, սպաս
աւրհնելոյ – |88ա| Տանին առաջի բեմին եւ տարածեալ
ի վեր ունին...
24. 88աբ ԻԳ. Կանոն սկի եւ մաղզմա աւր[հնելոյ]
– Լուանան ջրով եւ ապա գինով...
25. 88բ-9ա ԻԴ. Կանոն Նորակերտ գիրք աւրհն[ելոյ] – Տանին յեկեղեցին եւ հանին ի բեմն...
26. 89աբ ԻԵ. Կանոն զնկարեալ եկեղ[եցի] աւրհնե[լոյ] – Ժողովին յեկեղեցին եւ ասեն սաղմոս...
27. 89բ ԻԶ. Կանոն խունկ աւրհնե[լոյ] – Ի վեր
ունելով ամանովն, ասեն սաղմոս. Յիշեա Տէր զԴաւիթ...
28. 89բ-90բ ԻԷ. Կանոն զսերմն, զշեղջ եւ զհնձան
աւրհնե[լոյ] – Ասեն սաղմոս. Հովիտք բազ[ում արասցեն ցորեան]: Եւ ասէ զաղաւ՛՛ զայս. Աւրհնեալ ես, Տէր
Աստուա՛ծ ամենակալ...
29. 90բ-1ա ԻԸ. Աղաւթք, որ ինչ պեղծ կերեալ իցէ
մարդ – Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ բնակեալ ես ի սուրբս...
30. 91ա-103բ ԻԹ. Կանօն ջուր աւրհնելոյ – Սաղմոս. Ձայն Տեառն ի վերայ ջո[ւրց]: Ընթերցուած յԵլից.
Եւ խաղաղացւոց Մովսէս զորդիսն Իսրայէլի...
31. 103բ-14բ Լ. Կանոն ապաշխարող առնելոյ՝
Յովաննու Մանդակացւոյ Հայոց կաթու[ղիկոսի] –
Առցէ քահանայն զեկեալն յապաշխարութիւն, տանի ի
դուռն եկեղե[ցւոյ]...
32. 114բ-23բ ԼԱ. Կանոն մեծի Ե.շաբաթին – Զապաշխարողսն արձակել, ժողովին ի դուռն եկեղեցւոյ
եւ ասեն սաղմոս...
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33. 123բ-432բ ԼԲ. Կանոն մեծի Ե.շաբաթին՝ Ոտնալուային – Ըստ որում ասաց Յիսուս, թէ. Աւրինակ
մի ետու ձեզ...
34. 133ա-7ա ԼԳ. Եւ ապա քարոզ պատուիրանաց,
զոր զեկուցանէ քահանայն, նախ քան սկիզբն
խոհըրդոյն – Առեալ զսուրբ Աւ[ետարան] ի ձեռս իւր
եւ կարկառեալ զձեռս իւր, ասասցէ...
35. 137ա-40ա ԼԴ. Գանձ ամենայն ննջեցելոց
(«ՄԱՆՎԵԼԶ») – |137բ| Մինդ ի յԷէն, Բանդ որ ի
Հաւրէ...
36. 140ա-2բ ԼԵ. Ողբ ննջեցելոց, զոր ասացեալ է
րաբունա՛՛ Գէորգ – Գոչեմ առ ձեզ ողբերգական ձայնիւ, մաղթեմ յոյժ լալական...
37. 143ա-7բ ԼԶ. [Աւետարանք Իւղաբերից, Բժշկութեան, Հանգստեան]
ա. 143աբ Աւե[տարան] իւղաբերից – Եւ յերեկոյի
շաբաթուն, յորում լուսանայր միաշաբաթին եկն Մարիամ Մագդաղենացի... մինչեւ ի կատարած աշխարհի:
բ. 143բ-4ա Աւե[տարան] հանգստեան – Մինչդեռ
նա զայս խաւսէր ընդ նոսա, ահա իշխան մի... եւ ել
համբաւս այս ընդ ամենայն կողմն ընդ այն:
գ. 144ա Աւե[տարան] հանգըս[տեան] – Յայնմ
ժամանակի պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ. Գոհանամ
զքէն, Հա՛յր... լուծ իմ քաղցր է, եւ բեռն իմ փոքրոգի:
դ. 144աբ Մարկոս. իւղ[աբերից] – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ էր, որ ի շաբաթն մտանէր...
ոչ ումեք ինչ ասացին, զի երկնչէին:
ե. 144բ-5ա Աւե[տարան] բժշկու[թեան] – |145ա|
Եւ ելեալ միւսանգամ ի սահմանացն Տիւրոսի եւ Սիդովնի... եւ առեալ զնոսա ի գիրկս, ձեռն եդ ի վերայ եւ
աւրհնեաց զնոսա:
զ. 145ա-6ա Աւե[տարան] իւղաբեր[ից] – Եւ ահա
այր մի անուն Յովսէփ, որ էր նախարար... գնաց ընդ
միտս զարմացեալ, թէ զինչ եղեւն:
է. 146ա Աւետարան բժշկութեան – Եւ եղեւ ի
հասանել նորա ի մի քաղաքացն, ահա այր մի լի բորոտութեամբ իբրեւ ետես... կանխեր ընդ առաւաւտն առ
նա ի տաճարն՝ լսել ի նմանէ:
ը. 146ա-7ա Աւե[տարան իւղաբերից] – Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս ցՅովսէփ, յԱրեմաթեայ էր...
ետես զնա Տէր եւ զայս ինչ ասաց նա:
թ. 147աբ Աւետ[արան] բժշկու[թեան] – Յետ
այսորիկ տաւն էր հրէից... առ զմահիճս իւր եւ շրջէր եւ
էր շաբաթու յաւուրն յայնմիկ:
ժ. 147բ Աւետարան ըստ Յովհանու – Ամէն ամէն
ասեմ ձեզ, եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանի... եթէ ոք զիս պաշտիցէ, պատուեսցէ զնա Հայրն իմ:
ՅՒԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ՝ ԺԶ. դ.
1. 148ա-9ա [Աղերս մեռելի] – ///կան / զիս կու
տանին դառն եւ տխուր եւ լալական / 'ւ ես ճար չուն
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յետ դառնալոյ կամ փախըստեան... Տէրըն քաղցր է
պարտական ողորմութեան:
2. 149ա-52ա Ողբ վասն մեռելի – Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ... (151բ) Ես Նաղաշ եպիսկոպոս ծառայ Կուսին... քեզ ամէնս երկրպագեմք, Աստուածածի՛ն:
3. 152ա-3ա Ողբաձայն ասա՛յ – Ինձ ումէտ կայր
եւ կումա՛ն հանց քո գալուտ... ոչ եղբայրն աւգնէ
եղբաւրն, ոչ հայ որդոյ:
4. 153ա-6բ [Կանոն մկրտութեան երախայից] –
153ա-4ա Եւ յետ ութ աւուրն բերեն զերեխայն ի դուռն
եկեղեցոյն, վերացուցանէ քահանայն զթագն եւ ասէ
զաղօթս. Որք մկրտեցան ե լոսաւորեցան... – 154աբ
Կանոն Ը. աւրեայ տղային – Բերեն զերեխայն ի դուռն
եկեղեցոյն եւ քահանայն ասէ զաղաւթս... – 154բ-6բ
Իսկ յորժամ քառասնորեայ լինի տղայն, գնայ յեկեղեցին մայրն եւ մանկաբարձն... 5. 156բ Յետ այսաւրիկ առնու քահանայն զտղայն եւ մուծանէ ի խորան,
երկրպագեցուցանէ սուրբ սեղանոյն... եւ ասէ զաղաւթս,
պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց Քրիստոս Աստուած:
155բ Ստ. լս.՝ «Քառասնից հանել»:
Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 142բ Փա՜ռք երեքանձնեա տէրութեանն՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Արդ, եղեւ աւարտումն աստուածային տառիս, որ կոչի Մաշթոց, ձեռամբ բազմամեղ եւ անպիտան գրչի՝ Քրիստոսատուր
էրիցու, ի թվին ՋԹ. (1460) գրեցօ ի գաւառս Եզընկոյ,
ի դրան Սրբոյն Սարգսի զաւրա[ւարին]: Աղաչեմ զձեզ,
եղբա՛րք, ով ոք հանդի[պի] սմա՝ տեսանելով կամ
աւրինակելով, յիշեսջիք զմեղուցեալ ծառայս///:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 156բ (1612 թ., նոտրգիր) Թվին ՌԿԱ. (1612)
գրեցաւ եւ կազմեցաւ Մաշթոցս ձեռամբ սուտանուն
Բարունակի: Աղաչեմ զձեզ, ով եղբա՛յր, յիշել միով Հայր
մեղայիւ. եւ դուք լիջիք յիշման արժան. յաւիտեան:
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2. 109բ (1882 թ., շղագիր) Ի Ռուսճուք, 1882,
Մարտ 16 առի զՄաշտոցս 60 ֆռանքի. ն. Յովհաննէս
ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան: Առաջ[նորդական] տ[եղապահ] հայոց Պուլկարիոյ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 76ա, 96բ կապոյտ թանաքով շրջանակի մէջ. «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա-ին փակցրած թերթիկին՝ «ընդ. թ.
54, Հմր 8, Մաշտոց ձեռաց, քառածալ, գեղեցիկ բոլորագիր, առ անխնամ պահպանութեան երեւին ի տեղիս
տեղիս պատառուածք թղթոց՝ որպէս ի սկիզբն, եւ
ծակոտիք: Ի գրուածո եւ ի լուսանցս գրեալ եւ կազմեալ ի ձեռն Բարունակի ուրումն ի թուին հայոց ՌԿԱ.
(1612): 1 թերթ մագաղ[աթ] պահպանակ: Սահակ
աբեղայ [Ամատունի], 1888 թ.»: «ԺԵ. ՌԿԱ.-ց առաջ
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]» Պպ, Աբ «Մաշտոց: Հին, ընտիր ձեռագիր է»: Եբ փակցուած թերթիկին՝ «Վերակազմուած է հին եւ նոր կաշիների միացումով,
կազմաստառով: Գլխաւոր վերականգնիչ՝ Ա. Խաչատրեան, Երեւան, 1988 թ.»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Դբ՝ «Մարգար, Ակոբ, Դաւ[իթ],
Հարապետ, Ակոբ, Հանէս, Վարդան, դարձան, հար
բար»: 1բ՝ «Վարադպետ Ակոբ», 14բ՝ «Եսայի, Դաւիթ,
Մարգար, Աբրահամ, Ակոբ ժամանակ, Հարապետ,
Դաւիթ», 25ա՝ «Եսայի, Մար», 27բ՝ «Խաչատոր, Գասպար, Փանի, Մալխաս հաւատ քոյ Դաւիթ Ժամանակ»,
55բ՝ «Եսայի, Հարապետ (4 անգամ)», 62ա, 64բ «աֆ»: 45բ՝ «ա, բ», 64բ՝ «Մի՛ բարկանայք, Եսայի», 97բ՝
«Եսայի, Մարգար, Հարապետ, Գասպար, Բագո բա[ր]կանայքն մեղանչէք», 98ա՝ պ՝ «8», ա՝ «2», 114բ՝
«բարկանաք», 118բ՝ «էն, կէն, ա, բ, գ», 123բ՝ «Բարկանակ եւ մեղաչէք, զոր ասէք ի սիրտ ձեր»: 138ա՝
«րամքի», 139ա՝ «Քրիստոս յոր», 147բ՝ «Անան, Աստուած»: 154բ՝ «Եսայի, Գասպար, Դաւիթ, Ակոբ»,
156բ՝ «Շնոր[հ]եա՛յ մեզ Տէր: Համբարձի զաչս ի լերինս, ուստի եկեսցեն, որց, չաց»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 147բ՝ մարդ, ձեռքերին աղաւնիներ:

Տե՛ս ԺԷ. յիշ-ք, Ա. էջ 462, Հմր 571:

3114
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՌՂԱ. – 1642
ԳՐԻՉ Նորատունկ:
ԹԵՐԹ՝ 310+3 (կրկն.՝ թ. 98, 133, 136). չգրուած՝ 133բգ,
136բգ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԸx12 (Ա, ԺԴ, ԻԸ 11, Ը, ԺԲ 14, ԺԵ, Ի՝ չիք):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (14,7x9), սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 24ա), բոլորգիր՝ 168ա-310բ (նմուշ՝ 182ա): ՏՈՂ՝ 19-23:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ կապոյտ կտաւ (յետագայում՝ սպիտակ թուղթ փակցուած). լուսանցակողերը՝ կարմիր:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զա ր դ ՝ 169ա, 216ա:
Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բուսական, թռչուն: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ:

Նմուշ 24ա

555

278

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 182ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի երեքական գամերն ու կապիչներն
ընկած, կան նախկինում ունեցած մտաղէ մասերի անցքերը,
կազմի կաշին ցեցակեր, անկիւնները մաշուած. կազմաստառները,
թ. 84, 161՝ ԺԹ. դարում նորոգուած. թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան տարբեր բծեր եւ հետքեր, թ. 2-39 եւ այլուր՝ ցեցի անցքեր, 84ա՝ վերին մասից 5-6 տողի չափ պատռուած, նոր
թուղթ սոսնձած, թ. 161՝ ստ. լս. 4 սմ լայնքի նոր թուղթ սոսնձած, թ.
163 եւ 164ի միջեւ մէկ թերթ ընկած, լուսանցակողերը գունաթափ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-307բ Մաշտոց ձեռաց
– 1բ-2ա [Ցանկ] – Վասն մկրտութեանն... վասն
մինչ եօթներորդ աւուրն:
1. 3ա-16բ Ա. Կանովն մկրտութեան, յորժամ քրիստոնեայ առնեն – Նախ չէ պարտ յեկեղեցի թողուլ, այլ
ձեռնադրեսցի յառաջ...
2. 16բ-31բ Բ. [Կանոն Կուսի պսակին] – Խրատք
զգուշութեան, զոր տացէ քահանայն հանդերձելոցն...
3. 31բ-2ա Կանոն պսակ վերացուցանելոյ – Եւ
յետ Է. օուր երթա քահանայ եւ առն[ու] զնոսա...
4. 32ա-5ա Գ. Կանոն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն եւ խաչ...
5. 35ա-66ա Դ. Կանոն թաղման, յորժամ զամենայն ննջեցեալսն ի յԱստուած ուղարկեն – Սաղմոս,
կցուրդ, ողորմեայ ինձ Աստուած...
– 48բ-50ա Գանձ համաւրէն ննջեցելոց՝ Առաքել
Վարդապետէ («ԱՌԱՔԵԼ») – Այսաւր եհաս հրաման
արարչէն... հարսնարըն հրճուանաց ուրախանալ ընդ
հոգեղինաց ողորմ՛՛:
– 50ա-1ա Տաղ ննջեցելոց՝ նորին Առաքել վարդապետէ – Առ քեզ գոչեմ ձայնիւ մեղայ, իմ սիրելեաց
բաժանեցա... յոյժ հեռանամ ի սիրելեաց, ի զատ մնամ
եւ ոչ գիտեմ թէ ո՛ւր կերթամ:
6. 66ա-72ա Իսկ յերկրորդումն օուր այգոցն – Գան
ի գերեզմանն: Սաղմոս. Հոգի քո բարի առաջնորդ...
7. 72ա-4ա Կանոն յորժամ տղա վախճանի – Երթան քահանայքն եւ ասեն սաղմոս...
– 74ա-82բ Զ. Կանոն տղաթաղ – Սուրբ ես Տէր
Աստուած մեր, Տէր բնակեալդ ես յերկինս եւ բարեբանիս ի սրբոց...
8. 82բ-4բ [Կանոն տղայի այգուց կատարելոյ] –
Այգոյն երթան ի գերեզմանն եւ ասեն սաղմոս. Եղիցի
անուն Տեառն աւրհնեալ...
– 84բ-7ա [Կանոն տղայի եօթն աւուր] – Քարոզ
վասն ի գիշերի: Եւ ասէ զաղօթս. Աւրհնեալ ես բարեխնամող եւ բարեգութ Աստուած...
9. 87բ-90ա Է. Կանովն ոգէհանգիստ առնելոյ կամ
պատարագ մեռելոյ – Ասեն սաղմոս. Երանի որում
թողութիւն...
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10. 90ա-4բ Ը. Կանոն տեառանական աւրհնելոյ –
Ածեն զխոստացեալն ի դուռն եկեղեցոյն, առաջի խաչին...
11. 94բ-105բ Ժ. Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն
յեկեղեցին եւ լուանան, նախ ջրով եւ ապա՝ գինով...
12. 105բ-21բ ԺԱ. Կանոն ջուր օրհնելոյ – Յաւուր
յայտնութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի երթան
ի սուրբ Յորդանան...
13. 117ա-21բ ԺԲ. Քարոզ պատուիրանին, զոր
զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեանն – Նախ քան
զպատարագն առեալ զԱւետարաննի ի գիրկն...
14. 121բ-34ա ԺԳ. Կանովն ոտնլուային – Երեկոյին, յետ պատարագին ժողովին, եւ կանոն կատարի...
15. 134ա-5ա ԺԴ. Կանոն պղծեալ կերակրոց – Թէ
ոք ուտիցէ քրիստօնէից տաճկազէն կամ ի զոհից հրէից
եւ հեթանոսաց...
16. 135ա-6ա ԺԵ. Կանոն մրգաց աւրհնելոյ –
Ասեն սաղմոս. Ի կարդալ իմում...
17. 136ա-8ա ԺԶ. Կանոն զարմտիս սերմանեաց
եւ զշեղջս աւրհնել – Սաղմոս կցուրդ. Քեզ վայել է
աւրհնութիւն...
18. 138աբ ԺԷ Աղօթք վասն երաշտի – Տէր Աստուած ամենակալ, որ վերածեր զամպս...
19. 138բ-9բ ԺԸ. Կանոն հնձան աւրհնելոյ – Սաղմոս. Քեզ վայել է, Եւ ասէ զաղօթս. |139ա| Աւրհնեալ ես
մարդասէր...
20. 139բ-41բ ԺԹ. Կանոն խաչլւա առնելոյ ամենայն ցաւոց պտղոց – Սաղմոս. Նշանեցօ... Ընթերցուած յԵրկրորդ թագաւորութեանց. Եւ ասեն արք...
21. 141բ-6ա Ի. Կանոն կոչումն ապաշխարութիւն
– Երթայ մեղօորն ի դուռն եկեղեցոյն. եւ ասեն սաղմոս...
22. 146ա-54բ ԻԱ. Կանոն ապաշխարող արձակող
– Ի Մեծի հինգշաբաթին յերեք ժամուն ժողովին ի
դուռն եկեղեցոյն...
23. 154բ-5ա ԻԲ. Կանոն խունկ աւրհնել – Ի վեր
ունելով քահանայն եւ ասէ զաղօթս. |155ա| Ամենակալ
Տէր Աստուած...
24. 155աբ ԻԳ. Աղօթք ի վերայ երդմնահարաց –
Տէ՛ր Աստուած, որ ըզմարդկան բնութիւնս տկար...
25. 155բ ԻԴ. Կանոն աւրհնութեան նորակերտ
գրոց – Տանին յեկեղեցին եւ հանեն յամ[բ]իոնն, ունելով սարկաւագն ի վերայ բազկացն...
26. 156ա ԻԵ. Աղոթք վասն երաշտի – Տէ՛ր Աստուած մեր, որ յաղագս առ ի քեզ նախանձուն լուար...
27. 156բ ԻԶ. Կանոն հանդերձեղէն, սպասք աւրհնելոյ – Տանին յեկեղեցին, առաջի բեմին...
– 157ա-8բ ԻԷ. Գանձ հասարակաց գիշերապաշտման ասա՛յ («ԱՌԱՔԵԼ») – Անտանելիդ երկնի եւ երկրի...
158բ-9ա Տաղ պաշտաման յԱռաքել վարդապետէ
– Յիշելով զօր մահուն, սիրտ իմ սասանի...
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159ա-60ա Տաղ ի Մովսէս Արծրկ[եց]ոյ ասացեալ
յաղագս պաշտման («ՄՈՎՍԷՍԻ Է») – |159բ| Մարդասէր Հայր գթութեան...
160աբ Այլ տաղ խոստովանաբար վասն մեղաց
եւ խայտառակութեան անձին ինքնայօժար կամօք –
Թէ կ[ա]միս՝ ասա՛յ ի հիւանտին բերանոյն. Մի՛ մընայր
տարեկոյս, եղբա՛յր սիրելի...
160բ-1ա Այլ ողբ ի գանկատ ի դիմաց մահու,
դժոխոց եւ գերեզմանի – Է՜ մահ, քանի զքեզ յիշեմ, /
Կու դողամ եւ յոյժ սարսափեմ...
161ա-3բ ԻԸ. Գանձ ի վերայ ննջեցելոց,, ասացեալ
ի Մանուէլ վարդապետէ <վարդապետէ> («ՄԱՆՎԵԼՍ») – Մինդ ի յԷէն, Բանդ, որ ի Հաւրէ...
163բ-4ա Տաղ նորահաս կամ նիշանած ննջեցելոց
– Ես գիտէի՝ զաշխարհըս թ[է] ինձ մուլք է տըւած,
ուտէի /// անքըն ձեր ինձ հալալ արէք...
164ա-5ա Այլ տաղ – Փոխէ՛ զքաղցրիկ ձայնդ եւ
ասա՛յ. Վկայից հանդիսիցին ձայնն. Լուարո՛ւք ըզբարբառ բերանոյս...
165ա-7ա Տաղ ի յԱռաքել վարդապետէ ասացեալ՝
վասն հոգեվարի եւ յերկնային ճանապարհին եւ
դիւացն հանդիպմանցն («Ա-Ք, Տ[Է]Ր ԱՌԱՔԵԱԼ») –
Աչք իմ ծովացեալ, գետք յինէն հոսեալ...
167աբ, 86աբ, 85ա Տաղերս կիրակէից եւ աղօթից,
յԱռաքել վարդապետէ ասացեալ – Տէրն ի յՕրէնքն է
գըրեալ Հին...
85աբ Այլ տաղ ի յԱռաքելէ – Աստուած եդիր ըզկիրակին, / Մատամբն իւր գրեաց ի տախտակին...
28. 168բ-77բ ԻԹ. Յոհաննու Մանդակունա՛ Հայոց կաթուղիկոսի ասացեալ վասն հիմնարկելոյ
սուրբ եկեղեցոյ – Ժողովեալ աստուածայնոյ քահանա[յ]եապետին զսուրբ զԱնդաստան...
29. 177բ-93բ Լ. Իսկ ի նաւակատիս եկեղեցուն
յերեկորեա[յ] հսկումն առնեն միանգամայն ուխտիւն, մինչեւ յառաւօտուն ի նմին տեղւոջ – Եւ ապա
յերկրորդ ժամու ժողովէ եպիսկոպոսուն[ք] զբազմութիւն ուխտին...
30. 193բ-7ա ԼԱ. Կանոն աւազան աւրհնելու – Որ
ունի սկիզբն մկրտութեան. Յաստուածային շնորհս...
31. 197ա-208բ ԼԲ. Կանոն նաւակատեաց եկեղեցւոյ, պղծելոյ [ան]օրինաց Եւ զշարժեալ սեղան
վերստին հաստատել – Մտանէ եպիսկոպոս...
32. 208բ-9ա ԼԳ. Կանոն հանդերձեղէն, սպաս
աւրհնելոյ – Վարայգուր կամ սեղան[ի] ծածկոյթ տանին եկեղեցին, առաջի բեմին...
33. 209ա-10ա ԼԴ. Կանոն նոր դուռն եկեղեցոյ –
Դնեն, հաստատեն ի տեղոջ իւրում եւ ասեն սղ. ՃԷ...
34. 210ա-4ա ԼԵ. Կանոն ժամատուն աւրհնելոյ –
Աւրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութիւն ի բարձունս...
35. 214ա-5ա ԼԶ. Կանոն ժամահար աւրհնելոյ –
Բերեն առաջի բեմին, եւ Բ. սարկաւագ ունին...
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36. 215աբ ԼԷ. Կանոն սկի եւ մաղզման աւրհնելոյ
– Նախ լուանան ջրով եւ ապա գինով...
37. 215բ Կանոն աւրհնութիւն գլխարկի, վարշամակ – Երեւելեաց եւ աներեւոյթից Տէ՛ր, արարիչ ամենայն գոյից...
38. 215բ ԼԸ. Կանոն աւրհնութիւն հանդերձի շապիկ – Տէ՛ր Աստուած ամենակալ, թագաւո՛ր մեծ եւ
յաղթող, որ վասն հարցն մերոց... զգեստ քահանայապետական լինել///
39. 216ա-85բ [Կանոն քահանայաթաղի] – Յորժամ
եպիսկոպոս կամ քահանայ կամ հայրապետ կամ ուխտի
առաջնորդ կատարի մահուամբ՝ այսպէս ուղարկեն ի
Քրիստոս. առնու եպիսկոպոսն զբազմութիւն ուխտին...
40. 285բ-91ա Կանոն երկրորդ աւուր – Երթան ի
գերեզմանն, եւ ի գնալն ասեն զամբիծքն, եւ ի կատարման...
41. 291ա-5բ Կանոն երրորդ աւուրն – Սաղմոս.
կցուրդ ՁԵ. Երկայնամիտ բազումո[ղորմ]...
42. 295բ-8ա Կանոն չորրորդ աւուր – Սաղմոս ԼԹ.
կցուրդ. Ե[հան] զիս ի գբոյտ...
43. 298ա-300բ Կանոն հինգերորդ – Սաղմոս. ՁԴ.
Կցուրդ. Ցո՛յց մեզ, Տէ՛ր, զողորմու[թիւն]...
44. 300բ-2բ Կանոն վեցերորդ – Սաղմոս. ՃԻԹ.
Կցուրդ. Եղիցի ականջաց քո ի լսել զնա...
45. 302բ-7ա Յեւթներորդ աւուր – Գան ի գերեզմանն եւ ասեն սաղմոս Ճ...
– 307բ-10բ Քարոզ պատուվիրանին – Որ քահանայն ի բեմն կարդայ, որ է Մովսէսայդիր օրէնք... ապա
յայնժամ ոչ կարէ ///
Ծնթ. 307բ (ստ. լս.) Բեմբասացութիւն, զոր զեկուցանէ քահանայն:
Շարականները, տաղերը եւ գանձեր՝ խազագրուած են:
Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
1ա Մաղթանք եւ խնդրուածք ետ Քրիստոս
Մատթէոս որդոյն – Յիշեսցէ բարեգոյթ եւ մարդասէրն
Աստուած զհոգի համօրէն...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 85բ Թվին հայոց ՌՂԱ. (1642), Մայիս ամսոյ
ԺԵ. (15), օրն Գ.շաբթի. անարհեստ գրիչս յիշեա՛յ՝ զՆորատունկն, անմեղադիր լերո՛ւք, եղբա՛յրք, զի կայր
մեր այս է:
168ա Աղաչեմ, ո՛վ հայրք իմ, ասացէ՛ք Աստուած
ողորմի տողչափ շինողին:
ԺԷ. դ. յիշ-ք Գ., էջ՝53-54
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2բ (1700 թ., նոտրգիր) Այս է թվին ՌՃԽԹ.
(1700), որ եղեւ փ[ե]տրվարի երկուքն. Չալըխ օղլու
Ունանի տղան՝ Վարդան, Բուխեացի Պապայի որդի
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Փիրղուլի եղբա[յ]րացան. իրիցփոխան վկայ, Էսաէ
վկա, Ադանայ վկայ, Սարղոխ վկայ, Թոլչի Մարկոս,
Այլազ, Բարղամ: Ես՝ մեղաւոր տէր Խաչատուր օրհ[ն]եցի, վկայ եմ առաջի Քրիստոսի:
2. 101բ (ԺԸ. դ. շղագիր) Մարտիրոս:
3. 145բ-6ա (1882 թ., շղագիր) Ն[ուաստ] Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան, առաջ[նորդական] տ[եղապահ] հայոց Պուլկարիայ, ի Ռուսճուք, 1882, Մարտ 3:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «9, Մաշտոց», Ա. կազմաստառին
փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 9, Մաշտոց ձեռաց, քառածալ, գրեալ ի թղթի, կէսն նօտր եւ կէսն՝ սկսեալ ի
«հիմնարկէք»էն բոլորագիր գրչութեամբ, վերջն թերի՝
վասն չունելոյ զյիշատակարանին անյայտ թուականն
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եւ անուն գրչին: Սահակ աբեղայ [Ամատունի], 1888
Յուլիս», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 1ա՝ «503/
3114», 3ա՝ «Մաշտոց», լրագրի առաքման հասցեաթերթիկ՝ «2720, Արշալոյս Արարատեան. առ արժանապատիւ Մարուգէ վարժապետ, Վառնա»:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 3բ՝ սեւ թանաքով, ձվածիր. «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱ[Յ] ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ»: 145բ 146ա՝ կապոյտ թանաքով ջրջան. «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 1874»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «գ, գ, ն, ի, հ, է, ջ, ի, դ», 212բ՝
«ժամանակ, անդոլ» 214բ՝ «բա, հայր»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 213բ՝ երկու լուսին եւ աստղ: 98ա՝
երկու ելուստով բոլորակ:

3115
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ (ընդ հովանեաւ)
ԳՐԻՉ՝ Յոհաննէս երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Պարոն:
ԹԵՐԹ՝ 165+2 (կրկն.՝ թ. 11, 155). չգրուած՝ 2աբ, 11բ: ՊՐԱԿ՝
Ա-ԺԴx12 (Ա, ԺԳ 10, ԺԴ 6)+9: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,2x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,3x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
27ա): ՏՈՂ՝ 17, թ. 157ա-65բ՝ 24: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ, Ի. դարի՝ նորոգման ժամանակի դեղնաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 27ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 3ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զա րդ ՝ բուսական, թռչուն, կենդանի, խաչ, սափոր՝ 134ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, բուսական, մարդադէմ, կենդանագիր: Գոյներ՝ մոխրակագոյն, երկնագոյն, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Ի. դարում նորոգուած, կազմը նորոգուած
եզրերը նոր կաշուով լրացնելով, փեղկերի հին կաշուի վրայ եւ
թերթերին ցեցի անցքեր, աղտոտուածութեան հետքեր, լուսանցակողերը գունաթափ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-146բ Մաշտոց
1բ Շնորհաւքն Աստուծոյ՝ այս ինչ կայ ի գիրքս –
Ա. Մկրտութիւն առնել... ԺԳ. Ոտնալուային:
1. 3ա-16բ [Մկրտութիւն առնել] – Տէր Աստուա՛ծ
մեր, Աստուա՛ծ բարերար, որ զվիրապեալս (=զվրիպեալս) եւ զհեռացեալս...
2. 16բ-24բ Կանոն պսակ դնելոյ – Եւ այս է խորհուրդն. նախ պարտ է զգուշութեամբ քննել քահանային, այսպէս, զի մի՛ արենակիցք իցեն...
3. 24բ-7ա Կանոն պսակ վերացուցանելոյ – Սաղմոս ԻԴ. Լու՛ր դուստր եւ տե՛ս...
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4. 27ա-32ա Կանո[ն] հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդս եւ խաչ առաջի...
5. 32ա-50ա Կանուն զամենայն վախճանեալսն
յուղարկելո առ Քրիստոս – Երթան ի տեղ[ի վախ]ճանելոյն եւ ասեն. Ողորմած. Ծ. կանոն. Երկինք պատմեն...
6. 50ա-7ա Կանոն երրորդ աւուրն այգալացին –
Առաւաւտուն գան ի գերեզմանն եւ ասեն սաղմոս
ՃԺԹ., կց. Եղիցին ականջ քո...
7. 57ա-68ա Կանոն յորժամ տղա վաղճանի – Տանին ի դուռն եկեղեցուն եւ ասեն Սաղմոս ԻԴ. Առ քեզ,
Տէ՛ր, համբարձի...
8. 68ա-71ա Կանոն այգոյ – Երթան ի գերեզմանն
եւ ասեն սաղմոս. Եղիցի անուն Տեառն աւրհնեալ
յայսմն հետէ...
9. 71ա-5բ Կանոն հոգեհանգիստ առնելոյ – Ասեն
սաղմոս ի թիւ. Երանի ում թող՛՛...
10. 75բ-6ա Աւրհնութիւն աղի – Նախ ասի սաղմոս
ԿԶ. |76ա| Աստուած, ողորմեա մեզ: Քարոզ. Խնդրեսցուք: Եւ ասէ. Աւրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ, արարի՛չ
ամենայն արարածոց...
11. 76բ-83ա Կանոն տեառնական աւրհնելոյ –
Ածեն խոստացեալն ի դուռն եկեղեցոյն...
12. 83ա-99ա Կանոն մեծի հինկշաբաթի զապաշխարողսն արձակելոյ – Ժողովէ քահանայն զապաշխարողսն ի դու|83բ|ռն եկեղեցւոյն, եւ ասեն գուբղայս Զ...
13. 99բ-116բ Կանոն մեծի հինկշաբաթին ոտնալուային – Ըստ որումն ասաց Յիսուս, թէ՝ Աւրինակ մի
ետու ձեզ...
14 116բ-134ա Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն
եկեղեց[ի] եւ լուանան նախ ջրով եւ ասեն Սաղմոս
կցուրդ. Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց...
15. 134ա-146բ Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Յաւուր
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յայտնութեան Տեառն մեր Յիսուսի Քրիստոսի. Սաղմոս
կցորդ. Ձայն Տեառն ի վերայ ջուրց: Փոխ. Մատուցէ՛ք
Տեառն...
Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

Բ. 147ա-155գ [Գանձ եւ Ողբք]
1. 147ա-151ա Գանձ մեռելթաղի [Մանուէլի ասացեալ] («ՄԱՆՎԵԼՍ») – Մինդ ի յԷէն, Բանդ որ ի Հաւրէ,
/ Յորժամ ծագիս փառաւք ի յերկնէ... (խազագրուած):
2. 151ա-154ա Ողբ, որ ի մեռելթաղն ասեն [Գեորգ
վարդապետի] (Գեորգ վարդապետի բան ի բիրանո
ա[մ] մեռեյոց) – Գոչեմք առ ձեզ ողբերգական, / Ձայնիւ մաղթեմ յոյժ լալական... (խազագրուած):
3. 154ա-5գ Ողբ ի բերանոյ մեռելոյն – Ով քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան, / Եւ ժողովուրդք հաւատացեալըք միաբան... (խազագրուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԶ. դար, նոտրգիր
Գ. [Քաղածոյ սաղմոսք, ապաշխարութեան կանոնք, ողորմեայք]
157աբ Դատեա՛, Տէ՛ր, զայնոսիկ, որ դատեն զիս,
ալէլուայ. մարտի՛ր ընդ այնոսիկ... այլ մի՛ կարասցեն
հաստատել, ալէլուա, ալէլուա:
157բ-60բ Ի վերանալօ ինէն աւուց իմոց Տէ՛ր, օգնեա՛յ ինձ, միայն մարդասէ՛ր... գրես զմեզ այնմ աւուր
ահեղ ատենին:
160բ-1բ Յորժամ հարկանի փող գալստեան քո, Տէ՛ր
– Յայնժամ զարհուրեալ դողան արարածք... այնմ
աւուր յահեղին ողորմեայ հոգոց մեր նընջեցելոց:
162ա-3ա Անդ Աստըած, որ ի ծոց Հօր վասն մերս
փրկութեան ի յերկնից խոնարհեցար... յիշեա՛ կենայգործօղն աշխարհի եւ հանգըստեան արժանաւորեա՛յ
յԷրուսաղեմըն վերին:
163ա-4ա Սիրեցից զքեզ, Տէ՛ր զօրութիւն իմ... ընդ
Դաւթի եւ ընդ զաւակի նոր յազգէ մինչեւ յազգ. փառք
Հօր:
164ա-5բ Տղայթաղէ – Որ ըստեղծմամբ ըստ պատկերի քո, Տէ՛ր, պատւեցեր ըզմեզ...նայ է լոյս հաւատացելոց:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 156աբ Փառք եռակի, համակամ, անորիշ,
անբաժանելի եւ անքակ միասնական սուրբ Երրորդութեանն աւրհնութիւն, գոհութիւն, փառաբանութիւն
գթածին ողորմածին եւ մարդասիրին Աստուծոյ Հաւր
եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ ետ կարողութիւն սղա-
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լամիտ եւ մեղսամած գրչի Յոհաննէս սուտանուն
իրիցուն յանկ հանել զաստուածախաւս կտակարանս՝
աւժանդակութեամբ սուրբ Աստուածածնին՝ ամենաւրհնեալ եւ գերագով կուսին Մարիամու: Զնա կալեալ
բարէխաւս առ միածին Որդին իւր եւ Աստուածն իմ
Յիսուս Քրիստոս, աւարտեցաւ սուրբ տառս, որ յայժմ
Մաշտոց կոչի բոլոր, ի յամի ՌԵ. (1556) թուի, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Կարապետին եւ Սուրբ Սա|156բ|հակա եւ այլ սրբոցն, որ կան հաւաքեալ աստ եւ են
բարեխաւս ազգի մարդկան: Մանաւանդ զըստացող
սորին զսուրբ գրոցս զՊարոն եւ կողայկիցն՝ զՓաշան,
զորդին՝ զԵղիայն եւ զՆորարեւն, զմեղտեսի Լատիւն
եւ զաղջկոյնայքն՝ Ահլին եւ զՍալչուքն, զՄելիքն եւ
Հեռեփսիմին, զմեղտեսի Պետրոսն եւ զկողայկիցն՝
զԽովանդն, եւ որդին՝ Յակոբն, Ըռըստակէսն, զՍառայն եւ զԲատիկին, զՊողոսն եւ որդին՝ Ովասափն,
(այլ ձեռքով)՝ զԵիսայբէթն, ամէն, Հա՛ր, որ դարձեալ
եւ զՊողոսն եւ զորդին՝ Սիմէոն եւ ամենայն յարեան
մեծաւորքտ. ամէն, Հար մ]եր]:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3ա (1882 թ., շղագիր) Ն[ուաստ] Յովհաննէս
ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեանց, առաջ[նորդական] տ[եղապահ] հայոց Պուլկարիոյ, ի Ռուսճուք,
1882, Մարտ 16, գին 40 ֆանքի:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 5ա, 9ա կապոյտ թանաքով բոլորակ՝
«ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝
մր
«Հ 10, Մաշտոց, ձեռաց, քառածալ, մեծատառ բոլորագիր առ անզգոյշ պահպանութեամբ թէեւ հատեալ
անկեալ են թուղթք, բայց խնամով իմն կարկատեալ:
Գրեալ ի թղթի, ի ձեռն Յովհաննու երիցու, ընդ հովանեաւ Սուրբ Կարապետին եւ Սուրբ Սահակայ եւ
այլոց, ի թուին ՌԷ. (1558) ի վերջ յիշատակարանին
այլ գրչութեամբ գոն քանի մի կանոնագլուխք նոտրագիր եւ քանի մի հատուածք հանգստեան եւ այլ շարականաց: Սահակ աբեղայ [Ամատունի], 1888, Յուլ.»,
«ՌԷ. – 1559, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 1ա՝ «504/
3115», 3ա՝ «Մաշտոց»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «ն, ն”, 16ա՝ «ս, ս», 19բ՝ «ա, ա»,
24բ՝ «խզբզոց», 25ա՝ «Ա», 44ա՝ «ա, ն, ս, ս», 156բ՝
նոտրգիր. «Հա՛ս ի վերայ ժամու եւ տարայժամու, Դատեա՛, Տէ՛ր, զայնոսիկ առ զէն եւ զասպարի եւ արի»:

3116
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՌՃԺԶ. – 1667
ԳՐԻՉ՝ Անդրէաս երէց:
ԹԵՐԹ՝ 194+4 (կրկն.՝ թ. 26, 52, 59, 127). չգրուած՝ 1ա-գ, 9բ,
10ա: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԺԷx12 (ԺԷ 9, Ա 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծե-

րով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15x10,5). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 19ա): ՏՈՂ՝ 19:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, Ա. փեղկին արծաթէ
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հաւասարաթեւ խաչ, կենտրոնում ոճաորուած բնով կարմիր
ակն, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ ծաղկազարդ կտաւ, դռնակը՝ դրոշմազարդ կաշի. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա, թուղթ (սկ.):

Նմուշ 19
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 169ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա ր դ ՝ թռչուն, բուսական: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, մարդադէմ, թռչնագիր, կենդանագիր, բուսական: Գ ո յ ն ե ր ՝
շագանակի, կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, երեք գամերից եւ կապիչներից երկուականն ընկած, կապիչը մաշուած, 186ա-92ա
գրադաշտը վնասուած, տեղ-տեղ դժուարընթեռնելի, թերթերին
աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-176 [Մաշտոց]
1դ [Ցանկ Մաշտոցիս] – Մկրտութիւն առնելն...
Սկի, մազմայ եւ զգեստ աւրհնել:
1. 1դ-8բ [Խրատք մկրտութեան] – Երիցս երանեալ
երջանիկ րաբունապետի եւ քաջ հեռետորի՝ մեծին Գրիգորի վարժապետի Եզընկեցոյ ի մի վայր հաւաքեալ
զխրատ սուրբ մկրտութեան, զոր համառօտ գրեալ է ի
Մաշթոցին ճիշտ խորագրովն, աստ մեկնողօրեն պարզեալ վասն դիւրահաս լինելոյ քահանայիցն...
2. 11ա-20բ [Մկրտութիւն առնելն] – [Աղաւթք] Աստուա՛ծ մեր, Աստուա՛ծ բարերար, որ զվրիպեալս եւ
հեռացեալս...
3. 20բ-21ա Կանոն. քառասնօրեա մանուկն բերեն
ի դուռն եկեղեցւոյ – Եւ մայրն կրկնեսցէ ԽԵ. ծունր
առաջի...
4. 21ա-5ա Կանոն որպիսութեան նշան դնելոյ –
Յառաջ երթան քահանայքն եւ սարկաւագունքն |21բ|
եւ տանուտիայքն ի տուն փեսային...
5. 25ա-7բ Հանդերձաւրհնէք – Խաչանիշ դրոշմամբ
նշանի պարագրական, Փառօք պսակեալ ի կարմրութիւն ձորձոյ...
6. 27բ-42բ [Կանոն պսակ աւրհնելոյ] – Խրատք
զգուշութեան, զոր տացէ քահանայն հանդերձելոցն
պսակ առնել կանխաւ...
7. 42բ-3բ Կանոն պսակ վերացնելոյ – Եւ յետ Է.
աւուրն երթա քահանայն, եւ առնուն զնոսա եւ տանին
ի դուռն եկեղեցւոյն...
43բ-6բ Կանոն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն
զփրկական խորհուրդն եւ խաչ առաջի եւ բուրվառ եւ
երթան առ հիւանդն...
8. 47ա-64բ Կանոն զամենայն ննջեցեալսն առ
Աստուած յուղարկե[լ]ն – Նախ ասեն. Ողորմեա՛յ ինձ,
Աստուա՛ծ, ըստ մեծի: Կանոն. Երկինք պատմեն: Եւ
զդատեայն՝ ի վերջին ձայնէն: Աւրհնութիւն. Ես ասացի:
Շարական ասայ...
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– 53բ-7ա Գանձ [թաղման Մանուէլի ասացեալ
(«ՄԱՆՎԵԼՍ»)] – Մինդ ի յԷէն բանդ ի սկզբանէ / Յորժամ ծագիս փառօք ի յերկրէ... (խազագրուած):
– 57ա-8ա Եւ ասէ զտաղս [թաղման] «ԵՐԳ ԱՐԻՍՏԱԿԵՍԻ») – Եկա՛յք այսօր, եղբա՛րք ամէն յաբրահամեան շառաւիղէն... (խազագրուած):
– 58ադ Եւ ասէ զայս ողբս [յԱռաքելէ Բաղիշեցւոյ.
ձեռ. 3112, 175ա] – Ով քահանայք եւ վարդապետք
աստուածաբանք / Եւ ժողովուրդք հաւատացեալք
ամենեքեան...
9. 64բ-69բ Այգոյն գան ի գերեզմանն – Եւ ի գալն
ասեն զամբիծսն դարձեալ սաղմոս...
10. 69բ-72ա [Կանոն եաւթեանն] – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն սղ. Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, աղաղակիմ...
11. 72ա-81բ Կանոն եւ կարգ յորժամ տղայ վաղճանի – 72աբ Երթան քահանայքն եւ ասեն Սաղմոս
կցուրդ. |72բ| Ողորմեա՛ ինձ Աստուած ըստ մե[ծի]...
12. 81բ-6ա [Կանոն տղաթաղի այգոյն] – Այգոյն
երթան ի գերեզման եւ ասեն Սաղմոս կցուրդ. Բարձր
առնեմ զքեզ, Տէ՛ր, զի ընկալար: Ընթերցուած ի յԻսայա. Զի ի Տեառնէ եղիցի դարձ արդարոց...
13. 86ա-9ա Կանոն հոգեհանգիստ առնելոյ եւ
կամ պատարագ մեռելոյ – Ասեն Սաղմոս ի թիւ. Երանի որում թողութիւն: Եւ փառս տան Աստուծոյ: Եւ ապա
ասեն սաղմոս գոբղայս Գ. Մի՛ նախանձիր. Տէ՛ր, մի՛
սրտմութեամբ...
14. 89ա-95ա Կանոն Տեառնական աւրհնելոյ –
Ածեն զնւիրեալն ի դուռն եկեղեցոյն, առաջի խաչին, եւ
կարմիր հանդերձ արկանեն...
15. 95ա-106ա Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն
յեկեղեցինն եւ լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով եւ
ասեն սաղմոս ի թիւ Կ. [Լ]ո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից
իմոց եւ նայեա՛, Տէ՛ր: Եւ դարձեալ լուանան գինով եւ
ասեն սաղմոս ԿԴ...
16. 106ա-20բ Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Երթան
ամենայն զարդուք մինչեւ ի ջուրն եւ ասեն սաղմոս
կցուրդ. Ձայն Տեառն ի վերայ ջուրց...
17. 121ա-7բ Կանոն պղծեալ տաճարի – Գիշերն
հսկումն առնեն եւ ի ժամս ճաշուն ասեն սաղմոս ՀԸ. կց...
18. 127դ-41բ [Կանոն] ապաշխարող արձակել[ոյ]
– Ժողովէ քահանայն զապաշխարողսն ի դուռն եկեղեցոյն, |128ա| եւ ասեն գոբղայս. Առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն...
19. 141բ 7բ Քարոզ պատուիրանին, զոր զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեանն, յառաջ քան զպատարագն առնու զԱւետարանն ի գիրկն եւ կարդա՛յ. եւ
զմեղաւորս յիշեա՛ – |142ա| Լուարո՛ւք ինձ, որդեա՛կք
իմ, եւ ես երկիւղ Տեառն ուսուցից ձեզ...
20. 147բ-52ա Աւրհնութիւն աւագ հինգշաբթին,
զոր աւրհնէ քահանայն զժողովուրդն ըստ
խորհրդեան աւուրն – Արդ, աւրհնեալ է անբաւ
մարդասիրութիւն Քրիստոսի...
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21. 152բ-69ա Կանոն ոտնալուայութեան – Ըստ
որում ասացն Յիսուս, թէ՝ Օրինակ մի ետու ձեզ, որ արարեալ սրբոյն Եփրեմի Խորին Ասորւոյ եւ թարգմանեալ
սրբոյն Գրիգորիսի Վկայասիրին Հայոց Կաթիւղիկոսի...
20. 169ա-74ա Կանոն սերմ եւ սեղջ եւ հնձան աւրհնելոյ – Սաղմոս կցորդ. Հովիտք բազում արաս. Քեզ
վայել է. Պատուեա՛ զՏէր ի քոյոց արդար վաստակոց...
21. 174ա-5ա Կանոն աւրհնութեան զգեստու
սրբութեան եկեղեցոյ, զոր ինչ եւ լինի – Դնեն
փայտեա սեղանով առաջի դրան եկեղեցոյն եւ ասեն
Սաղմոս կցուրդ. Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն...
22. 175ա-6ա Կանոն սկի եւ մաղզման աւրհնելոյ
– Սաղմոս. Տէր հովւեսցէ զիս. Կց. Բաժակ քո որպէս
անապակ...
Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

Բ.
176բ-90բ
[Աւետարանք
Բժշկութեան,
Հանգստեան, Եւղաբերից]
176բ-7բ Աւետարան Մատթէոսի – Յայնժամ թողեալ Յիսուսի զժողովուրդսն եւ եկն Խառան... հանէ ի
գանձէ իւրմէ զնոր եւ զհին:
177բ-9բ Աւետարան Մատթէոսի – Եւ միաշաբաթուն, յորում լուսանայր միաշաբաթին... մինչ կատարած աշխարհի:
179բ-80բ Աւետարան Մարկոսի – Յայնժամ մատուցաւ առ նա դիւահար մի, կոյր եւ համր... ի բանից
քոց պարտաւորեսցիս:
180բ-1բ Աւետարան Մարկոսի – Եւ ասէր. Այսպէս
է արքայութիւն Աստուծոյ՝ որպես զի այր մի արկանիցէ... բայց առանձին աշակերտացն իւրոց մեկնէր
զամենայն:
181բ-2բ Աւետարան Ղուկասու – Եւ երեկոյ եղեւ,
քանզի ուրբաթ էր, որ ի շաբաթն մտանէր... ոչ ումեք
ինչ ասացին, զի երկնչէին:
182բ-3ա Աւետարան Ղուկասու – Եւ միւսանգամ ի
սահմանացն Տիւրոսի եւ Սիդոնի... խլից լսել տա եւ
համերց՝ խօսել:
183ա-4բ Աւետարան Ղուկասու – Մի՛ երկնչիր,
հօտ փոքրիկ... առաւել եւս պահանջեսցին ի նմանէ:
184բ-5բ Աւետարան Յոհաննու – Եւ եղեւ այր մի
անուն Յովսէփ, որ էր նախարար... գնաց ընդ միտս,
զարմացաւ թէ զի՛նչ եղեւ:
185բ-6բ Աւետարան Յոհաննու – |186ա| Եւ ել Յիսուս ի Կափառնաւումն... նոցա խօսել, զի գիտէին զնա՝
թէ Քրիստոսն է:
186բ-7բ Աւետարան Յոհաննու – Պատասխանի
ետ Յիսուս եւ ասէ ցնոսա... զկամս այնորիկ որ առաքեացն զիս (ստ. լս-ում՝ «Պաշտման»):
187բ-9բ Աւետարան Յոհաննու – Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատս Յովսէփ, որ յԱրեմաթեայ էր... ետես
զնա Տէր եւ զայս ինչ ասաց ցնա (ստ. լս-ում՝ «Թաղման»):
189բ-90բ Աւետարան Յոհաննու – Յետ այսօրիկ
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տօն էր հրէիցն, եւ ել յԵրուսաղէմ... եւ հաւասար առնէր
զանձն Աստուծոյ (ստ. լս-ում՝ «Բժշկութեան»):
190բ-4բ Հանգըստեանն – [Աւետարան] Յոհաննու. Եթէ սիրէիք զիս, զպատուիրանս իմ պահանջեսցի... եթէ յիմ է, անտի առնուցու եւ պատմեսցէ ձեզ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 9ա Արդ, աղաչեմ զհանդիպողքդ սուրբ տառիս եւ զընթերցողքդ աստուածաբան խրատիս՝ լիապէս ի միտ ունել եւ անթերի կատարել, զի մի՛ կըրիցէ՛ք
զպատիժ արհամարհողացն զօրէնս Տեառն: Եւ ինձ, մեղապարտ գրչիս՝ Անդրէաս իրիցուս միով ողորմիւ
զշրթունքդ ձեր շարժեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք ինձ՝ եղկելոյս, Աստուած ձեզ ողորմեսցի: Զարա՛
բազում քաղաք ի շուրջ եկա եւ ապա գտա զօրինակս
լիակատար եւ ոչ թերի, այլ ըստոյգ է եւ կարի ընդիր
յօրինակէ:
10բ Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա՛ ի մեզ, Տէ՛ր,
եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, Տէր Աստուա՛ծ մեր, աւգնեա՛, Հոգիդ Սուրբ Աստուա՛ծ ճշմարիտ, զսկսեալս եւ հան ի յաւարտ: Համբարձումն ուրբաթ սկ[ս՞]ա:
27բ Ո՛վ պատուական քահանայք, զայս խրատս
լիով քարոզեա՛յ եւ զմեղաւոր Անդրէասս յիշեա՛:
89բ Ո՛վ աստուածասէր քահանայ, եւ զմեղաւոր
Անդրէաս էրէցս յիշեա՛յ, զողորմի մի տար (=տո՛ւր), եւ
զողորմին դու գիտես, հոգիս, տիրանք եւ տիրացուք,
զի կար եւ կարիք մեր այս է: Այս եղեւ ի թվին ՌՃԺԶ.
(1667) ամին, զայս կարդաս, զքեզ չի մոռնաս:
106ա Զմեղաւոր Անդրէաս էրէցս յիշեա՛:
176ա Զմեղաւոր գրիչս յիշեա՛ ի Տէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱԵՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1գ (1885 թ., շղագիր) Նուէր Սուրբ Էջմիածնայ
մատենադարանին: Բժիշկ Գաբրիէլ Յոհաննիսեանց:
1885 թի[ւ], 12 Մայիսի, Ալէքսանդրապօլ:
ՆՇՈՒՄ՝ Աա՝ (17,5x11,5) «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս], Հմր 28», Աա. փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 11,
Մաշտոց ձեռաց, քառածալ, գրեալ ի թղթի, բոլորագիր,
բաժանեալ զերկուս սիւնեակս, ի խոնաւութենէ եղծեալ
են իսպառ բազում տողք ի խրատուց Գրիգորի քաջ
րաբունապետի Երզնկացւոյ՝ գրեալ ի զգուշութիւն քահանայից, յորժամ առնեն զմեկնութիւն, օրինակեալ
Անդրէաս երիցու գրչի մատենիս՝ ի լիակատար եւ յանթերի օրինակէ միոյ, զոր եդեալ կայ ի սկիզբն սորին,
առ որով է եւ անթուական յիշատակարան մատենիս ի
միում կողի ունի զմի փոքրադիր խաչ արծաթեայ: Օշականցի Սահակ աբեղայ [Ամատունի], 1888 թուի»,
1ա՝ «505/3116»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 10բ՝ «Յիսուս Քրիստոս», 94բ՝ «Մեծ է
զօրութիւն Աստուծոյ ճշմարիտ», 194բ՝ «Սեծ է զօրո՛թի՛ն ա՛՛յ ճշմաիտ»:
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3117
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Աւետիս երեց:
ԹԵՐԹ՝ 183. չգրուած՝ 1աբ, 183բ: ՊՐԱկ՝ Ա-ԺԷx10 (Ա, Զ, Է,
ԺԲ, ԺԶ, ԺԷ՝ 12, ԺԵ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջանակ, մէջտեղում խաչ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,7x11), սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 28ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, դռնակով. միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ գծաւոր մետաքս (Ա. փեղկի) եւ շերտազարդ կտաւ (Բ փեղկի, դռնակինը՝ այլ շերտազարդ կտաւ). լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր:

Նմուշ 28ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, որի պատճառով
երեւում են միջուկ-տախտակները, երեքական գամերն ու կապիչներն ընկած, մէջքի կաշին ճաքճքած, ստորին մասը պատռուած-վնասուած, թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան զանազան հետքեր, կազմին, թերթերին ցեցի անցքեր: թ.
12-3ի միջեւ 1 թերթ կտրուած, մէկական թերթ ընկած ընդմէջ՝ թ.
22-3, 32-3, 52-3, 86-7, 128-9, 138-9, 148-9, թ. 159՝ հիմքից
պոկուած, թ. 160, 172՝ հիմքից թուլացած, լուսանցակողերը գունաթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-159բ Մաշտոց ձեռաց
2ա Վասն ցանկ ցուցանելոյ – Ա. Վասն մկրտութեան... ԽԱ. վասն երկինք պատմեն Սաղմոսի:
1. 2բ-16ա Կանոն մկրտութեան – Յորժամ կամ[ի]ցի քահանայն քրիստոնեա առնել... Քահանայն ասէ
զաղօթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր, Աստուա՛ծ բարերար...
2. 16ա-8բ Կանուն Նշան աւրհնելոյ – Պարտ է քահանայն ընտրել կանոնօք զփեսայն եւ զհարսն... Ընթերցուած յԱռակաց. Որդեա՛կ, եթէ իմաստուն լինիցի...
3. 18բ-22բ Կանուն հարսանեաց զհանդերձ աւրհնելոյ – Բերեն առաջի քահանային եւ ասեն Շարական
ԴՁ. խաչանշան դրոշմամբ... ծաղկատեսիլ զգեստիւ
գերապատիւ փառս փայլեալ բար///:
4. 23ա-4բ [Կանոն ձեռնազինհարութեան] – (սկ.
թափուած) /// եւ քո եղբօրն եւ քո որդէգրին հետ ես մեղանչել...
5. 24բ-30ա Կանուն պսակ դնելոյ – Բերեն յեկեղեցին եւ ասեն Սաղմոս. Տէ՛ր, ի զօրութեան քում...
– 31բ-2ա [Աթոռաւրհնեք] – Եւ մտեալ աւրհնեն
զաթոռ թագաւորութեան. Սղ. Աթոռ քո յաւիտեանս...
6. 32բ Կանուն պսակ վերացուցանելոյ – Յետ
Ը.օրէիցն քահանայն գնա ի տուն փեսային եւ վերացուցանէ զպսակն... ընթերցուած յԵսայեա մարգարէէ.
Այսպէս ասէ /// (վերջը թափուած):

7. 33ա-4բ [Կանոն երկրորդ պսակ դնելոյ] – (սկ.
թափուած) /// որ անարատ յայտնութեամբ կեանս աշխարհի պարգեւեցեր...
8. 34բ-43ա Կանուն մեծի աւուր յայտնութեան
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի ջուր աւրհնելոյ –
Զկնի պատարագին երթան ի ջուրն բազմի ամենասուրբ
Երրորդութեան խաչիւ... Ընթերցուած Չորրորդ թագաւորութիւն. Եւ ասեն արք քաղաքին...
9. 43ա-52բ Կանուն Մեծի հինգշաբաթին զապաշխարողսն յարձակելոյ – Գ. ժամն ժողովին քահանայքն զապաշխարողսն ի դուռն եկեղեցոյն եւ ասեն
Սաղմոս. Գուբղայս Զ... Ընթերցուած յԵսայեա մարգարէէ – Եւ կատարեսցեն աւուրք սգոյ... յօժարութեամբ
ճաշակել զբաժակ ապաշխա///:
10. 53ա-7ա [Քարոզ պատուիրանի] – (սկ. թափուած) /// նախքան զսկիզբն խորհրդոյն առեալ
զսուրբ Աւետարանն ի գիրկս իւր... Եւ ասեն զաղօթս.
Լուարո՛ւք ինձ, որդեա՛կ Քրիստոսի...
11. 57բ-69բ Կանուն մեծի հինգշաբաթին երեկունն
Ոտնալուային, ըստ որում ասաց Յիսուս թէ՝ Օրինակ
մի ետու ձեզ, զոր արարեալ է սրբոյն Եփրեմի Խորին,
զոր թարգմանեաց սուրբ հայրն հայոց Գրիգորիոս
Վկայասէրն – Ի տասներորդ ժամուն զկնի պատարագին ժողովին ի դուռն եկեղեցուն... Եւ ապա սարկաւագն քարոզէ. Եւ եւս գոհութիւն եւ երկրպագութիւն...
ա. 63բ Ապա ասեն քարոզ /// (2 տող անընթեռնելի) – Աստուած մեծ սքանչելագործ զօրութիւն անեղանելի բնութիւն...
12. 69բ-82ա Կանուն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն
յեկեղեցին եւ ասեն շր. խաչի ԴՁ. Զօրութիւն սուրբ խաչի... Ընթերցուած յԱռակաց. Երանեալ է այր, որ եգիտ
զիմաստութիւն...
13. 82ա-6բ Կանոն տեառնական աղ աւրհնելոյ –
Ածեն զնուիրեալն ի դուռն [եկեղեցւոյն]... հալածեա՛
եւ զամենայն սատանայական յորոգայթս զի աստ բա///
(վերջը թափուած):
14. 87ա-90բ [Կանոն հոգեհանգիստ առնելոյ] –
(սկ. թափուած) /// ընկալայց ի ձէնջ /// (1 բառ) Տէ՛ր
ամենակալ եւ արեւելից մինչեւ ի մուտս յարեւոյն
փառաւորեալ... Ընթերցուած յԵզեկելի մարգարէէ. Եւ
յետ վաղճանելոյ զարքայութիւն առցեն...
15. 90բ-6բ Կանովն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն եւ զխաչն վառեալ
առաջի, եւ բուրվառով երթայ առ հիւանդն...
16. 96բ-107բ Կանոն վասն լուացման ննջեցելոց
– Եւ գան առ վաղճանեալսն, բերեն ջուր լուանալոյն...
Ընթերցուած յԵզեկիելի մարգարէէ. Այսպէս ասէ. Ադովնիա...
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ա. 107բ-10բ Գանձ համօրեն ննջեցելոց («ՄԱՆՎԵԼՍ») – Մինդ ի յէէն՝ Բան|106ա|դ որ ի Հօրէ...
բ. 110բ-2ա Յետ այսորիկ կարդան զայսպէս հոգոցն ի գերեզմանի եւ յետոյ անեն յՈղբս պիտանի
[յԱռաքելէ վարդապետէ, ձեռ. 11, 109բ] – Ո՛վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան...
գ. 112ա-3բ Ողբ վասն մեռելի՝ Նաղաշի ասացեալ
– Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ...
դ. 113բ-5ա Ողբ ննջեցելոց – Յերեկ հողվերովդ
անցայ, հոտ առի, զքիմս կափուցի...
17. 115ա-8ա Կանոն այգալացին – Նախ երթան ի
գերեզմանն եւ խաչ վառեն եւ աւետարանաւ եւ բիւրմամբ խնկոց... Պօղոսի առ ի Թեսալոնիկեցւոց. Այլ մեք
պարտիմք գոհանալ...
18. 118բ-28բ Կանոն անբիծք ասելոյ – Իսկ ամենայն երեկոյ խաչիւ եւ աւետարանաւ եւ վառեալ մոմեղինօք երթան ի տուն ննջեցելոցն եւ ասեն Սաղմոս. Երանեալ են անբիծք... հարցանիցէ, թէ ո՞վ երթաս, այլ զի,
զոր խօսեցայ ընդ ձեզ տրտ/// /// (վերջը թափուած):
19. 129ա-31ա [Կանոն եօթ աւուրն] – (սկ. թափուած) ///տէ ժողովուրդս այս ցամաքեցաւ խոտն եւ
թօթափեցաւ ծաղիկ նորա...
20. 131ա-8բ Կանոն յորժամ տղայ վախճանի –
Այսպէս ուղարկեն առ Քրիստոս ասեն Սաղմոս. Գոբղայս Դ. Առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի... Եւ քահանայն ասէ
զաղաւթս. Սուրբ ես, Տէ՛ր Աստուած մեր... վասն արժանի լինելոյ /// (վերջը թափուած):
21. 139ա-40բ [Տղաթաղի այգելաց] – (սկ. թափուած) /// անցք յանվախճանք, որ կան եւ պահեն
զձեզ յաւուրն պարգեւեաց...
22. 140բ-2բ Կանոն տղաթաղի եւթնօրէացն – Գան
ի գերեզմանն եւ ասեն Սաղմոս. Առաքեաց զբան իւր...
23. 142բ-5ա Կանուն զարմտիս, սերմն, շեղջ եւ
հնձան աւրհնելոյ – Սաղմոս, կց. Հովիտք բազում
փոխ. Քեզ վայել է...
24. 145ա-8բ Կանոն պղծեալ տաճարի աւրհնել եւ
շարժել սեղանոյն վերստին աւրհնել – Մտանէ եպիսկոպոսն քահանայիւք, հանդերձ սարկաւագօք եւ հրամայէ զգետինն եկեղեցոյն լուանալ... իբրեւ տեսին
ամենեքեան, տրտնջէին եւ ասէին, թէ առ առն/// ///
(վերջը թափուած):
25. 149ա-50բ [Կանոն աւազան աւրհնելո] – (սկ.
թափուած) ///նան ու տացի նմա եւ պատիւն կարեմ
ելայ եւ ժողովուրդ իմ տեսցէ...
26. 150բ-1բ Կանոն սկի[հ] եւ մաղզման աւրհնելոյ
– Բերեն եկեղեցին. Նախ լուանան ջրով եւ ապա գինով...
27. 151բ-2ա Կանոն նոր դուռն աւրհնելոյ եկեղեցոյ – Հաստատեն ի տեղւոջ իւրում եւ ասեն Սաղմոս.
ՃԺԷ. Խոստովան եղերո՛ւք Տեառն...
28. 152բ Կանոն վասն հանդերձ աւրհնելոյ – Բերեն եկեղեցին Սաղմոս. Սիրեցից զքեզ, Տէ՛ր...
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29. 152բ-3ա Աղօթք երաշտի կարդա՛յ, որ անձրեւ
գայ – Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ յաղագս առ քեզ նախանձու լուար Եղիայի մարգարէին...
30. 153ա-5ա Կանոն խաչալուա առնել – Ասեն
Սաղմոս Դ. Ի կարդալ իմում լու՛՛, ընթերցուած ի Չորրորդ թագաւորութեան. Եւ ասեն այսպէս արք քաղաքացիքն ցԵղիսէ. Ահաւասիկ... Ընթերցուած ի Չոր[ր]որդ Թագաւորութեան. Եւ ասեն այսպէս արք...
31. 155աբ Աղօթք, որ ինչ պեղծ կերակուր կերեալ
իցէ – Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ ի սուրբս հանգուցեալ եւ
գովեալդ Իսրայեղի...
32. 155բ-6ա Աղօթք ի վերայ երդմանահարաց
կարդա՛ – Աստուած, որ մարդաբնակութիւն փոփոխական եւ տկար գիտես...
33. 156աբ Կանոն զողկոյզ աւրհնելոյ զայգոյ եւ
զորթոյ – Տանին եկեղեցին, եւ քահանայն հոլոնին շուրջ
եւ տան զնշանն տէրունական ի ձեռս քահանայի միոջ...
34. 156բ Վասն խունկ աւրհնելոյ – [Աղօթք] Աւրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ, որ ընկալար զխունկն ի ձեռացն Ահարոնի...
35 156բ-8բ Կանոն հատի պատարագի – Գոհանամբ եւ փառաւորեմք զքեզ, բարերար եւ բազումողորմ Տէ՛ր...
36. 158բ Կանոն նոր գիրք աւրհնելոյ – Տանին
եկեղեցին եւ հանին ի բեմն, ունելով սարկաւագունք ի
վերայ բազկացն եւ ասեն Սաղմոս. Նայեցարո՛ւք, ժողովո՛ւրդք...
37. 158բ-9բ Կանոն կանանց ձեռաց ջուր աւրհնելոյ – Այսօր ի Յորդանան գետն իջանէր եւ սրբէր
զջուրս եւ զամանս...
Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

Բ. 159բ-70ա [Աւետարանք Իւղաբերից, Բժշկութեան, Հանգստեան]
– 159բ-60բ Աւետարան Իւղաբերից. Մաթէոս – Եւ
յերեկոյի շաբաթուն, յորում լուսանայր միայշաբաթին...
զամենայն յաւուրս մինչեւ ի կատարած աշխարհի:
– 160բ-1ա Աւետարան Բժշկութեան – Եւ մինչդեռ
անցանէր ընդ այն Յիսուս, զհետ եղեն կոյրք երկու...
իշխանաւն դիւաց հանէ դա զդեւս:
– 161ա-2ա Աւետարան Հանգստեան. Մաթէոս –
Յայնժամ թողեալ Յիսուսի զժողովուրդսն, եկն ի
տուն... առն տանուտեառն, որ հանէ ի գանձէ իւրմէ
զնոր եւ զհին:
– 162ա-3ա Աւետարան Իւղաբերից. Մարկոս – Եւ
իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ էր... զահի հարեալ
էին, եւ ոչ ումէք ինչ ասացին, զի երկնչէին:
– 163աբ Աւետարան Բժշկութեան. Մարկոս – Եւ
մտանեն ի Կափառնաում, եւ իսկ եւ իսկ ի շաբաթուն
մտեալ ի ժողովուրդն... զի գիտէին ընդ նա, թէ
Քրիստոսն է:
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– 163բ-4ա Աւետարան Հանգստեան – Եւ ասէր.
Այսպէս է յարքայութիւն Աստուծոյ... բայց առանձին
նա աշակերտաց իւրոց մեկնէր զամենայն:
– 164ա-5ա Աւետարան Իւղաբերից Ղուկաս – Եւ
ահա այր մի անուն Յովսեփ... գնաց ընդ միտս զարմացեալ, թէ զինչ եղեւ:
– 165աբ Աւետարան Բժշկութեան – Եւ էջ ի Կափառնաումն ի քաղաքն Գալիլեացւոց... ոչ տայր նոցա
թոյլ խօսել, զի գիտէին զնա, թէ Քրիստոսն է:
– 165բ-7ա Աւետարան Հանգստեան – Մի՛
երկնչիր, հօ՛տ փոքրիկ... բազում աւանդեցաւ առաւել
եւս պահանջեսցեն ի նմանէ:
– 167ա-8բ Աւետարան Իւղաբերից. Յոհան – Յետ
այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսէփ... ետես զնա
Տէր եւ զայս ինչ ասաց ցնա:
– 168բ-9ա Աւետարան Բժշկութեան – Յետ այսորիկ տաւն էր հրէից, եւ ել Յիսուս Յերուսաղէմ... հաւասար առնէր զանձն Աստուծոյ:
– 169ա-70ա Աւետարան Հանգստեան – Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ ցնոսա... զի ոչ խնդրիմ զկամս
իմ, այլ զկամս այնորիկ, որ առաքեացն զիս:
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Գ. 170ա-82բ Ի կատարած Սաղմոս ի Դաւիթ –
Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ... մերժեսցին զիս
եւ այլ մի՛ կարասցեն հաստատիլ, փառք Հօր եւ Որդոյ:
Հմմտ. Սաղմոսք, ԺԸ.-ԼԶ.:

Դ. 182բ-3ա Եւ ապա ասեն Սղս. Ես ասացի ի վերանալ, Բ. Բ. տուն ասա՛յ շր. ԴԿ. Ես ասացի Տէր ողորմ՛՛...
Ահա ի խաղաղութիւն դարձաւ դառնութիւն իմ ///:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

57ա Եւ ապա յիշեա՛ մեղաւոր Աւետիս երեցս, Աստուած զձեզ յիշէ:
118ա Եւ ապա յիշեա՛ մեղաւոր Աւետիս երեց եւ
ծնօղքն իմ, աղաչեմ զձեզ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (1678 թ., նոտրգիր) Տէր Նկիղոսն մ[ե]ռաւ թվ.
ՌՃԻԷ. (1678):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «74», Ա. կազմաստառին սոսնձած
18x11 չափսի թերթիկին՝ «Հմր 12, Մաշտոց ձեռաց...
(համառօտ նկրգր.), «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»,
1ա՝ «506/3117»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա «ա-ֆ»:

3118
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԺԶ. դար
ԳՐԻՉ Յովհաննէս դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 147. չգրուած՝ 18բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԲx12 (Ա 11, ԺԲ 16):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (14x10), 108բ-12ա սահմանագծուած սեւ թանաքով:
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 20ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն
դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ գծաւոր
կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+ԴԵ, նորոգման դեղնաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 20ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ատ ա զ ա ր դ ՝ 1ա, 19ա, 31բ:
Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. երկու գամերն ընկած, կապիչները մաշուած՝ կիսով ընկած, մէջքի կաշին ճաքճքած, թերթերը նորոգուած, խունացած, գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր, լուսանցակողերը գունաթափ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-147բ Մաշտոց
1. 1ա-18ա Սահմանադրութիւն դաստիարակութեան նորածնելոց մանկանց, որք հրաւիրելոց իցեն
յաստիճան քահանայութեան. Խրատք հարկաւորք եւ
պիտանիք՝ արարեալ մեծ վարժապետին Գրիգորի

հռետորի – Արդ, ըստ կարգի ժամանակին վարժել
զմանկունս ի սնունդ սրբութեան եւ իմաստութեան
յերկիւղն Աստուծոյ, որք իբրեւ զարդի ծնեալ մանկունս
խօսունս եւ անխարդախ կաթինն փափագիցեն...
– 10ա-8ա Յաստիճան քահանայութեան ի սպասաւորութիւն սուրբ եկեղեցւոյ – Եւ հարցանէ եպիսկոպոսն.
Եւ գիտէ՞ք թէ կամաւորութեամբ եկեալ են յայս կարգ...
2. 19ա-31 [Օրհնութիւնք հնգից աստիճանաց]
ա. 19ա-21բ Սկիզբն աստիճանաց կղերիկուսաց,
որք են սաղմոսերգու եւ աւելածու եւ այլն, ըստ
իւրաքանչիւր կարգի – Եւ յառաջ ծխեն խունկ սուրբ
սեղանին եւ ասեն շարական ըստ աւուրն, որում լինի,
եւ սարկաւագն քարոզէ. եւ եւս խաղաղութեան...
բ. 21բ-2բ Առաջին կարգ դռնապանին – Եւ յետ
ծխելոյ եպիսկոպոսն խունկ սուրբ <սուրբ> սեղանւոյն, շարական ըստ աւուրն...
գ. 22բ-3բ Երկրորդ կարգ ընթերցողութեան – Սարկաւագն քարոզէ. Եւ եւս խաղաղութեան. ժողովուրդն.
Տէր ողորմեա՛...
դ. 23բ-4բ Երրորդ կարգ երդմնեցուցչաց – Քարոզէ
սարկաւագն. Եւ եւս խաղաղութեան, ժող՛՛. Տէր [ողորմեա՛]. Եղբա՛րք պատուականք, բոլորով սրտիւ աղաչեսցուք զմարդասէրն Աստուած...
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ե. 24բ-6ա Չորրորդ կարգ աստիճանի ջահընկալութեան – Ածէ առաջի եպիսկոպոսին սարկաւագն
զնուիրեալսն, քարոզէ. Եւ եւս խաղաղութեան...
զ. 26ա-31ա Հինգերրորդ կարգ Կեսասարկաւագաց, որ է դպիր – Ածէ զնուիրեալն սարկաւագն առաջ
եպիսկոպոսին, տեառնագրէ, եւ ասեն սաղմոսն.
Ուրախ եղէ ես, ոյք...
3. 31բ-43բ Կանօն յորժամ սարկաւագ ձեռնադրեն
– Զգենու եպիսկոպոսն եւ այլ քահանայք ըստ օրինին
եւ դպիրքն բուրվառով եւ լուցեալ լապտերօք, խաչ
առաջի եւ գաւազան ի ձեռին եկեսցեն արտաքս...
4. 43բ-65բ Կանօն ձեռնադրութեան քահանայի –
Զգեցուցանեն եպիսկոպոսն ըստ օրինի ի սրբատունն
եկեղեցւոյն, քահանայքն եւ սարկաւագունքն հանդերձ
դպրօքն...
– 46բ-7բ Եւ [եպիսկոպոսն] ասէ զաղօթս. Տէ՛ր Աստուած ամենակալ, արարիչ ամենեցուն, փրկիչ եւ
կեցուցիչ եւ նորոգօղ ազգի մարդկան...
5. 65բ-9բ [Նուիրումն ի կուսութիւն] – Յետ այսորիկ զաղօթս ի վերայ կուսանաց կարդայ. Աստուա՛ծ
յաւիտենական, կատարեալ իսկութեամբ ի փառս վայելչականս, որ յաւէտ օրհնաբանիս ի հրեղինաց...
6. 69բ-70ա Աւրհնութիւն վեղարի – Եպիսկոպոսն
ասէ. [Ա]ղաչեմք զքեզ, Տէ՛ր Յիսուս Քրիստոս, եւ
խնդրեմք յառատ ողորմութենէ քումմէ...
7. 70աբ Կանոն նկարեալ պատկեր աւրհնելոյ – Յերեկօրեայ հսկումն առնեն եւ յերրորդ ժամուն գան ի
մէջ եկեղ[եց]ւոյն, եւ ասեն ի թիւ սաղմոս. Երանեալ են
ամբիծք...
8. 70բ-81բ Կանօն հիմնարկութեան եկեղեցւոյ –
Պատրաստեն քառակուսի քարինս Ե. մեծամեծս եւ այլ
քարինս...
9. 81բ-113բ Կանօն Նաւակատեաց եկեղեցի օրհնութեան – Յետ երեկոյին հսկումն միաբան ուխտին
մինչեւ ցառաւօտն, յարդարելով յինքեանս տաճարանալ Աստուծոյ...
10. 113բ-30ա Կանօն խաչ օրհնելոյ – Բերեն յեկեղեցին եւ լուանան ջրով. եւ ասեն ի թիւ սաղմոս Կ.
Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց...
11. 130ա-5բ Կանօն աւազան օրհնելոյ – Որ ունի
ի սկիզբն օրհնութեան յաստուածային շնորհաց վերածնելոց...
12. 135աբ Կանօն հանդերձեղէն սպաս օրհնելոյ
– Տանին եկեղեցին, առաջի բեմին եւ սարկաւագացն ի
վեր ունելով, ասեն սաղմոս. Սիրեցից զքեզ, Տէ՛ր...
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13. 135բ-6ա Կանօն սկի եւ մաղզման աւրհնելոյ
– Լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով յեկեղեցւոջն եւ
սրբեն սուրբ ջնջոցով...
14. 136ա-47բ Կանօն նաւակատեաց եկեղեցւոյ
պղծելոյ ի տաճիկ յանօրինաց – Եւ զշարժեալ սեղանն
վերստին հաստատել: Մտանէ եպիսկոպոսն քահանայիւք եւ սարկաւագօքն եւ համօրէն ժողովրդօքն...
Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 70ա Եղկելի գծողս՝ զՅովհաննէս անուն
դպիրս յիշեցէ՛ք, աղաչեմք զձեզ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (ԺԷ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Ի վ[ա]էլումն
Իւղագերցի Ազարե[ա վարդա]պետին: Օվ հանդիպիք
մէ/// ///իս յիշէք, եւ դուք յիշալն ի///:
2. 134բ (ԺԸ. դ., շղագիր) Ի գրեանց վարդապետ
Ազարեայ գրեաց:
3. 147բ (1819 թ., շղագիր) 1819 ամի:
4. 147բ (ԺԸ. դ., շղագիր) Փ[առք ամենասուրբ երրորդութեան]՝ Հաւր եւ [Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբ]ոյ.
ամէն. /// Յուսիկ (՞) /// ըստ[ացայ] /// գրոցս [յ]իշ[ատակ] ինձ [եւ ծնո]ղացս իմոց՝ հաւրս ///մէլ /// ունիցիս
Քրիստոսի ծառայ /// ///ք եք ///շ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ 1ա, 146ա՝ ութանկիւն, սեւ թանաքով՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ | ԱԶԱՐԻԱ | ՎԱՐԴԱՊԵՏ», 47բ՝
սեւ թանաքով, դժուարընթեռնելի. «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ | ՀՎԹ՞»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Մաշտոց», Ա. կազմաստառին
փակցուած 12x10,5 չափսի թերթիկին՝ «Նորին Վեհափառութեան Տեառն Տեառն Գէորգայ Դ.-ի երկնապարգեւ Հայրապետի եւ պաշտպանի հայկեան մատենագրութեան նուէր ի խոնարհ ծառայէ Համազասպ քահանայէ Տէր-Աւետիքեանց. Հմր 14-11, 14 Սեպտեմբերի
1880 ամի, ի Շուշի», 17x11,7 չափսի թերթիկին՝ «Հմր
14, Մաշտոց ձեռնադրութեան, քառածալ, բոլորագիր,
գրեալ ի թղթի, վասն չունելոյ զյիշատակարան ին[չ]
անյայտ անուն գրչին եւ թուականն: Պարունակին սմա
(տես Բվնդ.): Սահակ աբեղայ [Ամատունի], 1888, 17
Յուլ՛՛»: «ԺԶ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «1ա՝ «508
/3118»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 11բ՝ «օհնեց», 14բ՝ «հարցումն», 18բ՝
«գրչա», 36բ՝ «զ, մ, կ», 87ա՝ «զ, չ, չ, չ», 108ա՝ «գրչափորձ է այս, հ», 125բ՝ շրջան, 131բ՝ «Мифасл»:

3119
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԿԱՖԱ
ԳՐԻՉ եւ ԿԱԶՄՈՂ՝ Դաւիթ Ղրիմեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Վարդան արքեպիսկոպոս Կաֆայու:

ՌՃԽԳ. – 1694
ԹԵՐԹ՝ 345. չգրուած՝ 1ա-2բ, 80ա-4բ, 151բ-54բ, 174բ-78բ,
227բ-8բ, 249բ-54բ, 342բ-45բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԵx12 (ԺԸ, ԻԳ՝ չիք, ԻԱ
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2, ԺԶ [ԺԷ] 4, Ի, ԻԲ 10, Ա, Է, ԻԵ 11)+Ա-Ժx12 (Ը, Թ՝ չիք, Է 10)+4:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով, լուսանցադրոշմներով՝ թագ, հնգաթեւ
աստղ, մահիկ, ծաղիկ, շրջանակի մէջ խարիսխի ստ. մասը: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14,5x9,5), միասիւն՝
229ա-249ա, 334ա-342ա (9x13,5): ԳԻՐ՝ բոլոգիր՝ 3ա-79բ, 155ա74ա, 218ա-27ա, 255ա-332ա (նմուշ՝ 13ա). խորագրերի եւ միաւորների սկզբնատառերը կարմիր, նոտրգիր՝ 85ա-151ա, 179ա227ա, 218ա-27ա, 229ա-49ա, 334ա-42ա (նմուշ՝ 99ա): ՏՈՂ՝ 2324, 29, 30: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կապոյտ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
ԱԲ+Գ-Զ, սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 13ա

Նմուշ 99ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ ճակատազարդ:
Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական: Զա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի արտ. եզրերի կաշին մաշուած, երեւում է միջուկ-տախտակը, մէջքի կաշուի ստ. եւ վերին մասերը
մաշուած-թափուած, երեքական կապիչներն ու գամերն ընկած,
թերթերին խոնաւութեան, բորբոսի (ներքին լս.), աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր, երեւի բնագրի հնարաւոր պակասը լրացնելու համար 57ա, 1ին սիւնակում գրուած միայն 17 տող, 57բ՝
չգրուած արտաքին սիւնակը, թ. 333՝ հիմքից մասամբ անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-79բ Իմաստնոյն Յովհաննիսի վարդապետի մականուն Տըկար կոչեցեալ Եզնկացւոյ համառօտեալ զմեկնութիւն Ներսէսի Լամբրօնացւոյ
արքեպիսկոպոսի. Յաղագս մեկնութեան սուրբ պատարագի Աթանասի Աղէկսանդրու
– 3ա-15ա Ամենայնի ժամանակ է, եւ ժամանակ է
ամենայն իրի, ժամանակ է լալո... վասն այսորիկ են
ի ձեզ բազում հիւանդք եւ ախտաժէտք, եւ շատ եւս
այն են, որ ննջեցեալքն են:
ա. 15բ-9բ Խորհուրդ զանազանութեան զգեստից
– Յորժամ հանդերձեալ է ոք եպիսկոպոսաց եւ կամ ի
քահանայից պատարագ առնել... կինն ոչ բանա
զգլուխն, եւ այրն համարձակ բանա անամաւթ:
բ. 19բ-21ա Զի՞նչ խորհուրդ ունի սաղմոս եւ աղօթքն ի ժամ պատարագի զգեստաւորութեան – Եկեղեցին տուն եւ բնակութիւն է երկնաւորգ թագաւորին...
գ. 21ա-22բ Խրատ քահանայի յառաջ քան զգենուլն կարգած է. Սաղմոս կանովն ծնրադրելով եւ
խոնարհի եւ անկանի ի վերայ երեսաց իւրոց եւ ասէ
անմռունչ զզաղօթս առ, Հոգին Սուրբ, զոր ասացեալ
է սուրբն Գրիգոր Նարեկացին. եւ ի լման ասա՛յ –
Ամենակալ Աստուա՛ծ բարերար, մարդասէր Աստուա՛ծ
բոլորից յաւրինաւղ...
դ. 23ա-40ա [Աղօթք] – Աղաչեմք եւ աղերսեմք արտասուալից հառաչմամբ... 24բ Քահանայն ասէ՝
Յոանու Ոսկէբերանի – Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ զերկ-
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նաւոր հացդ զՏէր... եւ բազկատարած կայցէ առաջի
սեղանոյն եւ աասէ զաղօթս ի ծածուկ:
ե. 40ա-74ա Մեկնութիւն պատարագին յառաջի
աղօթիցն է Աթանասի ասացեալ – Տէր Աստուա՛ծ
զաւրութեանց եւ արարիչ ամենայն լինելութեանց...
զ. 74ա-9բ Նորին Ներսէսի ասացեալ ի սուրբ սեղանն տէրունական – Իսկ սուրբ սեղանն զսուրբ Երրորդութիւնն ցուցանէ եւ զմիասնական աստուածութիւնն...
եւ ասաց. Այս է հանգիստ իմ յաւիտեանս յաւիտենից:
2. 85ա-95ա [Վարդանայ Արեւելցւոյ] Այս է աշխարհացոյց
ա. 85ա-6ա [Արարչագործութիւն եւ երկինք] – Նախ
քան զամենայն խնդրեսցուք եղեալքս զԷն, եւ ապա զ'ի
նմանէ եղեալքս, զի թէ արարածքս պատճառ լինին...
յայլմէ ինքն անշարժ բնութենէ:
բ. 86աբ [Երկիր] – Եկեսցուք երկիր այլ. նա[խ] գիտասցուք, զի կիբիկոն ձեւ աշխարհիս բոլոր եւ քառանկիւնի... Լիբիայ կոչի միջոց աշխարհիս, Ասիայ եւ
հիւսիսակողմն Եւյրոպիայ:
գ. 86բ-92ա [Հայք, Վիրք եւ Աղուանք] – Իսկ ի Հայաստան աշխարհս խառնէ Ասիոյ Եւրոպիոյ, սկսեալ նախ
ի դրանէ Հոնաց... ապա երկիրն եւ ազգն, Թէտալացոց, որ
սահմանակից է |92ա| Խորասանայ, յեզրն Հնդկաց ծովուն:
դ. 92ա-5ա [Այլ աշխարհք] – Իսկ աշխարհն Պարսից Խորասան, որ ասի արեւելք Նուշաւար քաղաքն...
անաւգուտ համարեցաք գրել. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի, Փարիզ 1960:

3. 95ա-8ա [Գրիգորի Կեսարացւոյ. ձեռ. 1495,
161ա-2ա] Քաղաք մեկնութիւնք են այսոքիկ – Աւետեաց յերկիրն, որ է յԵրուսաղէմ, Արաբիա, Ուռումխալա... Քաղդէ՝ յՈւրհայու քով է:
4. 98ա Այս են թագաւորաց անուանքն Պարթեւացոց եւ ի Հայոց – ա. Հրաչէ, բ. Տիգրան... իէ. Ավրամշապով, իը. Արտաշէս:
– Այս են թագաւորք Հայոց վերջինք, որ են Բագրատունիք, որ Անի քաղաք թագաւորեցին – Ա. Աշոտ
որդի Սըմբատա... ժա. Գագիկ, ժբ. Դաւիթ:
5. 98բ-124ա Բառգիրք հայոց. Բա՜ռ
ա. 98բ-101բ [Ա.] – Արարիչ Աստուա՛ծ, ամենատես.
անպարագիր, աւգոստոս՝ յաշխարհակալ... աշխարհադէտ՝ քաղաքի [101բ] վերակացու, կամ մեծ գիւղի
ամարայնոց չարտախ:
բ. 101բ-2բ [Բ.] – Բայ՝ բան կամ մասն բանի, բամբիշ՝ տիկնաց տիկին... բարեշուք՝ գեղեցիկ:
գ. 102բ-3բ [Գ.] – Գրիգոր՝ արթուն, գրապանակ՝
ծոց կամ ճեպ... գայռցիխ՝ չար աղբ, շաղախ՝ մուրատ:
դ. 103բ-4բ [Դ.] – Դժգմնու՝ ի միտք անէի, դաղմատ՝ ֆռանկ... դժնեա՝ խորամանկ, դժնդակ՝ չար,
դաբր՝ կացին:
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ե. 104բ-5ա [Ե.] – Եկեղեցի՝ ժողով կամ ժամատուն.
երաք՝ թէզ, շուտ... եւթանասնեկի Է.՝ Հ. (70) հեղ Է.
կանէ, եւ Է. տարպա, Է. ԴՃԶ. (406) կանէ:
զ. 105ա-6ա [Զ.] – Զաւղուած՝ մարմնոյն խաղերն
է... զինչոսա՝ զինչ արգել, զակատ՝ փոքր:
է. 106աբ [Է.] – Էն Աստուած՝ որ էն ղատիմ կամ
կայ... էպարքոս՝ ստորիշխան կամ թէֆտիշճի. էզնա՝ որ
էրն:
ը. 106բ-7բ [Ը.] – Ըստամակ՝ ընկլուզակ, էխտեցաք՝
ընկճել. ձգել, ընկլուզել շարժել... ըռիշտ՝ նաքաս, ընդ
աղաւթ տեսանել եւ նշմարել:
թ. 107բ-8ա [Թ.] – Թաւն՝ թանծր, թելադրութիւն՝ որդորումն բանի... թաշանուճ՝, որ յաւդուածք իրար քաշվի:
ժ. 108ա [Ժ.] – Ժպիրհ՝ հաշարի կամ անամաւթ,
ժպտիլ՝ ծիծաղիլ, ծռիլ... ժայռ, ժողխեալ՝ ճըխորելն է:
ժա. 108աբ [Ի.] – Ի սկզբան՝ շատոցմնէ, իմաստութիւն՝ խելօքութիւն... իսպառ՝ յետք կամ հատնիլ, ի
նա|108բ|նիր կամ հէչ:
ժբ. 108բ [Լ.] – Լուարուք. ատեցէ՛ք՝ ատեցէ՛ք, լուսակալ՝ ճրագկալ... լամբակ՝ սաթանի, ընդէր թողեր զիս:
ժգ. 108բ-9բ [Խ.] – Խնճոյն՝ ժողով, խնճոյն՝ ժողովք, խնճոյք՝ լկտի կանայք... խէթկէլ՝ ղօչել կամ զարներ, խեռաբարոյ հաշարի վատ:
ժդ. 110ա [Ծ.] – Ծասքել՝ կակղացնել կամ ծամել,
ծողակ՝ կուզախ, ծանօթ... ծնծալ՝ ճենջերել կամ
երեւել:
ժե. 110ա-1բ [Կ.] – Կայուն՝ մնացան, կոնքեռն՝ կապէն, վարձէ՝ կմայեկ տղեկան... Ճ. (100) լիտր, կամ
քեսայ կամ համանչայ:
ժզ. 111բ-3ա [Հ.] – Հիւլէ՝ մանրամազ, փոշի՝ հիպի.
լիմինսկոս... հեծանոց՝ հոսելին է, որ Ե. մատնենթի է,
որ զկալն կցնեն եւ զերդն եւ զցորեանն բաժանեն, հաց
համեմ:
ժէ. 113ա [Ձ.] – Ձրիաժան կամ մուֆտ. ձուլել՝ հալել, ձախ՝ սաւլախ... ձգտիլ՝ ձպնալ, ձորակ՝ ձոր,
ձեռնաձիգ:
ժը. 113ա [Ղ.] – Ղաւղել՝ պահուել, ղաւղանջել...
ղապալու՝ ղեբրոսք:
ժթ. 113աբ [Ճ.] – Ճրագարան՝ ճիրագկալ, ճարմանաս... ճառասացում կամ պատմութիւն:
ի. 113բ-5ա [Մ.] – Միասնական, անբաժանելի, Մանուէլ՝ Աստուած թարգմանի... Մարաց ազգն՝ քուրթն է,
մրտմունք՝ բաթ պապուշ:
իա. 115ա-6ա [Յ.] – Յապաժուժ՝ յոբելեան. յիսուն է
յարդարել... յարաձգել, յականել կարօտել:
իբ. 116աբ [Ն.] – Նահապետ՝ ազգապետ կամ վերակացու... նսեմ՝ մութ կամ խաւար, նրան՝ թաշնակ,
թուր:
իգ. 116բ-7ա [Շ.] – Շըւայտանագ՝ պոռնիկ կամ
ծան կամ անառակ... շուայտել՝ առասպել, անյագի կամ
անագպողոզ աւերէ:
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իդ. 117ա-8ա [Ո.] – Որ թագաւորութիւն Ուղկեան,
ուղէկէց, ճանճու ընկեր... ոճառն սապոն է, ոշանալ՝
որանալ:
իե. 118ա [Չ.] – Չուել՝ կոչմիշ անել կամ առաջ
խաղալ... չբաղտատիչ՝ անխոստովանելի, չքոտ՝
օտարական:
իզ. 118ա-9ա [Պ.] – Պրչակ՝ մարթակ, պուտան՝ մեծ
խալկին... պարունակել՝ շրջաբակել կամ շրջապատել,
պատկանաւոր՝ նմանաւոր:
իէ. 119բ [Ջ.] – Ջահ՝ մաչալա կամ շատ լոյս...
ջրշեղջ՝ փոքր ինչ աղբիւր, ջրսայ՝ ջրթափ կամ վէժ կամ
ողող:
իը. 119բ-20ա [Ռ.] – Ռաբի՝ վարդապետ, ռահ՝
ճանփա... ռամուծ՝ գծուն կամ տկար ռաւոն:
իթ. 120ա-1ա [Ս.] – Ստորոգութիւն՝ մեկնութիւն,
Սաբաւօթ՝ տէր... սոքնացեալ՝ հաստանալ կամ զօդ լինել սիրայ:
լ. 121ա-2ա [Վ.] – Վարկանել՝ վարագոյր, ծածկոց,
վարդապետ՝ գիտուն... վրէպ՝ սղաւ կամ ծուռ, վարսամ՝
սանտի փայտ ծեծիչ:
լա. 122ա-3ա [Տ.] – Տէր նախախնամող, տրաքոս՝
տեառն տէր, տոռ. թոռ... տէր՝ դատող, տուայտնութիւնն:
լբ. 123ա [Ր.] – Րաբունի՝ վարդապետ... րապազ՝
նուազ կամ քիչ րկերտ:
լգ. 123ա [Ց.] – Ցաւղ՝ անձրեւ, ցուպ՝ տայախ կամ
գաւազան... ցախէծան՝ ծաղ, արմատն եղեւնէ, որ յիշած է ի վերայ Եչին, ցեխ. չամուռ կամ շաղախն է:
լդ. 123աբ [Փ.] – Փափ՝ կաթողիկոս, փառք՝ մեծութիւն կամ կատուկ փարել... փնդռ՝ փաղարձայն,
փսալթ՝ սաղմոսասացք:
լե. 123բ-4ա [Ք.] – Քարադր՝ քաւութիւն քաւել, քանակ՝ անտազա... Քսէստ՝ չափ է կամ կշռոյ անուն:
6. 124ա-7ա [Նշանագիրք իմաստնոց ըստ այբուբենից] – Աբրահամ, Ահարոն՝ քարոզ, քաղցր:
Ծնթ. 126ա-7ա Երկրորդ սիւնակից մինչեւ վերջ այբբենական խառն կարգով այլ բառերի թուարկում՝ «Եւ այս է, զոր
ցուցաւ – Թագաւոր, ամենայն... Ստեփաննոս, ժառանգ»:

8. 127բ-51ա Գիրք առակաց, ասացեալ սուրբ
վարդապետին Վարդանայ, ի պէտս հոգոյ եւ մարմնոյ, զոր ժողովեալ գրեցի մեղաւորս՝ Վարդան, ի
ձորն միաձանց առ հոգեւոր որդեակս իմ: Աւգնեա՛,
Տէ՛ր – Ամենայն աստուածեղէն գիրք առակաւ եւ աւրինակաւ ցուցանեն մեզ զբարին եւ զչարն... եցոյց Աստուած զպիտանին:
ա. 127բ Իմաստասէր ոմն սահմանեաց, եւ առեալ
ցանէին... մեծութիւն անցաւոր եւ նանիրն թէ զթարքմանի: բ. 127բ Իմաս[տ]նասէր մի գոչեցին ի սեղան
թագաւորին՝ ճաշակել... արբեալ է ի նայ ինքն զիս հեղեր երկիր: գ. 128ա Իմաստնասէր մի գոչեաց ի ճաշ
փառաւոր իշխան մի, եւ եկ, բազմեցաւ... այս կենացս
ոսկով եւ արծաթով պայծառութիւն սուտ է: դ. 128ա
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Իմաստնասէր ոմն աղքատ ունէր ծուլ որդիս... ո՛չ աստ
բարի ապրին եւ ո՛չ այդ վայելեն: ե. 128ա Ասաց իմաստասէր ոմն, թէ որ ունի իմաստութիւն եւ խելք... ունի
գանձս բազումս, թէպէտ եւ աղքատ է: զ. 128աբ
Իմաս[տ]նասէր ոմն ետես զմեծատան որդին, զի անառակութեամբ մաշեալ էր... ոչ ինչ գտանին ի վարձուցն:
է. 128բ Ասացի առակաց, թէ յայր մի զգալն (=զգայլն)
բռներ էր եւ զոտն կապեր էր... աշխարհիս կթանն հատուցեր, դու զդա կթա՞ն կու տանիս: ը. 128բ Ասացի
առակաց, թէ խոզն գաթայ մի գտեալ՝ ուտէր... այլ ո՛չ
գաթայ էր կերեր եւ ո՛չ Արեգակն տեսեր: թ. 128բ
Ասացի առակաց, թէ զայր մի հարցին, թէ Բաղնիս
տեսե՞ր ես... միայն բաղանիսն, այլ զխոզն չէ տեսեր: ժ.
128բ Ասի առակաց, թէ այծ մի ի տանիս կայր, եւ գայլ
մի ի վայր, ի պատին տակն... զայդ խորհուրդ ի քո
մտացդ ո՛չ հանէ: ժա. 128բ-9ա Ասացի առակաց, թէ
աղուեսն գտեալ թուղթ մի... այնպէս կափեալ սատակեցին զգայլն: ժբ. 129աբ Ասաց առակաց, թէ աղուեսն
տեսեալ ակնատ լարեալ վասն աղուեսու... չէ քեզի այս
պահս Ճ. (100) տէր կուգայ: ժգ. 129բ Ասի առակաց,
թէ գայլ մի վայրի պախրէն մի հետ էր արարեր... այլ
չափ ես այլ վազեցի ի դարէ դար, որ այպէս եմ
քրտներ: ժդ. 129բ Ասի առակաց, թէ գալին ձագն
բռնեցին... նա ասէ ես կու երթամ դիհ անցաւ, այլ չեմ ի
հասնիլ: ժե. 129բ Ասի առակաց, թէ գայլ մի ելեալ ի
վերայ լերին մի... ամէն մէկ ձեզի պէս արէ՛ք: ժզ. 129բ30ա Ասի առակաց, թէ տանուտէր մի որդին կարգեր
էր... կու ամաչէր հաւրն երեսն բերել: ժէ. 130աբ Ասի
առակաց, թէ գայլն ծերացաւ եւ այլ ոչ կարէր... այնպէս գնացեալ, ոչ դարձաւ: ժը. 130բ-1ա Ասի առակաց,
թէ գալերն յողարկեցին առ ոչխարք պատգամս...
կոտորեցին զամենեսեան անխնայ: ժթ. 131ա Ասի
առակաց, թէ յայր մի զէշ իւր կորուսեալ էր... ինձ վարձ
չի պիտի կարէիր տալ: ի. 131ա Ասի առակաց, թէ
հաւորս մի ակնատովն հաւ էր որսայր... հաւերն քեզ
մատաղ առնէի, որ նոքոք զքեզ որսացի: իա. 131աբ
Ասի առակաց, թէ այր մի գնաց մաւտ խապազն... տո՛ւր
ի մսագործն, որ ես անպարտ մնամ: իբ. 131բ Ասի
առակաց, թէ այր մի կայր <ի> աղքատասէր եւ աղաչէր զԱստուած... ոչ կարաց ազատիլ ի մահուանէն, այլ
մեռաւ: իգ. 131բ-2ա Ասի առակաց, թէ այր |132ա| մի՛
աղաչէր զԱստուած տալ նմա Ճ. (100) դրամ... ձիթագինն ես առել, եւ ապա Ճ. (100) պակաս Ժ. ինձ տուիր:
իդ. 132ա-3ա Ասի առակաց, թէ գալ ընկալաւ ի գիշերի
գառ մի եւ սկսաւ ուտել... խաւսքդ ի բերանդ է, հաճաթդ կատարի: իե. 133ա-5ա Ասի առակաց, թէ թագաւոր ոմն Գ. որդիս ունէր, ակ մի պատուական...
եղբայրքն սիրէ զայն պիտի իմանայ եւ զայնպիսի
խաւսի: իզ. 135ա Ասի առակաց, թէ այր մի գնաց առ
դատաւորն քաղաքին... կամ այս կեանքս պիտի խայտառակի կամ ի հանդերձեալն: իէ. 135բ-6բ Ասի յառա-
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կաց, թէ թագաւոր մի կամէր աշտարակ շինել. եւ քանի
ցորեկն շինէին... ձեռն արկանէ, նման նմա լիցի եւ ի
կենացն եւս զրկեսցի: իը. 136բ-7ան Ասի առակաց, թէ
գիհ մի ոչխար արածէր ի դաշտ մի... բու հաւն ծաղր
պիտի լինի եւ զկեանս իւր եւս կորուսանէ: իթ. 137աբ
Ասի առակաց, թէ այր մի ամէն տարի Ճ. (100) մոթ
հաց վաստակէր... միշտ գոհանան Աստուծոյ եւ ոչ յուսահատին: լ. 137բ Ասի առակաց, թէ աղքատ էրէց մի
գնաց մաւտ ի մսագործն... ոչ տկարանայ, այլ ամենայն
զաւրաւորէ եւ սքանչելագործ: 137բ-8բ Ասի առակաց,
թէ յայրք Բ. ընկերացան... ինքն գտանէ շահն եւ զաւգտակարութիւնն, եւ ապա՝ ընկերն: լա. 138բ-9ա Ասի
առակաց, թէ այր մի խիստ պարտական էր եւ ոչ ինչ
ճար ունէր... ուրացութիւն ի վերայ հոգոյն աւելի,
պարտքն մնա եւ ամօթն, զոր առաջի մարդկան կրէ: լբ.
139ա-40ա Ասի առակաց, թէ Բ. մարդ՝ միմենաց յոյժ
բարեկամք, գնացեալ ի վաճառութիւն... հանճարեղն է,
զառաջնորդութիւն ստասցի: լգ. 140ա Ասի առակաց,
թէ այր ոմն ունէր Ժ. այծ... իւրաքանչիւր ոք զոր ինչ
գործէ, թէ բարի է թէ չար: լդ. 140ա-2ա Ասի առակաց,
թէ այր մի սովորեալ ամէն աւր... խորհուրդ յայտնելն
առնիմ արի գործք: լե. 142ա-3ա Ասի առակաց, թէ ի
Պաղտատ քաղաքն հիւսն մի ճարտար... զպատուականութիւն մեծամեծ արուեստից առնեն յայտնի: լզ.
143ա Ասի առակաց, թէ կին մարդոյ Գ. երես ի ջուր
կայ... կինն զայն այլ առաւել լիրբ է եւ անամաւթ: լէ.
143աբ Արք երկուք ընկերեալ ի վաճառաշահութիւնս
եւ ի շահիցն անտի գնացին... հարցանեմ թէ որն հնար
բաժանելու, որ կէսն Ա.ին լինէր եւ կէսն Ա.ին: լը. 145ա
Գրեալ է ի պատմութիւնս թագաւորաց, թէ թագաւոր
ոմն շինեաց գեղեցիկ դարպաս... ի միւս որմն ասաց
թագաւորն, թէ այս քան զայն գեղեցիկ է: լթ. 145աբ
Հոգեւորապէս թագաւոր թագաւոր[ես]ցէ, Աստուած
դարպաս շինեալ է... յոյժ հաճեցաւ, որ ասաց թէ՝ Դա՛յ
է Որդի իմ սիրելի, ընդ որ հաճեցայ: խ. 145բ-6ա Հայր
ոմն քարոզէր ժողովրդեանն աղուհացիցն... պատմեաց
զտեսիլն զայս ժողովրդեանն, եւ ամենեքեան խորհեցան: խա. 146ա Այր ոմն ունէր Դ. էշ... էշն, որ ի
տղայութեան անկիրթ է բեռին, ի ծերութեան ոչ կարէ
տանիլ: խբ. 146աբ Այր ոմն ուներ Գ. սիրելի, եւ եղեւ
ամբաստանութիւն առ թագաւորն... յայսմանէ երեւի
թէ յաշխարհս եւ որ ինչ յաշխարհի, ետուստ սիրելի է:
խգ. 146բ-7ա Ասեն, թէ փիլիսոփայ ոմն եդաւ բանտ
թագաւորին... ի մէջ անհաւատիցն այնպէս սէր կայր,
քանի՛ առաւել պարտ է լինել ի մէջ հաւտացելոց: խդ.
147աբ Ասեն, թէ էր թագաւոր ոմն եւ ունէր երիս որդիս... ոչ լինին որդի Աստուծոյ, այլ անմեղք եւ խաղաղարարքն: խե. 147բ Գրեալ է, եթէ հայր ոք ունէր որդի,
եւ ըմբռնեցաւ որդին... զի հալածես ոչ զքրիստոնեայսն, այլ զիս: խզ 147բ-8ա Գրեալ է՝ ոմն գնաց առ
հայրն, եւ ասէ ոմն կղերիկոս... որչափ ծանր է սպա-
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նանել, քան զարնելն: խէ. 148ա Առաջին թագաւոր ի
Բաբիլոն Ներբրովթ նստաւ... որպէս ասէ զնմանէ, թէ
Գ. աչք ունէր եւ եղջիւրս: խը. 148աբ Աբրահամու
մաւրն Մալքաթու էր անունն... դադարեաց ի խնդրելոյ
զճշմարիտն Աստուած, զի յայտնեսցի ծանաւթապէս:
խթ. 148բ Ի թագաւորելն Ոզիա Յուդա յԵրուսաղեմի
ԻԴ. (24) ամի... վերստին մարգարէացաւ ԿԱ. (61) ամ
եւ նախ քան զլռութիւնն ԻԴ. (24) ամ էր մարգարէութեան նորա, եւ բովանդակ ՁԵ. (85) ամ: ծ. 148բ9ա Բայց այս այսպէս ստոյգ են վասն Յուլիանոսի, եթե
Ասկղպոս... իբրեւ զնա սիրտ ստասցին, եւ ո՞ կարէ
պատմել զչարինս, զոր արդարանայ: ծա. 149աբ
Երեւումն Մահմէտի Կ. (611) թուականի հայոց էր, որդի
Աբդլայ... հռչակեցաւ անուն նորա շուն կենդանի: ծբ.
149բ Իսկ Հերովդէս յերթալն ի Հռոմ... սեղանոյն այս է
պատճառ սպանման Զաքարիա: ծգ. 149բ-50ա Իսկ
արտաքինքն պատուելով իմն եւ կոկովանօք... տարի՝
զօթուածքն, ամիս՝ անդամք. եւ այլն: ծդ. 150ա Ոմանք
կամին գիտել, զի գիտունք լինիցին. այն աւելորդ է...
զայլս աւգտեցուսցեն, այն խոհեմութիւն է:
9. 143բ-5ա [Խրախճանականք]
ա. 143բ-4ա Դարձեալ այլ խրախճան – Ասէ, թէ
այր Բ. առն միում դրախտապան էին... Ե. դրամ, որ
բովանդակի Բ.ցն ԻԵ. (25) դրամ:
բ. 144ա Ասի իմաստնոց, թէ ա՛ռ քեզ Ճ. (100)
սպիտակ... Ճ. (100) հաւ գայ, ո՛չ աւելի, ո՛չ պակաս: գ.
144աբ Ասէ իմաստունքն, թէ Խ. (40) մարդ ի բաղանիս
գնացին... Ժ. մարդն, որ լինի Խ. (40) մարդոյն Խ. (40)
դրամ: 144բ Այլ խրախճան – Ա՛ռ քեզ Ճ. (100) դրամ եւ
գնեա՛ ինձ Ճ. (100) տաւար... ընդ ամէնն լինի Ճ. (100)
դրամին Ճ. տաւար: 144բ-5ա Խրախճան – Ասեն թէ Բ.
երամ հաւ կարածէին... ահա քեզ պատճառ եւ մեկնիչ:
10. 155ա-74ա Այս բառք քերթողականք վասն
չափո [հո]մերական տաղիցն, վասն զի քերթողական արհեստքն չափաբերականքն են եւ չափով
վարին, եւ են որ գեղջուկք են, որով ճարտասանքն
վարին, զի յաճախապէս փոխաբերին սակս զարդու
ճա[ր]տասանիցն, եւ հարկ է յոքնահամար եղանիլ:
Բառք զանազան: Լուծումն է դժուար – Աստուածազան՝ աստուածազարդ... Ֆրեր՝ եղբայր:
11. 179ա-91ա Խաւսք եւ խրատք եւ իմաստութիւն
Խիկարա իմաստասիրի
Տե՛ս ձեռ. 464, 40ա-56ա: ա/179աբ: բ/179բ-86ա: գ/186ա
(...ձեռս իմ, եթէ արա՛ որպէս եւ կամիս): դ/186-7բ: 187բ91ա... Զամենայն բարիս ջամբեցի քեզ, Նադա՛ն, եւ դու զհաց ի
հողոց արգելեր զիս... իբրեւ զՆաթան պիտի կորընչի աստ եւ ի
հանդերձեալն:
Հմմտ. Ա. Մարտիրոսեան, Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, Ա., Երեւան, 1969, էջ 177-216, 212-2:

12. 191ա-4բ, 226բ-7ա [Տաղք Վարդանայ Կաֆայեցոյ]
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ա. 191ա-2ա [Սուրբ Աստուածածնի վանից նորոգման, ասացեալ Վարդան եպիսկոպոսէ Կաֆայեցոյ.
ձեռ. 1636, 108ա-11բ] («ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՍԱՑԵԱԼ ԵՐԳՍ
ԱՅՍ») – Վերըստին կազմեցաւ սուրբ եկեղեցի, / Գեղեցիկ եւ բոլոր գումպէթաձեւի, / Բարձրագոյն եւ պայծառ
տաճար գովելի... փըրկեսցէ ըզմեզ յաւուրն ահեղին:
բ. 192ա-3ա Վարդան եպիսկոպոս, ծառայ Քրիստոսի [Վասն աւերման Սուրբ Աննայի վանիցն եւ
վերստին նորոգման. ձեռ. 1636, էջ 111բ-3բ] («ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՍԱՑԵԱԼ») – Վարդան եպիսկոպոս, ծառայ
Քրիստոսի, / Պատմեմ ձեզ սիրելեացդ, եղբա՛րք իմ բարի... օծումն |193ա| եղեւ սըրբոց փառաց տաճարի:
գ. 193աբ [Վարդանայ ասացեալ. ձեռ. 1636,
114ա-5բ] – Վերըստին կազմեալ սուրբ եկեղեցի, / Յովակիմ անուն վանք Սուրբ Աննայի... / ԽՈՆՃԱ. (1692)
մատուցի հայոց թվականի / ութերորդ աւուրս Սեպտեմբեր ամսի, / վերջ օծումն եղեւ սրբոյ տաճարի:
դ. 193բ-4ա [Նորին Վարդան եպիսկոպոս ասացեալ՝ Սուրբ Օգսէնտ եկեղեցոյ. ձեռ. 1636, 115բ-7ա]
(«ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՍԱՑԵԱԼ») – Վերստին կազմեցաւ
սուրբ եկեղեցի / Կամարաձեւ հաստատ եւ խաչ կամարի... / ԽՈՆՃԱ. (1692) մատուցի հայոց թվականի /
ամսեանն Նոյեմբերի երկոտասանի / օծումն եղեւ սրբոյ
փառաց տաճարի:
ե. 194աբ [Վարդանայ ասացեալ] – Երթամ չի
կենամ ի հոս / Ուր երթամ՝ հոն ալ չի կենամ... հասուցանօղ ստեղծողին գովհանալով շատ փառք տամ, ի
թվականիս մեծ հայոց ՌՃԽ. յամ (1691), / զձեզ աղաչեմ, հա՛րք, յեղբա՛րք, / կարդայք՝ ինձ ողորմիս տայք:
զ. 226բ-7ա [Անխորագիր. ձեռ. 1636, 117ա-9ա]
(«ՎԱՐԴԱՆԻ Է ԱՍԱՑԵԱԼ») – Վարդապետն Յիսուս
Աստուած համայնի / Եւ տայ խընդրողաց շնորհաբաշխ
հոգի... յիմարեալ մըտօք գովասանքդ ասի, / որչափ որ
գովեմ՝ աւարտ ոչ ունի, / եղբա՛րք իմ, լերուք անմեղադրելի:
13. 195ա-204ա [Անանիայի հոգենորոգ վարդապետի ասացեալ Խրատ ոգեշահ յաղագս զղջման եւ
արտասուաց, ի խնդրոյ միայնաւորի ուրումն առն
անապատականի. ձեռ. 2680, էջ 308ա-15բ] – Ո՛վ
աստուածասէր սիրելի եղբա՛յր՝ խնդրող սիրոյն Աստուծոյ զբանն, զոր աղաչեցեր զիս ցուցանել քեզ
յաղագս զղջման եւ արտասուաց... ժառանգեսցուք
զխոստացեալ պարգեւսն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ,
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
14. 204բ-6բ [Յաղագս մասանց սրբոց եւ սրբատեղեաց յԵրզնկայ] – Նախ եւ առաջին յերկրին յԵզընկու շուրջ վանորէից եւ ուխտատեղաց եւ մասանց, որ
են այսոքիկ... ով ոք որ դիմի ի սա հաւատով՝ առնու
զոր խնդրէ. եւ տայ ամենայն հաւատացելոց. ամէն:
15. 207ա-16բ Հարցումն երիտասարդի ընդ ծեր
ոմն վարդապետի վասն աւգտի խրատական – Ասէ
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ընդ ծերն երիտասարդն. Հա՛յր, կամիմ հարցանել բան
ընդ քեզ... կացուցից զքեզ. մո՛ւտ յուրախութիւն
Տեառն քո, որոց լիցի մեզ ամենեցուն հանդիպիլ:
16. 217աբ Բանք յուսադրականք ի խորոց սրտէ
աղերս մաղթանաց առ ամենահայրն բարի՝ եղկելոյ
Վարդանայ եւ իմ նման մեղաւորաց – Հայր
անսկիզբն երանելի եւ անվախճան լոյս եւ բարի անպարադիր, անզննելի... զհայկազան ազգըն կեցո՛յ
զԱյսքանազեանս յառաջեցոյ: Եւ զմեղաւորքըն///:
17. 218ա-25բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք յաղագս արիոսականաց] – Հարցումն, թէ պարտ իցէ
եպիսկոպոսին մինչ յեկեղեցւոջն իւրմէ եւ գործ եպիսկոպոսութեանն... եւ յոյս բարեաց ունել ի գալստեան
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
18. 225բ-7ա [Ի կանոնգրոց Հայոց]
ա. 225բ-6ա Ի կանոնաց սրբոյն Թաթէոսի յառաքելոյ – [Ո]րչապո՞վ (սեւ թանաքով պ-ի վերեւում՝ փ)
եւ որպիսի հասակաւ պարտ է ձեռնադրել քահանայս...
ամենայն ունկնդիրսն կացցէ եւ մի՛ ընդ ձեռամբ, եւ
ապա հաղորդեսցի:
բ. 226աբ Ի կանոնաց սրբոյն Փիլիպոսի առաքելոյն. Յաղագս քառասուն ունելոյ – Երիս մի անգամ
արժան է եւ աւելի ո՛չ հրամայեմք... երկդրամեն տալ
յեկեղեցին ըստ կատարման:
20. 229ա-46ա [Յովհաննու Թլկուրանցւոյ ոտանաւոր ի Մեկնութիւն արարածոց գրոցն Մովսիսի] – Ըսկըսօղն է ըսիզբն ի սկըզբան արարիչն Աստուած յաւիտեան, զոր եւ Մովսէսի յայտնեաց ի Քորեբ լեառն... զանարժան եւ զեղկելիս թափառնական ըզԹլկուրանցիս
միշտ յիշեցէ՛ք, հա՛րք պատուական. յանգ եղեւ աւարտական:
Ստ. լս-ներում, միատող. 229բ «[Ե]ս՝ Յով[հ]աննէս
նուաստ ոգի, / որ մականունս Թուլկուրանցի, / |230ա| կամաւ
իմով ի հոգ մըտի, / զբանս ժողովել ինձ յիշելի, |230բ| / աստ
կարճաբան հաւաքեցի, / յարարածոցըն Մովսէսի, |231ա| /
մեկնեալ Վարդան վարդապետի / քաղեալ ի հարցըն հոգելի»:
Տե՛ս. Յովհաննէս Թլկուրանցի, Տաղագիրք, Երուսաղէմ,
1958, էջ 75-110:

25. 246բ-7ա Տաղ Վարդի եւ պլպուլի, ի Զաքարիայ եպիսկոպոսէ – Այսօր դառնայ արեւն ի Խոյն / եւ
մեզ բերէ պայծառ գարուն... Զաքարիա՛ յիմար գերի, /
Սէրըն փուշ է դառն ու լեղի, / դու աստ արա՛յ թատպիր
քեզի / որ անտ չըլինիս խեղճ ու լալի:
26. 247բ-9ա [Տաղ գարնան եւ ուրախութեան՝
Գրիգորի Աղթամարցոյ] – Ծաղկունքն ասեն. Հերիք
արա՛ / քանի՞ կանչես վարդին վերա... Զազգս խանձեն
որպէս ըզհուր:
27. 255ա-333բ Մեկնութիւն տումարի, զոր
խնդրեաց Թումա վարդապետն Մեծոփա վանից աս-
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տուածաբնակ սուրբ ուխտին, եւ սիրով զհայցուածս
նորա կատարեալ Յակոբ վարդապետ Ղրիմեցի
Տե՛ս ձեռ. 739, 58բ-178ա: ա/255ա-328ա: բ/328ա-31ա:
[Յիշատակարան]/331բ-2ա:
Ծնթ. 332ա-3ա Տոմարական 5 բոլորակ. 333բ՝ չգրուած 3
բոլորակ:

28. 334աբ Վասն ԲԺ.ան կենդանակերպիցն եւ
ԲԺ.ան ազգաց եւ ԲԺ.ան անդամոց [ի Առաքել վարդապետէ. ձեռ. 739, 47բ-8բ], տունս Հ. (70) – [Ա]շխարհս ունի ըզձեւ մարդոյ, / եւ երկոտասն անդամք
մարմնոյ... այսպէս սոցա աւանդեցան, / առեալ զազդումն յաշխարհըս տան:
բ. 334բ-6բ Վասն Է. մոլորականացն եւ ԲԺ.ան
կենդանակերպիցն, թէ որք որո՛ց են կամ որպէ՛ս
ընթանան կամ զի՛նչ է գործ նոցա – Կան եւթն աստեղք մոլորական / կենդանակերպք ԲԺ.ան... զի ի սորա դարըն լինին / խառնահաւատքն ամենեքին:
գ. 336բ-7ա Վասն երկոտասան հողմոց – Հընչեալ
հողմունքըն զանազան, / ի Դ. կողմանց աշխարհի
գան... այս են հողմունք ամենեքին / Եւ այսքան գործ
յատուկ նոցին:
դ. 337ա Վասն աստեղաց թուոյ կենդանակերպիցն – Խոյն, որ իշխան է ամբրոպայ, / ԺԶ. (16)
աստղը կայ ի նմա... Ձուկըն ցամաք է ընդ Խոյին, / ԺԷ.
(17) աստղը կայ ի նմին:
ե. 337աբ Վասն Է. մոլորականացն – Զօհալ
աստղն է ամպահոլով, / Մուշթարին պարզ |227բ| օդախառնով... Լուսինըն պարզ եւ սառուցիչ, / այս յատկութիւնք եւթանց աստղից:
զ. 337բ Ի պարսից լեզուէն է մերս անուանք մոլորականացն – Բայց ըստ լեզուաց ազգին պարսից, / եւ
ըստ հայոցըս բարբառից... Ղամար կոչեն զանուն
Լուսնին, / միայն անուամբ զանազանին:
է. 337բ-8ա Վասն ընթացից Արեգականն առ կենդանակերպսն – Այլ եւ յայտնեալ մեկնեմ զայս բան, /
յատուկ յատուկ առանձնական... ընդ Ձըկան ոտից թաթին / այս է յատուկ ընթացք նորին:
ը. 338աբ Եւ թէ յորում աւուր ամսոյն մտանէ Արեգակն ի կենդանակերպսն – Ի քսաներկուսն Մարտի
ամսի, / եւ ի ԺԴ.ըն (14) Արեգի... Աւելեաց մինն եբրայեցի / լոյսն յարտախոյրն մտանի:
թ. 338բ Վասն ընթացից Արեգականն, թէ յորում
ժամու մտանէ ի կենդանակերպսն – Յորժամ ի Խոյն
գայ մտանէ / ԺԲ. (12) ժամ ի տուընջենէ... երբ յարտախոյրըն մտանէ, / առաջին ժամն ի ցորեկէ:
ժ. 338բ-9ա Վասն անուանց ժամուցն – Այլ եւ
ըզայս ցուցեալ յայտնեմ |339ա| / զանունք ժամուց թէ
որպես են... զտիւ եւ զգիշերն վըճարեալ:
ժա. 339աբ Աւուրք պահպանութեան այս են –
Յունվար յԺ.ն եւ ի Դ.ին (14), / Փետրվար Զ. եւ |339բ|
ի քսանին (26)... հնարեա՛ զի չար քո խափանին:
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ժբ. 339բ Վասն ԲԺ.ան կենդանակերպիցն, թէ որպէս ունին զբնութիւն Դ. տարերաց – Կենդանակերպքն ամենեքին / զբնութիւն տարերցս այսպէս
ունին... Խեցգետինն, Կարիճն եւ Ձուկըն ջրոյ:
ժգ. 339բ-41բ Վասն Աստուածաշնչին ՀԲ. (72)
փերթ գրոցն – Տէր Առաքել դիտող Սիսնեայ / Զուր եւ
թափուր յամէն շնորհաց... այսչափ խրատ գըրեաց
փութով / զմեզ ի մեղաց ազատելով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

216բ Շնորհաւք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ աղաւթիւք սուրբ ծերոյն
ողորմեա՛, Տէ՛ր, ամենայն հաւատացելոցս: Եւ փափագանաւք գծաւղի սորա՝ անարժան եւ ծոյլ Վարդան
աբեղի, եւ թվականիս ՌՂԹ. (1650), Յունուարի Ե.
ճրագալուցի: Որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ. էջ 378, Հմր 650:

227ա Աստուած ողորմի հոգւոյն շինողի / Յովանէս
անուն սուրբ վարդապետի / զիս ի միասին ով ոք
յիշեսցի / խնդրեմ յԱստծոյ՝ յինքն յիշեալ լինի: / Լըցեալ
թուականի հայոց տումարի / հազար եւ հարիւր քըսան
եւ հընգի (1676). / Առ ոտն Սըրբոյ վանք Աստուածածնի / վանուց Սուրբ Խաչին գովասանքերն ասացի:
246ա Ընդ նըմին եւ զփոխարկող տառիս լըման
զարարածոցն եւ զնախահարցն, որ ասացեալն զՎարդան անուն գըրող սորա յոյժ անարժան, ողորմեայիւ
զիս յիշեցէ՛ք, հա՛րք պատուականք: Գրեցաւ թուականիս հայոց ՌՃԺԹ. (1670), Օգոստոսի Գ.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 341բ-2ա Փառք Հաւր անըսկըզբնականի, յՈրդոյ անեղականի, Հոգւոյն Սրբոյ անքննականի յայժմ եւ
անզրաւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Արդ, եղեւ յանգ
ելումն եւ աւարտումն աստուածազարդ, հոգիաշնորհ
եւ լուսով լըցեալ տառիս, որ կոչի Սուրբ պատարագի
խորհրդոյ մեկնիչ, Աշխարհացոյց, Քաղաքաց մեկնութիւնք, Բառգիրք, Առակ Վարդան վարդապետի, Խրատ
Խիկարայ իմաստնոյ, Հարանց վարք, Մեկնութիւնք
տումարի եւ այլ զանազան բանք պիտանիք՝ լի եւ պատարուն եւ անթերի, հաւաքեալ եւ ժողովեալ կայ ի մէջ
սուրբ գրգիս: Զոր եւ բազում աշխատութեամբ եւ
սիրով Սուրբ Հոգւոյն եւ |342ա| հոգէջան փափաքմամբ
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ջանք եդեալ հայր ծերունի Վարդ[ան] եպիսկոպոսն՝
արհին եւ առաջնորդ մայրաքաղաքին Կաֆայու՝ արդ,
ստացաւ զգիրքս պիտանի, զոր ասի Ժողովածու գիրք,
եւ է յիշատակ ըստ մարմնոյ ծնողի իւրոյ Ենովքայ եւ
Աննայի, եւ եղբարցն եւ քըւերցն եւ կենակցին իւրոյ
Հռեփսիմէի, որ տղայ հասակաւ փոխեցաւ առ Քրիստոս, եւ է ի վայելումն անձին իւրոյ: Արդ, աղաչեմ
ըզձեզ, ո՜վ ընթերցօղք տառիս, յորժամ կարդայք կամ
կաղափարէք, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զտէր
Վարդան արհիեպիսկոպոսն եւ զծնօղսն իւր՝ զԵնովքն
եւ զԱննայն եւ եղբարքն եւ քըւերքն եւ զկենակիցն իւր
Հռիփսիմէն՝ հանդերձ ազգայնօք եւ ննջեցելովք
իւրովք. ամէն: Արդ, կազմեցաւ սա ամի թուաբերութեան հայկազեան սեռի ՌՃԽԳ. (1694) թուի, Ապրիլի
Ի. (20), օրն ուրբաթ, ձեռամբ անիմաս[տ] սարկաւագի
Դաւիթ Ղրիմեցի:
98ա Եւ զիս յիշեա՛, զանիմաստ գրիչս:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 349ա ութանկիւն, սեւ թանաքով,
վատ դրոշմուած՝ «///Մ///ԻԿ», 3րդ տողն արաբատառ՝
«Մ /// Ա»):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «///Մեկ՛՛ պատարագի Լամբրոնացւոյ», Ա. կազմաստառին սոսնձուած թերթիկին ճնշադրոշմ՝ «Фабрики N 7 Сергеев») ձեռագրի համառօտ
նկարագրութիւնը: Բա՝ «557», «537/3119», «ՌՂԹ.1650, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «Հմր 13», 1ա՝ «Մեկնութիւն Պատարագի Ներսիսի Լամբրոնացւոյ, Յովհ՛՛
վ. Երզնկացւոյ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Քսանիցն եղեւ տէր Պօղոսն, հրեշտակապետու Սուրբ Գէորքու, Սուրբ Թորոսու, Սուրբ Սարգիս». Բա՝ «երանի այնոցի», «Գիրքս
այս որ կոչի», «Ամենան մարդ, որ ասէ, թէ որ թոյղ
զկին», «ա, ամ, ամի, մի, ր, մի, մես, մի, մի, մեր», 81բ
«արութեա խալար», 349ա «Երանի այնոցիկ, որք
սուրբք են սրտիւ ի, զի նոքա /// տեսցեն, զքեզ աղաչեմ
Տէր ընդ առաւոտ /// իմում, /// իմ իմում ընդ ///», 348բ
«հասցէ գիրս»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՉ՝ 346բ (մատիտով)՝ այր (Գրիգոր, որդի Աբգարի եւ աշակերտ տաեռն Յովսէփ արքեպիսկոպոսի):

3120
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԳՐԻՉ՝ Խաչատուր վրդ. Պոլսեցի:
ԹԵՐԹ՝ 213+2 (կրկն.՝ թ. 125, 133. գրչի էջակալում՝ ա-ճծ, որ
է՝ 1ա-77բ, 1-276, որ է՝ 76ա-213բ). չգրուած՝ 75աբ, 208բ, 209բ,
210բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Էx12 (Ե, Զ 10, Է 7)+Ա-ԺԲx12 (ԺԲ 8, ԺԱ 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ «GAVJNC»,
«FJCLEN», «ROPURGVT 1760 FORT»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,x14:

ՌՄԺԷ.-ՌՄԺԸ. – 1768-1769
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15x10). սահմանագծուած կարմրով, սեւով:
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 13ա): ՏՈՂ՝ 33: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն
դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ
թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ, սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն
կազմաստառի՝ լուսագծերով, լուսադրոշմներով՝ «P BACH»,
ողկոյզ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
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Նմուշ 13ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա, 2ա, 77ա:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր 2ա, 77ա:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին խոնաւութեան հետքեր, թ. 50,
57, 60, 67՝ թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թ. 90՝ թերթի սկզբնական պակասը գրչի ձեռքով լրացուածկարկատուած, թ. 69-70ի միջեւ 1 թերթ ընկած, թ. 133-4ի միջեւ
14,5x5,5 չափսի մէկ լրացում-թերթ՝133բ էջի բովանդակութեան
շարունակութիւնն է, թ. 125-6ի միջեւ 5,3x6 չափսի չգրուած սպիտակ թերթ. այս երկու լրացուցիչ թերթը պրակահաշուի մէջ չեն:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1ա-63ա Գիրք մեկնութեանն Երեմիայի
մարգարէին |1բ| Գոշայ վարդապետին Մխիթարայ
Համառօտ մեկնութիւնն մարգարէութեանն Երեմիայի եւ Նախադրութիւն:
Տե՛ս ձեռ. 1216, 218ա-400բ: Յառաջաբանութիւն/2ա:
ա/2բ-4բ: բ/4բ-7բ: գ/7բ-10ա: դ/10ա-2ա: ե/12ա-4ա: զ/14ա-6բ:
է/16բ-8բ: ը/18բ-20ա: թ/20ա-2ա: ժ/22ա-4ա: ժա/24ա-5բ:
ժբ/25բ-7ա: ժգ/27ա-8ա: ժդ/28բ-9բ (սկիզբը այլ՝ Եւ եղեւ բան
Տէառն առ Երեմիա վասն երաշտոթեան անձրեւի... [Մեկնութ.]
Բազում անգամ խօսեցաւ առակօք...]: ժե/29բ-31ա: ժզ/31աբ
(Սկիզբը այլ՝ Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս ասելով...): ժէ/32ա3ա: ժը/33ա-4ա: ժթ/34աբ: ի/34բ-6ա: իա/36աբ: իբ/36բ-7բ:
իգ/37բ-9ա: իդ/39աբ: իե/39բ-41ա: իզ/41աբ: իէ/41բ-2բ:
իը/42բ-3ա: իթ/43աբ: լ/43բ-4բ: լա/44բ-6ա: լբ/46ա-7ա:
լգ/47ա-8ա: լդ/48աբ: լե/48բ-9ա: լզ/49ա-50ա: լէ/50ա-1ա:
լը/51աբ: լթ/51բ-2բ: խ/52բ: խա/53աբ: խբ/53բ: խգ/53բ-4ա:
խդ/54ա-5ա: խե/55ա: խզ/55ա-6ա: խէ/56ա: խը/56ա-7բ:
խթ/57բ-8բ: ծ/59ա-60բ: ծա/60բ-2ա: ծբ/62ա-63ա:

2. 63ա-7ա Մարգարէութիւն Բարուքայ [թղթոյն]
Տե՛ս ձեռ. 1216, 400բ-9ա: ա/63ա-4ա (Սկիզբը այլ՝ Յայնմ
ժամանակին, յորում քարկոծ արարին...): բ/64ա-5ա (սկիզբը՝
Եւ կացոյց Տէր զբան իւր, զոր խօսեցաւ ի վերայ մեր...): գ/65ա6ա: դ/66ա-7ա: ե/67ա:

3. 67ա-73բ Սրբոյն Երեմիայն Ողբք
Տե՛ս ձեռ. 1216, 409բ-21բ: ա/67ա-8բ (Սկիզբը այլ՝ Նման
իմնէ առնէ մարգարէն այնոցիկ... 67բ Թրէնի այս է Ողբք Երեմիայի մարգարէի: Զիարդ զատաւ՝ նստաւ մենացեալ քաղաքն...): բ/68բ-70ա: գ/70ա-1բ: դ/71բ-3բ:

4. 73բ-4բ Աղօթք սրբոյն Երեմիայի մարգարէին –
Յիշեա՛ Տէ՛ր, որ ինչ անցք անցին ընդ մեզ... զի որպէս
մերժեցեր, ասէ, եւ բարկացար, նմանապէս գթա՛ եւ
դարձո՛:
Բ. 76ա-211ա Գիրքս այս է մեկնութեան մարգարէին Եզեկիէլի, արարեալ մեծի վարդապետին Եսայեայ, որ էր ի Նիճ գաւառէն եւ էր վարժապէտ մեծի
Յօհաննու Որոտնեցւոյն, ի թուին հայոց եօթն հարիւր, յիսուն եւ երկուց (1303):
Տե՛ս ձեռ. 1240, 81ա-210բ: Ի խնդրոյ Տեառն Ստեփան[ն]ոսի Սիւնեաց նահանգին վերադիտողի, արարեալ հաւաքումն մեկնութեան աստուածաբան մարգարէին Եզեկիէլի երջանիկ վարդապետին Եսայեայ, որ ի Հայկազեան տոհմի ի Նիճ
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գաւառէ/76բ: Յառաջաբանութիւն վերլուծութեան մարգարէութեանն Եզեկիէլի/77ա-8բ: ա/78բ-100բ: բ/100բ-10բ: գ/110բ32բ: դ/133ա-8ա: ե/138ա-9բ: զ/139բ-47ա: է/147ա: ը/147ա56բ: թ/156բ-7բ: ժ/157բ-8ա: ժա/158ա: ժբ/158աբ: ժգ/158բ60ա: ժդ/160ա-2բ: ժե/162բ-5ա: ժզ/165աբ (սկ.՝ ի վերա Սիդոնի): ժէ/165բ-7ա: ժը/167ա-8բ: ժթ/168բ-9ա: ի/169ա-70բ:
իա/170բ-1ա: իբ/171ա-2ա: իգ/172ա-4բ: իդ/174բ-7բ:
իե/177բ-8ա: իզ/178բ-80բ: իէ/180բ-4ա: իը/184ա-5բ: իթ/185բ7բ: լ/187բ-208ա (ի ստ. լս. գրչից՝ «վերջ եղեւ Եզեկիէլ մարգարէի մեկնութեանս»): Վերջաբանութիւն Եսայեայ վարժապետի,
որ էր ի Նիճ գաւառէ/209ա: Յետ աւարտման գրոցս Թուղթ ընծայական Յեսայեայ վարդապետի առ Տէր Ստեփաննոս Սիւնեաց արհիեպիսկոպոսի/210ա: Պատասխանի շնորհակալութեան շրջեառն Ստեփաննոսի առ վարդապետն յԵսայեայ/ 211ա:
Ծնթ. Արտ. լս. թուանշաններով գրուած են մարգարէութեան գլուխների եւ տների համարները:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1բ «Օգնեա՛ Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ
եւ յաջողեա՛, զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա՛ ի մեզ,
Տէ՛ր, եւ զգործս ձեռաց մերոց, եւ յաջողեա՛ մեզ. Սաղմ[ոս]»:
74բ Կատարումն եղեւ Երեմիա մարգարէի մեկնութեան գիրքս ՌՄԺԷ. (1768) թուոջ:
76ա Եւ այժմ օրինակն առ մեզ հասեալ՝ ի Սուրբ Էջմիածին, ի հայրապետութեան Սիմէօնի սրբազան կաթուղիկոսի ամենայն հայոց, ՌՄԺԷ. (1768) թուոջ, Օգոստոսի Ա., Խաչատուր գրչիս Պօլսեցի՝ իբր վարդապետիս:
211բ Շնորհիւ ամենասուրբ Երրորդութեանն աւարտեցաւ մեկնութեան գիրքս Եզեկիէլի, ի հայրապետութեան տեառն Սիմէօնի սրբազան կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց, ի վայելումն Սուրբ Էջմիածնի միաբան
Պօլսեցի Խաչատուր վարդապետին, ՌՄԺԸ. (1769)
թվին, Մայիս Է.:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 76՝ ստ. լս. սեւ թանաքով բոլորակ
կապգրով՝ «/// ՎԱՐԴԱՊԵՏ». անուան կապգիրը վատ
դրոշմուած՝ անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Գօշ Մխիթ[արայ] մեկ[նութիւն]
Երեմիայ մարգարէի», Աա՝ «537, 557/3120». Ա. կազմաստառին սոսնձած 21,5x17,5 չափսի թերթիկին՝ «Հմր
2, Մեկնութիւն մարգարէութեանն Երեմիայ՝ Գօշ Մխիթար վարդապետի, ութածալ, գրեալ ի թղթի, խառն
նօտր գրչութեամբ, ի Խաչատուր վարդապետէ՝ միաբանի Սրբոյ Էջմիածնի, յԷջմիածին, ՌՄԺԷ. (1768), յաւուր
Սիմէօն կաթողիկոսին: Ունի եւ զմեկնութիւն մարգարէութեանն Եզեկիէլի՝ յԵսայեայ վարդապետէ, որ ի
Նիճ գաւառէ եւ վարդապետ Յովհաննու Որոտնեցւոյ:
Ունի փոքր յիշատակարան ի վերջն՝ Խաչատուր վարդապետին, վերջաբանութիւն հեղինակին՝ Եսայեայ
վարդապետի, եւ զերկուս նամակս Եսայեայ եւ Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսին Սիւնեաց՝ ի պատասխանի միմեանց գրեալ», «ՌՄԺԷ-Ը. 1768-9, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:
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3121
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՊԱԼԱԹ (Կ. Պոլիս)
ԳՐԻՉ՝ Եղիազար քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 67 (գրչի էջակալում՝ 3-122, որ է՝ 4ա-63բ). չգրուած՝
1ա-3բ, 13բ, 20բ, 64ա-7բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Էx10 (Ա 12, Դ 9, Է 6): ՆԻՒԹ՝
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (21x16,5).
սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 4ա): ՏՈՂ՝ 24:
ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն կաշի, փեղկերին բրոնզի եզերազարդ շրջանակներով, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ թուղթ, լուսագծերով եւ
լուսադրոշմներով՝ «AFG», սունկ:

Նմուշ 4ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Ա. փեղկի ստորին եւ վերին մասերը
վնասուած, կազմի կաշին տեղ-տեղ գունափոխուած, խոնաւութիւն տեսած. 41բ-2ա-ի միջեւ մէկ թերթի ելուստ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4ա-13ա Տեառն Ներսիսի Լամբրօնացւոյ եւ
արքեպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկոյ՝ Պատասխանի
թղթոյն վարդապետին Տուտէորդւոյ եւ նորին նմանեաց՝ Ձորագետացւոցն եւ Հաղբատացւոցն – Հեզութեամբ ամենայնի, որ հարցանէ վասն յուսոյն, որ է
ի ձեզ, խրատ տայ մեզ գլխաւոր առաքելոցն Պետրոս...
փութալ հաճոյ լինել եւ մի՛ մարդկան, որ ընկալցի զձեզ
հաղորդ փառաց իւրոց ընդ ամենայն սուրբս ի յաւիտենական կեանսն. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
2. 14ա-20ա Թուղթ տեառն Ներսիսի Լամբրոնացւոյ եւ արքեպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկեցւոյ՝ Պատասխանի Յուսկանն արգելական ճգնաւորի, ի մեծն
Անտիոք, յորում լուծանէ զհարցումն կղերիկոսաց եւ
վասն որ ի Հայք աստուածային շնորհի ճշմարտութեան ի վերայ քահանայական կարգի եւ ժողովրդակացաց ուղիղ հաւատովն, որ ի Քրիստոս Աստուած
մեր – Գիր քոյ պատուականութեանդ, երանելի ա՛յրդ
Աստուծոյ, էհաս առ իմս չափաւորութիւն... տեսականդ
պայծառեցեալ եւ զբնաւս լուսաւորեալ, զի փառաւորեսցի ի քեզ Հայրն երկնաւոր՝ միածին Որդւովն եւ
ամենասուրբ Հոգւովն. այժմ եւ:
3. 21ա-2բ Տեառն Ներսիսի Կիլիկեցւոյ կաթուղիկոսի Հայոց եւ տիեզերալոյս վարդապետի Գիր
շրջաբերական՝ առաքեալ ի կողմանս Արեւելից՝ ի
Կարս, զկնի նորակերտ եպիսկոպոսի որումն, զորոյ
գիրս ցուցանէ զանունն, յորս բանք պիտանիք խրատականք առաջնորդին եւ քարոզ ոգեշահ առաջնորդելոցն ի նմանէ – Շնորհօք ամենակալին Աստուծոյ
Հօր եւ գթութիւն միածնի Որդւոյ... լուսաւորութիւն
արասցէ Հոգին Սուրբ նորածնելոցն աւազանաւն եւ ի
լրումն ամենայն եկեղեցական կարգաց:

ՌՄՁԴ. – 1835

4. 23ա-6բ Տեառն Ներսիսի Լամբրոնացւոյ եւ արքեպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկեցւոյ, յորժամ չոգաւ
դեսպանութեամբ ի թագաւորէն Հայոց Լէօնէ ի Կոստանդնուպօլիս: Հարցումն պատրիարգին Յունաց եւ
պատասխանի սրբոյն Ներսիսի – Իբրեւ յառաջեաց
սուրբն Ներսէս առաջի թագաւորին Յունաց եւ ետ
ողջոյն... նանիր քննութեամբ զաշխարհս յայս աթոռոյս
պատառեալ էք եւ որոշեալ, եւ ահա այսպէս գտեալ
սուրբն յաղթօղ ամենայն յունաց. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
5. ա. 26բ-31ա Յաստուածախումբ եւ ի տիեզերական ժողովն Տարսոնի, որ եղեւ ի շրջանի ընթացից
ժամանակի 626 թուականի հայոց: Հրամանաւ համահրեշտակ կաթուղիկոսին Հայոց Գրիգորիսի՝
եղբօրորդւոյ սրբոյն Ներսիսի՝ յաջորդի առաքելական
աթոռոյ սրբոյն Գրիգորի, եւ քրիստոսապսակ արքային Հայոց Լէոնի, սակս սիրոյ եւ խաղաղութեան:
Գլխադրութիւնք Յունաց, զորս պահանջեն առ ի մէնջ
ի պէտս խաղաղութեան, ընդ որս եւ լուծմունք առընթեր եդեալ. Ասացեալ տեառն Ներսիսի Լամբրօնացւոյ՝ առաջի Տարսոնի ժողովոյն – ա. Խնդրէն հոռոմք:
Նզովեցէ՛ք զասողն մի բնութիւն զՔրիստոս՝ զԵւտիքէս
եւ զԴեոսկորոս եւ զՏիմոթէոս զԿուզն... անկար է այսմ
պարզաբար լինել, եւ դուք ձեզէն տո՛ւք զիրաւն:
բ. 31ա Հետեւին խնդիրք Հայոց ի Յունաց – ա.
Խնդրեմք, զի ամենայն մեղուցեալք ըստ իւրաքանչիւր
յանցանաց կանոնական հրամանաւ դատեսցին... յաջորդեսցէ հրամանաւ թագաւորիդ զհայոց սեռն, այլ
մինչեւ ի սպառ:
6. 31բ-47ա Սրբազան հայրապետին Հռօմայ Գրիգորի ասացեալ՝ վասն զի ճշմարիտ է հոգեւորն քան
զմարմնաւորն: Թարգմանեցեալ ի Ներսեսէ Լամ[բ]րօնացւոյ՝ յեպիսկոպոսէ Տարսոնի Կիլիկեցւոց – ա.
Յետ որ ի դրախտին ուրախութեանն մեղօք նախահօրն... այսու եւ զԱստուած հաշտեցուցանէ ընդ մեզ,
աստ եւ արժանի արասցէ երկնային փառացն. եւ նմայ
փառք յաւիտեանս. ամէն:
– 47աբ Ցանկ գրոցս – Ա. Վասն զի կարեւոր է
հոգեւորն, քան զմարմնաւորն... Խ. Վասն թողլոյ զմեղս
եղբարց, որպեսզի եւ մերն թողցի:
– Գրչից 47բ «Ո՜վ եղբայր ընթերցօղ, լաւ քննէ՛ զհարցումն,
զի խոր է բանս»:

7. 48ա-55բ Պատմութիւն տեառն Ներսիսի Լամբրօնացւոյ եւ արքեպիսկոպոսին Տարսոնի Կիլիկիոյ
շարակարե[ա]լ Սամուէլ* կրօնաւոր ձեռնասուն աշակերտէ նորին – Ընդ նուազիլ թագաւորութեան եւ
իշխանութեան Հայոց, յորժամ յափշտակեցաւ յԻսմայե-
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լացւոցն մայրաքաղաքն Անի... յիշեցէ՛ք եւ զբարի յիշատակ սոցին զարքայիս. եւ որք յիշեալ լիջիք առաջի յաւիտենական արքային մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. ամէն:
* Անունը նախ գրած «Մանուէլ», յետոյ՝ գրչի իսկ ձեռքով
դարձուած «Սամուէլ», ապա անուան վրայ աստղանիշ դնելով՝
48ա ստ. լս-ում այլ ձեռքի շղագրով գրուած. «Ծանօթ. ի շարագրած բանին իւրոյ ի կարգ պատմութեանս հեղինակն յինքենէ
վկայէ գոլ «Սամուէլ», բայց աստ ի ճակատ գրոյն այդպէս, մեք
վասն հաւատարմութեան թողաք, զոր ինչ որ գտաք յօրինակին»: Նոյն շղագրով 50ա-55ա էջեում կան բառերի կամ իրողոթիւնների վերաբերող համառօտ կամ ընդարձակ նշումներ:

8. 55բ-60բ Թուղթ տեառն Գրիգորի կաթուղիկոսի
Հայոց, գրեալ եղբօր նորին Ներսիսի եպիսկոպոսի,
հրամանաւ նորոյն, ի Միջագէտս Ասորոց՝ Յամայք
կոչեցեալ նահանգին, յաղագս որ անդ մերոյ ազգիս
քահանայից հակառակաբանելոյ անմտաբար ընդ
միմեանս. ոմանց ասել՝ զաստուածութեանն բնութիւն չարչարեալ եւ մեռեալ ընդ մարմնոյն, եւ ոմանց՝
զմարմինն միայն, ի խնդրոյ յումեմն աստուածասիրի Առիւծ կոչեցելոյ, Թլկուրանն աւանի – Թէպէտ եւ
տէրունական հրամանն յորդորէ զմարդիկ՝ քննել
զգիրս... որչափ անզեղջ կան ի մոլար իւրեանց աւանդութիւնսն. փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր
եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
9. 60բ-3բ Յաղագս ճշմարիտ եւ անապական կու-
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սութեան, թէ որպիսի առաքինութեամբ կատարեալ
լիցի, կամ յորոցն ախտից լուծցի – Բազումք յայնցանէ, որք փեսային մերոյ Քրիստոսի հետեւեալ եղեն...
վասն որոյ զգօտի ողջախոհութեան հրամայէ Տեառն
հանապազ ընդ մէջ լինիլ առաքելոցն. եւ Քրիստոսի
յուսոյն մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 63բ Գրեցաւ յամի Տեառն 1835, ամսեանն
Դեկտեմբերի, ձեռամբ Սուրբ Հրեշտակապետ եկեղեցւոյ յետին պաշտօնեա տէր Եղիազար քահանայէ, որ ի
Պալաթ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «1, Պատասխանի թղթոյն Տուտրէ[որդւոյ] Ներսէսի Լա[մ]բրոնացւոյ», Ա. կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «39, (մատիտով՝ Թուղթ
առ Լեւոն թագաւոր) Պատասխանի թղթոյն Տուտէորդւոյ Ն. Լամբրոնացւոյ, նոտրագիր, քառածալ, գրեալ ի
թղթի, յիշատակարան տե՛ս ի վերջն, գրեցաւ յամի
Տեառն 1835, ամսեանն Դեկտեմբերի, ձեռամբ սուրբ
հրեշտակապետ եկեղեցւոյ յետին պաշտօնեա տէր
Եղիազար քահանայէ, որ ի Պալաթ... (ապա՝ ձեռագրի
նիւթերի նկարագրութիւն. տե՛ս Բվնդ., աւարտւում է)՝
«Ի ձեռագրաց տ. Գէորգայ Դ. կաթուղիկոսի, հանեալ ի
գզրոցէն «Ծաղկած այվանի», «1835, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]», Պհպ. Աա՝ «607/ 3121»:

3122
ՍԵԲԷՈՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ
ԵՐԵՒԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Ոսկան Տէր-Գէորգեան Յովհաննիսեանց: ՍՏԱՑՈՂ՝
Մկրտիչ Յովսէփեան Էմին:
ԹԵՐԹ՝ 100. չգրուած՝ 1բ, 2աբ, 100աբ: ՊՐԱԿ՝ 2+Ա-ԺԳx8 (Ա
10, Բ, ԺԳ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, ճնշադրոշմով՝ թերթերի վերին արտաքին լուսանցում՝ «Фабрики N 4 Аристархова»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
22,2x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x14,2), սահմանագծուած
սեւով: ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 9ա): ՏՈՂ՝ 16-29: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ,
միջուկը՝ ստուարաթուղթ. մէջքը՝ մոմլաթ. աստառը՝ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, մասն կազմաստառի:

ՌՅԱ. – 1852
դ/8աբ: ե/8բ-11ա: զ/11ա-2բ: է/13ա-4ա: ը/14ա-6բ: թ/16բ-7բ:
ժ/17բ-21ա: ժա/21ա-4ա: ժբ/24ա-8բ: ժգ/28բ-9ա: ժդ/29ա-30ա:
ժե/30ա: ժզ/30ա-1բ: ժէ/31բ-2բ: ժը/32բ-3ա: ժթ/33աբ: ի/33բ5բ: իա/35բ-6ա: իբ/36աբ: իգ/36բ-7ա: իդ/37ա-8ա: իե/38ա-9բ:
իզ/39բ-40ա: իէ/40ա-1ա: իը/41ա-3բ: իթ/43բ-4ա: լ/44ա-5ա:
լա/45ա-7բ: լբ/47բ-50ա: լգ/50ա-1բ: լդ/51բ-4բ: լե/54բ-5բ:
լզ/56ա-7բ: լէ/57բ-8ա: լը/58ա-62ա: լթ/62ա-3ա: խ/63բ-5ա:
խա/65ա-6բ: խբ/66բ-70բ: խգ/70բ-1ա: խդ/71ա-5ա: խե/75ա7ա: խզ/77ա-86բ: խէ/86բ-7բ: խը/87բ-90բ: խթ/90բ-2բ: ծ/93ա5ա: ծա/95ա-6ա: ծբ/96ա-9ա:
Ծնթ. Խորագրեր ունեն միայն բ, ե, զ, ժ, լա, լդ, լզ գլուխները. գրիչը միաւորների մեծ մասը չի զատորոշել:

Նմուշ 9ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը եւ մէջքը մաշուած, թերթերի եզրերը ծալծլուած, տեղ-տեղ զանազան բծեր եւ խոնաւութեան հետքեր. կան հետագայի ուղղումներ եւ լրացումներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա Պատմութիւն Հայոց եւ կայսերն Յունաց մեծին Հերակլի, արարեալ ի Սեբէոս եպիսկոպոսէ Հայոց, բովանդակեալ յԳԺ. (13) տետր.
Տե՛ս ձեռ. 2639, 488-548ա: ա/3ա-6ա: բ/6ա-7բ (վերջը՝
«...ապա Արտաւան ամս ԼԶ. (36)»): գ/7բ-8ա (սկիզբը՝ «զսայ
սպանեալ ըՍտարհացւոյն Արտաշրի, որդւոյն Արտաշրի...»):

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 99բ Անզոյգ բարերարիդ Մկրտչի Յովսէփեան Էմին միշտ էր խրատիդ աշակերտ եւ նուաստ
ծառայ (ջնջած) Ոսկան Տէր-Գէորգեան Յովհաննիսեանց, 10 Յունվարի, 1852 ամի, Երեւան:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա-ին սոսնձած թերթիկին. «Հմր 166,
Պատմութիւնն Սեբէոս եպիսկոպոսի, քառածալ, շաղագիր, օրինակեալ ի ձեռն Ոսկանայ Տէր-Գէորգեան
Յովհաննիսեան, յամի 1852, յԵրեւան, հանդերձ բաղդատութեամբ ինչ-ինչ բառից եւ բանից», «1852. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», Աա՝ «635/3122»:
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3123
ՍՈԿՐԱՏԱՅ ՍԽՈԼԱՍՏԻԿՈՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍ
ԹԵՐԹ՝ 106 (գրչի էջակալում 1-206, որ է՝ 1ա-103բ). չգրուած՝
105ա-6բ: ՊՐԱԿ՝ 1-10x12 (10՝ 4, 1՝ 8, 4՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,4x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,8x12,4): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 9ա): ՏՈՂ՝ 2237: ԿԱԶՄ՝ դեղնաւուն մագաղաթ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ դեղին թուղթ:

Նմուշ 9ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. մէջքի վերին մասի մագաղաթը մաշուած,
թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր, ցեցի անցքեր, տեղ-տեղ
թերթերը մաշուած, խոնաւութեան եւ անխնամ գործածութեան
պատճառով թանաքը երբեմն տարածուած (1ա, 2բ-3ա, 4բ-5ա,
6բ-7ա եւ այլն), բնագիրը դժուարընթեռնելի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. Ա. 1ա-101բ Պատմութիւն Սոկրատայ ըստ
[Հռով]մայեց[ւոց] նահանգին եպիսկոպոսաց եւ թագաւորաց, եւ /// գործք եւ բանք, զորոց պատմութիւնն
բացայայտէ /// Սոկրատայ պատմա[գր]ին
1. 1. 1ա [Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սեղբեստրոսի՝ Հռովմայ եպիսկպոսի] Գլուխ Ա – Սկիզբն ի
սրբոյ Սեղբեստրոսէ պատմութեանս ասասցուք, որ կոչեցաւ յաթոռ հայրապետութեան Պետրոսի եւ Պօղոսի...
կարգեցից զպատմութիւնս որքան իցէ օգտակարագոյն:
2. 1ա-2ա Բ. Սեղբեստրոսի սրբոյ յառաջանալ ի
կարգս սարկաւագութեան քահանայութեանն եւ քահանայապետութեան. Գլուխ Բ. – Ի մանկութենէ տիոց
սգաստացեալ Սեղբեստրոս ի սէրն Աստուծոյ... այսպէ[ս] ընծայեցաւ ի Քրիստոս հովիւ բանաւոր հօտին.
ի փառս Աստուծոյ մերոյ:
3. 2ա Գ. Նոյնոյ Սեխբեստրոսի վարուց եւ առաքինութեանցն. Գլուխ երրորդ – Ապա այնուհետեւ
սկ[ի]զբն արարեալ առաքինութեան կարգաց եւ կրօնից... մխիթարութեամբ ուսուցաներ ըստ Աւետարանին Քրիստոսի, եւ յոլովեցոյց Տէր նշանս ի ձեռս նորա:
4. 2բ Դ. Նոյնոյ Սեղբեստրոսի սրբոյ աղօթիւք
զվիշապ ըսպանանելն. Գլուխ չորրորդ – Եւ էր վիշապ
մի մեծ ի Տարսովն, ի լերինն, յայր մի յորջացեալ... բան
վարդապետութեան սրբոյն աճէր եւ զօրանայր առ
ամենեսեան:
5. 2բ-3ա Ե. Յաղագս Կոստանդեայ տրիբունի
թագաւորելն ի Հռօմ եւ զԿոստանդիանոս զորդի իւր
գտանելն եւ վերաբերելն ի պատիւ պայազատութեան. Գլուխ հինկերորդ – Ընդ ժամանակս ընդ այնոսիկ Կոստաս տրիբուն գոլով եւ զօրավար եւ յաղթօղ...
եւ տան նախարարս եւ գունդ բազում:
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6. 3աբ Զ. Յաղագս մարտին հռոմայեցւոց ընդ
բիւզանդացիսն. երեւումն նշանի սրբոյ եւ հրաշիւք
յաղթութեանն. Գլուխ վեցերորդ – Եւ յետ այսր
ամենայնի լինի մարտ ընդ հռովմայեցիսն... յաղթող էր
նշանաւ խաչին եւ զամենայն հակառակորդս իւր եւ
զամբարիշտ թագաւորս սատակէր նշա[նա]ւ խաչին:
7. 3բ-4ա Է. Թէ որպէս Դիոկղիտիանոս փէսայացուցանէ զԿոստանդիանոս. Գլուխ եօթներորդ – Եւ
տեսեալ Դիոկղետիանոսի ամբարշտի զյաղթող նահատակութիւն Կոստանդիանոսի կայսեր... զթագաւորութիւնն եւ զամենայն ինչս նմա խոստացաւ տալ:
8. 4ա Ը. Թէ որպէս Կոստանդիանոս թագաւորէ ի
տեղի հօր իւրոյ եւ ածէ զաշխարհս ձեռամբ իւրով,
հրապուրի ի կնոջէն հալածանս յարուցանել քրիստոնէից, զոր եւ բազումք վկայեն, սուրբն Սեղբեստրոս
խոյս տայ յանապատս եւ թագչի. Գլուխ ութերորդ –
Այսոցիկ այսպէս եղելոյ եւ զրաւ լինելոյ ժամանակի...
պահօք ճնշէին, զի արասցէ այցելութիւն Տէր ժողովրդեան իւրոյ եւ մի՛ անտես լիցին:
9. 4ա-5բ Թ. Յաղագս բորոտութեան Կոստանդիանոսի, երեւիլն առաքելոց, բժշկիլն ի սրբոյ Սեղբեստրոսէ եւ մկրտիլն, պայծառանալն քրիստոնէութեանն. Գլուխ իններորդ – Յայնժամ եղեւ ելեփանդական բորոտութիւն եւ բոլոր մարմինն թագաւորին Կոստանդիանոսի ապականէր... այսպէս եղելոյ ի սպասաւորել աւուրն նուազեցաւ լոյսն եւ օրհնութիւնք երկնաւոր զօրացն ըստ նոցին իրաց:
10. 5բ-6բ Ժ. Բանք գոհութեան Կոստանդիանոսի
վասն քրիստոնեութեան իւրոյ, վկայարանաց սրբոց
յարդարիլն հրաշալի շինուածովք, եւ աքսորեցելոց
վերադարձումն. Գլուխ տասներորդ – Եւ յետ այսր
ամենայնի զուարճացեալ թագաւորն ընդ այնքան հոգեւորացն... ամենայն բարեպաշտութեամբ յարդարէր
զինքն ի քրիստոնէութիւն թագաւորն Կոստանդիանոս:
11. 6բ-7ա ԺԱ. Թէ որպէս Հեղինէ մայր Կոստանդիանոսի դրդեալ ի հրէյից՝ գրէ առ որդին իւր՝ ի
բաց կալ ի քրիստոնէութենէ. Գլուխ ԺԱ. – Զայս
լուեալ Հեղինեայ մայր թագաւորին, զի էր Բիւթանիայ... ընթերցեալ զթուղթն մօրն՝ Կոստանդիանոս գրէ
սմին պատասխանին օրինակ զայսպէս:
12. 7աբ ԺԲ. Թուղտ Կոստանդիանոսի առ մայրն
իւր Հեղինէ. Գլուխ ԺԲ. – Զի զճշմարիտ իսկուհեայ
թագուհեայ եւ մօր իմոյ Հեղինէի... ողջ լե՛ր, իսկուհի
Մարիա՛մ, հանդերձ ամենաբարի հանդիպմամք քոյ
զարմիւք ի խաղաղութեան:
13. 7բ-12բ ԺԳ. Ժողով քրիստոնէից եւ հրէից ի
Հռօմ, որով վիճին հրէայք ընդ Սեղբեստրոսի եւ առ-
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բերին վկայութիւնք մարգարէից. Գլուխ ԺԳ. – Յայնժամ ժողովեալ զհրէայսն, ընթերցաւ զթուղթ թագաւորին... ասացեալ բազմութեան զամէնն ասէ թագաւորն.
Արդ, ամենայն ինչ կատարեցաւ ի փառս Աստուծոյ բան
հաւատոյ:
14. 12բ-3ա ԺԴ. Թէ որպէս հրամայէ թագաւորն
առ ի նշանացոյցք լինիլ քրիստոնէից եւ հրէից. ցլոյն
սպանանիլն ի հրէից, եւ սրբոյ Սեղբեստրոսի կենդանացուցելն զցուլն, Հէղինէի բարէկարգութիւնքն.
Գլուխ ԺԴ. – Արդ, լիցի նշանացոյցք երկաքանչիւրոցն,
յայնժամ զամբրի մոգ ասէ... բարէկարգութեամբ եւ
հաստատուն հաւատովք պաշտէր զԱստուած՝ զՀայր
ամենակալ եւ զՈրդի նորա միածին եւ զՀոգի Սուրբ,
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
15. 13աբ ԺԵ. Կոստանդիանոս զկնի միահամուռ
տիրելոյ թագաւորաց, զԼիկիանոս քեռայրն իւր թագաւորեցուցանէ, զոր յետոյ հալածանս առնելով
քրիստոնէից, ընդդիմանայ Կոստանդիանոսի, ըմբռնի
եւ սպանանի. |13բ| Գլուխ ԺԵ. – Եւսեբի Պամբիւլեայ ի
տասներորրդ գիրսն եղեալ եկեղեցւոյ պատմութիւն...
եւ եղեւ խաղաղութիւն ընդ ամենայն երկիր քրիստօնէից:
16. 14աբ ԺԶ. Պատմութիւն Պափնոսի, թէ զինչ
արար վասն ամուսնութեան քահանայից եւ սարկաւագաց եւ Սպիռիդոնի եւ հրաշիցն իւր. Գլուխ ԺԶ. –
Յաղագս Պափնոտի եւ Սպիռիդօնի առնել յիշումն ի
դէպ է վերագոյն աստանօր... խոնարհագոյն էր եւ
անպատուասէր քան զամենայն ոք սուրբն Աստուծոյ:
17. 14բ ԺԷ. Յաղագս Տիգիանոսի ճգնաւորի եւ
սքանչելեաց նորին. Գլուխ ԺԷ. – Լուիցուք եւ վասն
Տիգիանոսի միայնական վարուք ճգաւորեալ, որ զհոգիս լուսաւորէր... պատուով ընկալեալ եւ մեծարանօք
յուղարկէր, օրհնեալ ի նմանէ:
18. 15ա ԺԸ. Յաղագս ժողովոցն, որ ի Նիկիայ,
արտաքսումն ի մետաղս Արիոսի, եւ բանք նախագուշակումն Աթանասի սրբոյ. Գլուխ ԺԸ. – Եղեւ ժողով Նիկիայ ի զՃ. եւ Լ. ամի (630) թագաւորութեան
Աղէքսանդրու... նիկոմիդացի յուշ առնէ ի կողմանն
Աթանասի եւ համակարգութեան իւրում ճառեաց:
19. 15աբ ԺԹ. Կոստանդիանուպօլսոյ շինումն եւ
նոր Հռօմ անուանիլն եւ շինուածքն. Գլուխ ԺԹ. – Իսկ
թագաւորն դառնայր յետ այսորիկ յարեւմտից ի Կոստանդնուպօլիս... իմ սուղ ինչ անցանելով, ասացից:
20. 15բ-6ա Ի. Պատմութիւն Հեղինէի մօր Կոստանդիանոսի՝ արժանի յիշատակելի շինելն զտնօրինականսն որ յԷրուսաղէմ, գտանելն զխաչափայտն
սուրբ եւ բերելն ի Կոստանդնուպօլիս եւ մեռանիլն.
Գլուխ Ի. – Հեղինէ մայր թագաւորին եւ առաւել բարեաց գործոց արժանի յիշատակի... Աստուծոյ խնամակալութիւն ոչ թողու զարարածս իւր միշտ յերեւելիս եւ
աներեւոյթսն:
21. 16ա ԻԱ. Արձակումն բարբարոսաց ի հռով-
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մայեցւոց աշխարհն եւ յաղթիլն նոցին. Գլուխ ԻԱ. –
Եղեւ ի ժամանակին յարձակումն բարբարոսաց... ինքն
դառնայր ի քաղաքն իւր փառաւորապէս՝ ի գոհութիւն
Աստուծոյ:
22. 16աբ ԻԲ. Կոստանդիանոս կայսր առ կաղնեաւն Մամբրէի եկեղեցիս շինել ի ձեռն Եւսեբւոյ Կեսարու եպիսկոպոսին Փիւնիկեցւոյ չար սովորութիւնն բառնա, շինէ եկեղեցի յԱրեգ քաղաքի ի Կիւլիկիայ, հարցուկ դիւին զբագինն բառնայ. |16բ| Գլուխ
ԻԲ. – Եւ առաքեաց զՍեբեոս Կեսարու եպիսկոպոսն ընչիւք, ուր երեւեցաւն Աստուած Աբրահամու... եւ սուղ
ինչ զնորայսն առ եկեղեցւոյ յիշումն արասցուք:
23. 16բ-7ա ԻԳ. Յաղագս Հնդկաց եւ ներքսագոյն
Հնդկաց հաւատալն յԱստուած ի ձեռն սուրբ արանց.
Գլուխ ԻԳ. – Ասացից եւ որ ըստ նմա ժամանակս Քրիստոսի քարոզութիւնն ընդարձակեցաւ յերկրի... յերկոցունց հաւաստութենէ հաւատոյ փառաւոր լինէր Աստուած:
24. 17ա-8ա ԻԴ. Կոչումն Վրաց ի հաւատս Քրիստոսի ըստ նախախնամութեանն Աստուծոյ, ի ձեռն
կնոջն Նունեայ՝ ընկերաց սրբուհոյն Հռիփսիմէի եւ
կանգնելն զխաչս. |17բ| Գլուխ ԻԴ. – Ընդ նոյն
ժամանակս եւ Վրաց լինի կոչումն ընծայութեան... ստոյգ
ցուցանէ նորին գիրք, եւ այս ամենայն լինէր ի նոյն ամս:
25. 18ա ԻԵ. Յաղագս Անտօնի անապատականի
պատմութիւն եւ վարք. Գլուխ ԻԵ. – Էր եւ Անտօն անապատական յանապատս եգիպտացւոց, մենամարտեալ
ընդդէմ դիւացն... վասն մանիքեցւոցն, որ զքրիստոնէութեան անուն ստութեամբ ունին:
26. 18աբ ԻԶ. Յաղագս Մանեայ եւ առասպելական
բանիցն եւ սատակումն նորին. Գլուխ ԻԶ. – Սկիւթացի
ոմն տաճիկ կին ունէր եւ բնակէր յԵգիպտոս... որ զՄանեայ եղծանէ զամբարշտութիւն, որ կամին ուսանիլ:
27. 18բ-9ա ԻԷ. Վասն Արիոսի դառնալոյն ի մետաղէ. Գլուխ ԻԷ. – Արդ, ի վեր ելցուք ի նախակայիս
պատմութիւն... գնալ ի Կեսարիա՝ յիւր աթոռն եւ գովի
թագաւորէն:
28. 19աբ ԻԸ. Թէ որպէս զԱրիոս ջանան արդարացուցանել. եւ յառաքի յԱղէքսանդրիայ. Գլուխ ԻԸ. – Ճառեցից եւ յաղագս Արիոսի զպատճառս զմուտս առ թագաւորն... եւ դարձեալ սպառնալիս, թէ ոչ հաւանի:
29. 19բ-20բ ԻԹ. Յաղագս զրպարտութեան Աթանասայ եւ յաքսորիլն. Գլուխ ԻԹ. – Իսկ որ Եւսեբին էին ոչ
դադարէին աղաչելոյ զթագաւորն վասն Աթանասի
չարութեան... երթալ ի Գաղիայ յաքսորս յետ Լ. (30) ամի
թագաւորութեան Կոստանդիանոսի:
30. 20բ-1բ Լ. Յաղագս սատակմանն Արիոսի. Գլուխ
Լ. – Իսկ Արիոս հասեալ յԱղէքսանդր իւրովքն, ոչ սակաւ
խռովութիւն եղեւ ի քաղաքին... դառնալ յԱղէքսանդր եւ
հովել զժողովուրդ իւր, զոր գնեաց Քրիստոս արեամբն
իւրով:
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31. 21բ ԼԱ. Թէ որպէս Կոստանդիանոս կացուցանէ
զորդիսն իւր իշխան ընդ ամենայն երկիր իւր, եւ ինքն
հիւանդանայ եւ վախճանի ի Նիկոմիդիայ եւ բերի ի
Կոստանդնուպօլիս. Գլուխ ԼԱ. – Իսկ Կոստանդին
զորդիսն կացոյց իշխանս ընդ ամենայն երկիր իւրոյ...
պատուով թաղեցաւ ի փառս ամենասրբոյ Երրորդութեան:
32. 22աբ ԼԲ. Սեփիոսի եւ Թէոգնի արիոսականաց
արարք եւ գործք վասն Աթանասի որոշութեանն ջանք.
Գլուխ ԼԲ. – Եւ յետ թագաւորին վախճանի, որք Սեբինէին եւ Թէոգնի ի դէպ ժամանակի գտեալ զհամագոյութեան հաւատն... եւ այսպէս զթագաւորն յասուցանէին:
33. 22ա ԼԳ. Յաղագս Եւսեբւոյ Պամփիւլիայ
եպիսկոպոսին վախճանին, եւ ի տեղի նորին Ակակի
փոխանորդելն. Գլուխ ԼԳ. – Եւ այնժամ Եւսեբի Պամփիւլիայ եպիսկոպոս Պաղեստինու Կեսարու վախճանեցաւ... գիրս շարագրեաց, որպէս եւ ամենեցուն է յայտ:
34. 22աբ ԼԴ. Թէ որպէս Աղէքսանդր եպիսկոպոս
Կոսանդնդնուպօլսոյ փոխի յաշխարհէս, ընտրէ ի
տեղի իւր զՊողօս, իսկ ոմանք զՄակեդօն կամին.
Գլուխ ԼԴ. – Յետ այսորիկ աւագ եղբայրն Կոստանդիանոս յարուցանէ զպատերազմ ի վերայ կրտսեր եղբօրն... եւ զի չէր թագաւորն ի նորա ձեռնադրութեան,
արիանոսքն բանսարկեալ ցուցանէին զթագաւորն:
35. 22բ ԼԵ. Ժողով եպիսկոպոսաց յԱնտիոք ըստ
հրամանի թագաւորին, որք զԱրիոսութեան աղանդն
կամին յառաջացուցել եւ դատապարտեն զԱթանաս.
Գլուխ ԼԵ. – Եւ զի էր յԱնտիոք թագաւորն, հրամայեաց
ժողով առնել Անտիոք... կամեցան տանել ի Հռօմ առ
Յուլիոս, ցուցանել նմա զիրս աղէտիցն, որ գործեցան:
36. 23ա ԼԶ. Մերժի Պողոս եպիսկոպոսն Կոստանդնուպօլսոյ, եւ Մակեդոն փոխանորդէ՝ արիանոսաց ընտրութեամբն. Գլուխ ԼԶ. – Յայնժամ զՊողոս
մերժեն ժողովն զԿոստանդնուպօլսոի եպիսկոպոսն...
նստի յաթոռն եպարքոսէն այլ այլոց եպիսկոպոսաց եւ
ի ժառանգաւորաց եկեղեցեաց սրբոց:
37. 23աբ ԼԷ. Թէ որպէս արիանոսութիւն կամի
աճիլ. եւ յԱթանասայ զրպարտութիւն յառաջանայ.
Գլուխ ԼԷ. – Աստանօր արիոսութիւնն աճէր, եւ ոչ դադարէին արիանոսքն զբանսարկութիւն վասն Աթանասայ... վասն խռովութեան եւ վերստին շփոթման ոչ ինչ
առնէ:
38. 23բ-4բ ԼԸ. Յաղագս Սարդիկէի ժողովոյն, եւ
Աթանասայ եւ Պողոսի վերադարձումն ի տեղիս
իւրեանց. Գլուխ ԼԸ. – Ապա խորհեցան առնել ժողով
երկոքին թագաւորքն... ինքն տիրէ աշխարհին, եւ բազում հեղմունք արեան լինին:
39. 24բ ԼԹ. Ի խորամանկութենէ արիոսականաց,
զՊօղոս եպիսկոպոսն Կոստանդնուպօլսոյ յաքսորս
խեղդեն եւ զԱթանաս եւ զԹէոդորոս եւ Յուլիմոս
կամին սպանանել. Գլուխ ԼԹ. – Այսոցիկ այսպէս
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եղեալ յետ չորրորդ ամի ժողովոյն Սարդիկէի... իսկ
յարեւմտից կողմն ունէր զհաստատութիւն հաւատոյն
Նիկիայ եւ զնոցին կանօնեալ սահմանադրութիւնն:
40. 24բ-5ա Խ. Թէ որպէս Գէորքէոս արիոսութեան
եպիսկոպոս բազում չարիս հասուցանէ սրբոցն Աստուծոյ յԱղէքսանդրիայ քաղաքի. Գլուխ Խ. – Գէորգէոս արիոսեան եպիսկոպոս եւս առաւել չարիս յԱղէքսանդրիայ ցուցանէր... այսպէս էր մարտ չարին ի սուրբս:
41. 25ա ԽԱ. Թագաւորն Կոստանդիանոս գողունի զեղբօրորդին իւր առնէ կայսր յարեւելից կողմանն, երեւի Սուրբ Խաչն. Գլուխ ԽԱ. – Ընդ այն ժամանակս թագաւորին զգողունեայ զեղբօրորդին իւր
առնէր կայսր... ինքն մնայ ի սէրմիս տեսանել զմարտն:
42. 25աբ ԽԲ. Փոտինոս՝ Մարկեղի աշակերտ նոր
մոլորութիւնս ուսուցանէ, լինի ժողովք, նզովի ինքն եւ
այլ որք ընդ նմա. Գլուխ ԽԲ. – Յայնժամ լուաւ թագաւորն վասն Փոտիանոսի՝ Մարկեղի աշակերտի, որ նոր
մօլորութիւն ուսուցանէր... զՅուլիանոս եղբայր նորին
ի նոյն պատիւ կայսերական թագաւորն կացուցանէ:
43. 25բ-6ա ԽԳ. Կոստանդիանոս եկեղեցւոյ պատերազմ յարուցանէ. Գլուխ ԽԳ. – Իսկ Կոստանդիանոսի աշխարհական պատերազմացն անհոգացեալ
եկեղեցւոյ պատերազմ յարուցանէ... զոմանս ի տեղիս
նոցա կարգէին եպիսկոպոս թագաւորաւն:
44. 26աբ ԽԴ. Յաղագս Մակեդօնի եպիսկոպոսի
չարութեան, որ առնէր ընդ սուրբս Աստուծոյ եւ սատակումն իւր. Գլուխ ԽԴ. – Մակեդօն հոգէմարտ եւ
աստուածամարտ կոչեցեալ ի սարկաւագութենէ յեպիսկոպոսութիւն Կոստանդնուպօլսի... սակայն զսերմն
չարին հոգէմարտութեան եթող ի խորհրդականս իւրոյ
անաստուածութեան:
45. 26բ-7ա ԽԵ. Ցուցանի մասնաւոր ժողովոցն
թիւ թէ քանիք են. Գլուխ ԽԵ. – Բայց պարտ է զթիւ ժողովոյն ասել յետ Նիկիայ սուրբ ժողովոյն... այսպէս
կատարեցաւ ի Նոյեմբերի ամսեան յերիսն:
46. 27ա-8ա ԽԶ. Թէ որպէս Յուլիանոս թագաւորէ,
եւ արարքն իւր. Գլուխ ԽԶ. – Իսկ Յուլիանոս իբրեւ
լուաւ զմահն, իսկոյն գնաց ի Կոստանդնուպօլիս... այնպէս խորհէր զքրիստոնէութիւնն բառնալ արուեստիւք:
47. 28ա ԽԷ. Յաղագս խռովութեան Աղէքսանդրիոյ, եւ Գորգիոս արիոսութեան, որ ունէր զտեղի
Աթանասի ի պատճառէ իմեքէ ըմբռնի եւ կենդանոյն
այրի. Գլուխ ԽԷ. – Յայսոսիկ լինէր խռովութիւն
յԱղէքսանդր, այսպիսի պատճառով էր աւերեալ մեհեան մի ի տեղւոջ... ոչ սակաւ չարիս անցոյց Գորգիոս
յԱղէքսանդրիայ:
48. 28աբ ԽԸ. Վերադարձումն Աթանասի ի հալածանացն ի տեղի իւր յԱղէքսանդրիայ եւ արտաքսումն արիանոսաց. Գլուխ ԽԸ. – Զայս լուեալ թագաւորին Յուլիանոսի, գրէ թուղթ սպառնալեաց... մնայր ի
վերայ հիման աւանդութեան առաքելոց եւ մարգարէից:
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49. 28բ ԽԹ. Դաւանութիւն սրբոյն Աթանասի.
Գլուխ ԽԹ. – Ասէր զխոստովանութիւն. Այսպէս առաջի
ամենեցուն գրով ըստ վերաձայնութեան ժողովոյն... իսկ
որ այլազգ իցէ, ինքն տացէ դատ յաւուրն դատաստանի:
50. 28բ-9ա Ծ. Յաղագս Յուլիանոսի արարեալ
նեղութեանցն, որով նեղեր զքրիստոնեայս եւ վասն
սպանանել կամիլն զսուրբն Աթանաս. Գլուխ Ծ. –
Այսքան սակաւուց ասացան ըստ երանելոյն Աթանասի... այսպէս ոչ գոյր իրաւունք քրիստոնէից:
51. 29աբ ԾԱ. Յաղագս մեհենից կռոցն՝ խորտակեցելոյ ի քրիստոնէից, եւ նոցին նահատակութիւն.
Գլուխ ԾԱ. – Էր մեհեան ուրեմն արգելեալ ի պաշտամանց, աղբով լցեալ... Յուլիանոս միշտ ի քրիստոնէութեան եղծումն ջանայր եւ արգել զարուեստ ի քրիստոնէից ուսանել:
52. 29բ-30ա ԾԲ. Յաղագս Ապօղինարի եւ արհեստին իւրոյ եւ հերձուածոյն, զոր եմոյծ յեկեղեցին.
Գլուխ ԾԲ. – Ապողինարոս, որ ճարտարութիւն ունէր,
եւ հայր նորին՝ զքերականութիւն, երկոքին էին հանճարեղք յիմաստս... յամենայնէ ներգործէր, որ ի բազմաց
յուղղափառաց յաղթի:
53. 30ա ԾԳ. Յաղագս հալածանացն, որ ի Յուլիանոսէ, եւ տանջելն զսուրբսն Աստուծոյ. Գլուխ ԾԳ.
– Իսկ Յուլիանոսի ժողովեալ բազում արծաթ ի քրիստոնէից եւ առաջ ելեալ երթայ ի Պարս՝ ի մարտ... զոհս
մատուցանէր եւ զուարճանայր արեամբն եւ ճենճերով
զոհիցն:
54. 30բ-1ա ԾԴ. Թէ որպէս հրամայէ Յուլիանոս
հրէից գնալ յԷրուսաղէմ եւ շինել զտաճարն, եւ թէ որպէս իսկոյն փլանի ի շարժէ, երեւի ոմն նշան խաչին
ի հանդերձս հրէից եւ սպանանելն Յուլիանոսի զեպիսկոպոսն յԷրուսաղեմի՝ զսուրբն Կիւրեղ եւ զմայր
նորա եւ Կիւրղիցն յատկութիւնք. Գլուխ ԾԴ. – Կոչէ եւ
զհրէայսն ըստ Մովսէսի օրինացն մատուցանել զոհս...
յաղագս գոհէմարտին, որպէս նոցին ցուցանին երկոքին:
55. 31ա ԾԵ. Յաղագս աստակման պղծոյն Յուլիանոսի. Գլուխ ԾԵ. – Եւ յետ բազում չարեաց, որ
գործէր Յուլիանոս ի հմայից եւ ի դիւթից լուեալ...
զօրն Հռովմայեցւոց ի տարակուսանս մտեալ, այլ ոչ
յամէին այլ ի նոյն:
56. 31աբ ԾԶ. Յաղագս թէ որպէս կիրս կրեաց եւ
թէ որպէս թագաւորեաց Յոբիանոս եւ թէ որպէս դաշինս արար ընդ Պարս. Գլուխ ԾԶ. – Յետ մահու թագաւորին զՅոբիանոս ասեն թագաւորեալ զայր քաջ...
հեթանոսութիւնն նուազէր, բայց համայն պարսաւէին
զդաշինս:
57. 31բ ԾԷ. Թէ որպէս իմաստակն Յուլիանոսի
ողբս ասաց վասն Յուլիանոսի եւ անբարեձեւ դիմացն յանձինն Յուլիանոսի ցոյցք. Գլուխ ԾԷ. – Յայնժամ իմաստակն Յուլիանոսի Լիբիանոս ողբս ի վերայ
նորա շարագրեաց ըստ ամենայնի կենաց... բազում
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ուրեք ճառի նորա չարութեան գործ եւ բան եւ մեզ
աւելորդ է երկայնել զբանս:
58. 31բ-2ա ԾԸ. Յաղագս դառնալոյն Յոբիանոսի
ի պատերազմին, եւ նոր[ո]գել զքրիստէութիւն, եւ թէ
որպէս սուրբն Աթանաս վերադառնայ յաթոռն իւր
հրամանաւ Յոբիանոսի, եւ դիւրութիւն լինի քրիստոնէից. Գլուխ ԾԸ. – Եւ Յոբիանոս դարձեալ զօրօք
յաշխարհն իւրեանց... հերձուածոցն ցածուցանէր ի
միաբանութիւն սուրբ ժողովոյն ի փառս ամենասուրբ
Երրորդութեան:
59. 32աբ ԾԹ. Յաղագս Յոբիանոսի գնալն առ ի
թաղել զՅուլիանոս, եւ թէ որպէս գովաբանի, եւ ի
գալն ի Կոստանդնուպօլիս եկեալ ի գիւղ մի՝ մեռանի, թագաւորեալ ամիսս Է. Գլուխ ԾԹ. – Եւ գնացեալ
Անտիոքայ թագաւորն ի Տարսոն Կիլիկեցոց, անդ
զմարմին Յուլիանոսի թաաղէր... նա այսպէս հանգեաւ
ի փառս եւ ի գոհութիւն Աստուծոյ:
60. 32բ Կ. Թէ որպէս Վաղէնտիանոս ընտրի ի
թագաւորութիւն եւ առնու զեղբայրն իւր զՎաղէս հաղորդ թագաւորութեան իւրոյ. Գլուխ Կ. – Զկնի մահուանն Յոբիանոսի անդէն վաղաղակի ժողովեալ զօրավարօք եւ զօրք զՎաղենտիանոսն ընտրեցին ի թագաւորութիւն... զհոգէմարտս աճեցուցանել ջանայր եւ
ամենայն ուրեք զուղիղն արգելոյր:
61. 33ա ԿԱ. Թէ ոյք էին վերատեսուչ եկեղեցեացն
ի ժամանակին. Գլուխ ԿԱ. – Ըստ այնմ ժամանակի
Հռովմայ եկեղեցւոյն առաջնորդն էր Ղէբէրիոս... որոց
ակակայն էին յայսպիսիս:
62. 33ա ԿԲ. Թէ որպէս Վաղենտիանոս ի կողմն
յարեւմտից եւ Վաղէս ի Կոստանդնուպօլիս գնան ի
հոգ աշխարհին. Գլուխ ԿԲ. – Իսկ թագաւորն Վաղէնտիանոս ի կողմն արեւմտից գնայր՝ ի հոգս աշխարհին... բազում պատժօք արկանէր եւ զոմանս խեղդեալ
ի գետ ընկենոյր:
63. 33աբ ԿԳ. Պռոկիպոս բռնակալ ոմն դիմէ ընդդէմ Վաղէսի ի մարտ, ըմբռնի եւ սպանանի. Գլուխ
ԿԳ. – Յայսոսիկ յառնէ ի Կոստանդնուպօլիս բռնակալ
ոմն Պռոկիպոս... այսոցիկ այնպէս վճարէր մարտք:
64. 33բ-4ա ԿԴ. Թէ որպէս Վաղէս պատերազմն
յարուցանէ ընդդէմ ուղղափառացն, քակէ եւ զպարիսպն Քաղկեդոնի. Գլուխ ԿԴ. – Դարձեալ ընդդէմ
ուղղափառաց յարուցանէ պատերազմ Վաղէս... ատելիք էին նմա, զի ուղղափառսն սիրէին ընդունել, եւ որք
ըստ Արիոսին որոշէին ի նոցանէ:
65. 34ա ԿԵ. Յաղագս կարկտին, շարժին եւ արհաւրացն եւ վասն չարութեան Վաղէսի. Գլուխ ԿԵ. –
Ընդ նոյն ժամանակս լինի կարկուտ սաստիկ բռնալիր
մեծութեամբ եւ բերքամբք հանդերձ ի Կոստանդնուպօլիս... որ ինչ վասն սոցա բանս արասցուք ի դէպ ժամու ճառեալք:
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66. 34աբ ԿԶ. Հալածումն ուղղափառաց ի Վաղէսէ, եւ Աթանասայ սրբոյ թաքչիլն. Գլուխ ԿԶ. – Իսկ
հալածեալքն ըստ ուղղափառութեան ընդդէմ հոգէմարտացն լինէին |34բ| առ Վաղէնտիանոս եղբայրն...
զուղղափառացն զհաւատն հաստատէր եւ ոչ յիմեքէ
դրդուեալ:
67. 34բ-5ա ԿԷ. վախճանի Եւդոքսի եպիսկոպոսն
Կոստանդնուպօլսոյ, եւ ի տեղի նորա դնեն արիոսք
զԴիմոփիլոս եւ համափառքն զԵւագրոս ոմն, եւ նեղութիւնք ուղղափառացն ի Վաղէսէ. Գլուխ ԿԷ. –
Յայսոսիկ Եւդոքսի վախճանէր՝ Կոստանդնուպօլսի
եպիսկոպոսն... կռապաշտիցն ունէր զատելութիւն առ
ուղղափառսն:
68. 35ա ԿԸ. Յաղագս մատռանն Թումայի առաքելոյն եւ որ ինչ ի նմա անցիցն. Գլուխ ԿԸ. – Ասացից
եւ որ ի Մէջագետս ասորեաց, որ Ուրհայի... արգել զնորա զբարկութիւնն:
69. 35ա ԿԹ. Յաղագս դիւին եւ որ ինչ նորին հմայիւքն արար զհնարս եւ սպանանել զոմանս վասն
անուանագծութեան. Գլուխ ԿԹ. – Ընդ ժամանակս դեւ
ոմն սպանիչ զՎաղէս առնէր հմայիւք իմն... յահէն
զանուանսն փոխեցին եւ ուրացան զառաջին անունն:
70. 35աբ Հ. Վասն Աթանասայ սրբոյ արիական
ժուժկալութեան եւ մահուանն, եւ ի տեղի նորին
դնիլն զՊետրոս՝ զայր երկիւղած. Գլուխ Հ. – |35բ| Եւ
այսպէս Վաղէս էր չարասէր եւ ոչ բարեսէր, եւ ոչ առ
եկեղեցիսն Աստուծոյ... կատարեաց զկեանս իւր ի
փառս եւ ի գովութիւն ամենասուրբ Երրորդութեան:
71. 35բ-6ա ՀԱ. Յաղագս Վաղէսի զչարիլն եւ
Պետրոսի եւ Ղուկիոսի արիոսականաց ունելն զեկեղեցիսն. Գլուխ ՀԱ. – Ապա յետ նորա վախճանին,
Վաղէս, որ ունէր զսրտմտութիւն... նոքա հանդիսացեալ ի հաւատս ուղիղս եւ ոչ խոտորէին:
72. 36աբ ՀԲ. Յաղ[ա]գս Ամոնա աստուածասիրի
ճգնութեան եւ վարուց. Գլուխ ՀԲ. – Եւ զի կարեւոր
համարիմ սուղ ինչ ճառել զճգնաւորացն... գովութիւնն
ոչ ի մարդկանէ է, այլ յամենեցունց Տեառնեն:
73. 36բ ՀԳ. Վարք սրբոց արանց ճըգնաւորացն –
Ոմն ի հարանց զմեղուցեալ մանկունսն ոչ որոշէր...
յաղթեցի միշտ աղաչելով զարարիչն:
74. 36բ ՀԴ. Յաղագս Բաբոսայ – Եղբայր ոմն ոչ
գիտելով զսաղմոս սկսաւ ուսուցանել՝ զԵրանեալ է այր...
ոչ կարէր տեսանել, հայել զերեսս նորա լուսաւորեալ:
75. 36բ-7ա ՀԵ. Յաղագս Արսէնի. Գլուխ ՀԵ. – Իսկ
հայրն Արսէն ասէր, եթէ միայնացեալն, որ ոչ գործէ...
սրբոց զիւրաքանչիւրսն գիտել եւ աղօթիւք եւ պահօք
յաղթել:
76. 37ա ՀԶ. Յաղագս մակարանց. Գլուխ ՀԶ. –
Արք Բ. աստուածասէրք՝ համանունք Մակարայ, յորոց
մինն էր ի վերին Եգիպտոսէ... ուսուցանէր ըստ
խորհրդածութեան զմանկունսն:
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77. 37ա ՀԷ. Յաղագս Եւագրի. Գլուխ ՀԷ. – Իսկ
Եւաքրիոս էր ուսումնասէր, ի մանկութեան սնեալ եւ
ուսեալ... գիտնաւորքն ընդեռնելով ծանուցանիցեն
զմիտսն:
78. 37ա-8ա Յաղագս Անտօնի եւ յայլոց ոմանց.
Գլուխ ՀԸ. – |37բ| Ի դէպ համարիմ փոքր ինչ զնորոցն
յուշ առնելով... որ յայտնեալ յօգուտ պարզամտացն
ճշմարտութեան:
79. 38ա ՀԹ. Յաղագս Բարսղի, թէ զինչ ասէ վասն
պատահեալ գիտութեան զգուշութիւն. Գլուխ ՀԹ. –
Իսկ սիւնն Կապադովկացւոց Բարսեղիոս ասէ առ ի մարդկանէ պատահեալ գիտութիւն... ժամանակաւ աղօթից
զառտնի բարբառն մտացն շրջափայլեալ տեսանեն:
80. 38աբ Ձ. Յաղագս Աթանասի եւ Սրապիոնի, թէ
զի՞նչ ասեն վասն զգուշաւոր գիտութեան. |38բ|
Գլուխ Ձ. – Սուրբ լուսաւորիչն եգիպտացւոց Աթանասիոս ասէ... յաղագս նախախնամութեան եւ դատաստանին յաւիտենից Քրիստոսի:
81. 38բ-9ա ՁԱ. Թէ Դուդիմոս եւ այլք զինչ ասեն.
Գլուխ ՁԱ. – Ասէր մեծն եւ գիտուն վարդապետն Դուդիմոս... եւ այլոց յիշատակեցաք, ելցուք ի կարգ պատմութեանս. Վաղէսի պատմութիւնն:
82. 39աբ ՁԲ. Թէ որպէս Մակար եգիպտացի եւ
այլ ոմն Աղէքսանդրացի դարձուցանեն զհեռաբնակ
կղզիսն բարբարոսաց եւ լուսաւորեն զնոսայ. Գլուխ
ՁԲ. – Իսկ Վաղէս ամբարիշտ օրինօք հալածանս առնէ... հրամայէ զերկուսն ի նոցանէ, որ էին հարք
անուանիք համանունք, յաքսորէ:
83. 39բ-40ա ՁԳ. Թէ որպէս Վաղէս հալածանս
առնէ թելադրութեամբն Լուկիոսի, յետ վախճանին
Աթանասի. Գլուխ ՁԳ. – Մակար ոմն եգիպտացի եւ
ոմն Աղէքսանդրացի աքսորեալ ի հեռաբնակ կղզիս...
առնէին զբազումս երկրպագուս եւ փառաբանիչս ամենասուրբ Երրորդութեան:
84. 40աբ ՁԴ. Յաղագս Դիդիմոսի հռչակաւորի
գրեանց եւ նորին ուշիմագոյն իմացուածոցն. Գլուխ
ՁԴ. – Իսկ այլ ոմն հայր հռչակաւոր առաքինութեամբ
եւ գիտութեամբ ի նոյն ժամանակս Դիդիմոս անուն...
փառաւորեալ լինէր տուօղն շնորհաց ի հաւատացելոց
ուղղափառաց:
85. 40բ-2ա ՁԵ. Յաղագս Բարսղի սրբոյ վարք եւ
պատմութիւն. Գլուխ ՁԵ. – Իսկ յայլ քաղաքս եւ ի
գաւառս գերի, թէ եւ յամենայն տիեզերս Բարսեղ Կեսարացի... իսկ մանուկն յետ աւուրցն այնոցիկ վախճանեցաւ ի կենացս:
86. 42ա-3ա ՁԶ. Յաղագս Գրիգոր Անձիանձու՝ Աստուածաբան կոչեցելոյ վարք. Գլուխ ՁԶ. – Իսկ Գրիգորն Անձիանձու առաւել եւ շնորհիւ բանականաւ եւ
իմաստութեամբ յարդարեալ ի Քրիստոս եւ զաստուածաբանութեան եւ զխոստովանութեան... յաղագս
սրբոցն ասացան Բարսղի եւ Գրիգորի Աստուածաբանի:
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87. 43աբ ՁԷ. Յաղագս Գրիգորի եւ Պետրոսի՝ եղբարցն Բարսղի. Գլուխ ՁԷ. – Էին եղբարք Բարսղի
համանմանք նոցին շնորհի՝ Պետրոս եւ Գրիգորիոս...
այսպէս ունիմ յաղագս սորա դուզնաքեայ ասել որպէս
Բարսղի եւ Աստուածաբանի:
88. 43բ-4ա ՁԸ. Յաղագս Գրիգորի Պոնտացւոյ
սքանչելագործ անուանեցելոյ եւ վասն Գրիգորեանց,
այսինքն՝ Աստուածաբանի, Նիւսացւոյ, Սքանչելագործի. Գլուխ ՁԸ. – Էր եւ այլ Գրիգոր Պոնտացի, որ էր
նախկին Որոգինի աշակերտեալ... գործովք քաջ հաճոյք եղեն:
89. 44աբ ՁԹ. Նաւատիանոսաց պատճառ, թէ
որով որոշին ի միմեանց եւ առնելն զտօն զատկին
բաղարջակերաց ընդ հրէից. Գլուխ ՁԹ. – Ասացից եւ
վասն Նաւատիանոսաց զպատճառսն, թէ որով օրինակաւ որոշին... լռութեամբ կայր առ եկեղեցիսն, եւ զոչ
զմի ոք հերձուած խախտէր յինէն:
90. 44բ-5ա Ղ. Վասն եպիսկոպոսութեան Ամբորսիոսի. Գլուխ Ղ. – Ընդ այն ժամանակս վախճանի
եպիսկոպոսն, եւ վասն ընտրութեան եպիսկոպոսի
աղմկեալ էր... եւ զամենեսեան ի խաղաղութիւն փոխաբերեաց:
91. 45աբ ՂԱ. Թէ որպէս Վաղէնտիանոս ի մարտս
Շամրտացւոց դիմէ եւ թէ որպէս մեռանի, եւ թագաւորէ որդին համանուն Վաղէնտիանոս. Գլուխ ՂԱ. –
Իսկ Վաղէնտիանոս կազմեալ զէնս եւ զօրս, երթայր ի
մարտ շամրտացւոց, բազում պատրաստութեամբ...
զԳաղղա առնու կին յետոյ ուրումն Թէոդոս[ի]:
92. 45բ ՂԲ. Վաղէս մարտս յարուցանէ ուղղափառացն. Գլուխ ՂԲ. – Իսկ Վաղէս գայ յԱնտիոք,
կելով ի նմա միշտ վասն բարբարոս աազգաց... այլ
փոխանակ մահու զարտասահմանութիւն ի վերայ քահանայականացն հասուցանէր:
93. 45բ-6ա ՂԳ. Գոթացւոց ազգն բարբարոսք՝ զկնի
պատերազմացն ընդ հռօմայեցիսն, ընկալնուն զհաւատս Քրիստոսի, եւ թէ եպիսկոպոսն Գթաց գիրս
սահմանէ նոցա. Գլուխ ՂԳ. – Յայսոսիկ եղական պատերազմն բարբարոսացն շարժէր առ միմեանս յայնկոյս
գետոյն... եւ կարգէր ի տեղւոջն Դուոթիոս նորին աղանդոյ ի Վաղեսէ, եւ ինքն գայր ի Կոստանդնուպօլիս:
94. 46աբ ՂԴ. Մարւի զօրագլուխ՝ ազգաւ տաճիկ,
յառնէ մարտս ընդ հռօմայեցիս, եւ Մովսէս անուն
ոմն տաճիկ հաշտեցուցանէ զնոսայ. Գլուխ ՂԴ. – Ի
նմին ժամու եւ ի տաճկաց յառնէ մարտ, որ նախ դաշնաւորք էին... միաւորեաց զհռօմայեցիսն եւ զտաճիկս
ի դաշինս եւ ի խաղաղութիւն:
95. 46բ ՂԵ. Վաղէս այպանի ի Կոստանդնուպօլսեցւոց, գնաց ընդդէմ բարբարոսաց եւ հասեալ Անդրիանուպօլիս, հրով այրի. Գլուխ ՂԵ. – Իսկ Վաղէս
այպանեալ լինէր ի Կոստանդնուպօլսեցւոց վասն բար-
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բարոսացն եւ վասն ամենայն չարեաց... այսպէս բարձաւ ի միջոյ պատերազմօղն եկեղեցւոյ:
96. 47ա ՂԶ. Պետրոս եպիսկոպոս դառնայ յԱղեքսանդրիայ, եւ Լուկիոս հալածի ի քաղաքէն. Գլուխ
ՂԶ. – Իսկ Պետրոս դառնայր յԱղէքսանդր, եւ քաղաքացիքն եւ ամենայն Եգիպտոս յօժարութեամբ ընկալան զՊետրոս... եւ Տիմոթէոս նովին հաւատովք եւ կրօնիւք ունէր զհաւատն:
97. 47աբ ՂԷ. Յաղագս Գրատիանոսի թագաւորութեանն՝ յետ մահուանն Վաղէսի. Գլուխ ՂԷ. – Իսկ
Գրատիանոս յետ մահուանն Վաղէսի հօրեղբօրն իւրոյ
ունէր զթագաւորութիւնն հանդերձ մանկամբ... ազատեաց ի բռնակալութենէ այլազգեացն ըստ յաջողելոյն
Աստուծոյ Թէոդոսի:
98. 47բ ՂԸ. Թե ով ոք էին այնոքիկ, որ ի ժամանակին դիտապետք էին աթոռոց մեծաց. Գլուխ ՂԸ. –
Ընդ ժամանակս ընդ այն Դամասկոս էր եպիսկոպոսապետ, իսկ Երուսաղէմի՝ Կիւրղիոս երկրորդ, որ յետ
Յուլիոսի ունէր... յորժամ ի Գրատիանոսէ եղեւ օրէնք,
զոր կամիցի ունել հաւատ:
99. 47բ-8ա ՂԹ. Բանք Գրիգորի Աստուածաբանի
վասն ուղղափառաց. Գլուխ ՂԹ. – Գրիգորիոս Աստուածաբան եկեալ, ոչ սակաւ աշխատութիւն կրէր... իսկ
Մելիտոս Անտիոքայ եպիսկոպոս մնայր առ նմա՝ ժողովն:
100. 48ա-9բ Ճ. Թագաւորն Թէոդոս յետ յաղթութեան բարբարոսաց դառնայ եւ գայ ի Թէսաղոնիկէ,
մկրտի ի յԱքիւղայ եւ գայ ի Կոստանդնուպօլիս, եւ
առնէ ժողով ՃԾ. (150) եպիսկոպոսաց ընդդէմ
Մակեդոնի, եւ դաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ.
|48բ| Գլուխ Ճ. – Իսկ Թէոդոս թագաւորելն յետ յաղթութեան բարբարոսացն եւ կարգաւորելոյ զաշխարհն,
դառնայ ի Կոստանդնուպօլիս... եւ անդէն ձեռնադրի ի
սուրբն ժողովոյն:
101. 49բ-50ա ՃԱ. Աւանդութիւն սուրբ ժողովոյն
Կոստնադնուպօլսոյ, թէ որք զկնի միոյ հայրապետութեան երիցութիւն ունիլ պարտին. Գլուխ ՃԱ. –
Աւանդէ սուրբ ժողովն յետ Հռովմայ ունել զերիցութիւն
եւ հայրապետութիւնս կարգելով, բաժանեցին զվիճակս... գնացին յիւրաքանչիւր տեղիս, օրհնեալք զբարեպաշտագոյն թագաւորն:
102. 50աբ ՃԲ. Թէ որպէս թագաւորն Թէոդոս զՊօղոսի եպիսկոպոսին Կոստանդնուպօլսոյ՝ յաքսորս
խեղդեցելոյն, մարմինն վերաբերէ ի Կոկիսոնէ Հայոց
ի Կոստանդնուպօլիս. Գլուխ ՃԲ. – Ողջախոհն Թէոդոս զՊօղոսի զմարմինն, որ [ի] Կոստանդնուպօլիս էր
եպիսկոպոս... ոոր Օգոստոս անուանեաց, ոչ ընդ երկարս ինչ իւրոյ թագաւորութեան:
103. 50բ-1ա ՃԳ. Թէ որպէս Թէոդոս խնդրէ իւրաքանչիւր աղանդոյ հանգամանքն, եւ աղօթիւք խնդրեալ
յԱստուծոյ զուղիղն յայտնել, ընդեռնու զգրեանսն,
յազդումն լեալ յԱստուծոյ, հաստատէ ի միտս իւր՝
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կալ մնալ ի հաւատս համագոյութեան, եւ անգոսնէ
զնոցին չար հայհոյութիւնսն. Գլուխ ՃԳ. – Յետ այսորիկ ամենայն եպիսկոպոսունքն աղանդոց գային առ
թագաւորն... բազումք են կոչեցեալք եւ սակաւ են ընտրեալք, ասէ Քրիստոս, այլ օր ըստ օրէ նուազէին նոքայ:
104. 51աբ Թէ որպէս Մաքսիմիանոս բռնաւոր ի
կողմանցն յարեւմտից <յարեւեմտից> յառնէ ի վերայ Հռօմայեցւոց, եւ Գրատիանոս սպանանի ի
Մաքսիմիանոսէ, թագաւորեալ ամս ԺԵ. (15) եւ կեցեալ ամս ԻԴ. (24). Գլուխ ՃԴ. – Ընդ նոյն ժամանակն
Մաքսիմիանոս ոմն բնակեալ ի կողմանցն յարեւմտից...
եւ ի Հռօմայ յաղթական տօն կատարէին ի փառս եւ ի
գովութիւն Աստուծոյ:
105. 51բ ՃԵ. Պօղինոս եպիսկոպոս Անտիոքայ
վախճանի, եւ Փլաբիանոս ունի զվերակացութիւնն
Անտիոքայ եւ զԱրիանոսն արտաքսէ. Գլուխ ՃԵ. –
Յայնժամ եւ Պօղինոս Անտիոքայ եպիսկոպսն վախճանեալ լինէր, եւ Փլաբիանոս ունէր զվերակացութիւնն...
եւ միաբանէ զժողովուրդն:
106. 52ա ՃԶ. Կիւրղոս եպիսկոպս Էրուսաղեմի
վախճանի, եւ փոխանորդէ զտեղին Յոհաննէս.
Գլուխ ՃԶ. – Յայսոսիկ եւ Կիւրղոս Երուսաղէմի եպիսկոպոսն վախճանեալ եղեւ, եւ Յօհաննէս փոխանորդէ
զաթոռ եպիսկոպոսութեան Երուսաղէմի (այսչափ):
107. 52աբ ՃԷ. Թէ վասն ինչ պատճառի լինիւր
խռովութիւն յԱղէքսանդր քաղաքի, եւ թէ որպէս Թէօփիլոս ըստ կամաց թագաւորին քակէ զզանազան
խաղսն, այլ եւ զբագինսն եւ զմեհեանսն. Գլուխ ՃԷ.
– Յայնժամ եւ Աղէքսանդրի լինիւր խռովութիւն այսպիսի պատճառով... զամենեցուն կամի զկեալն եւ ի
գիտութիւն Աստուծոյ գալ:
108. 52բ-3ա ՃԸ. Թէ որպէս թագաւորն Թէոդորոս
ժամանեալ ի Հռօմ, առնէ խաղաղութիւն, բառնայ
զխայտառականսն, այսինքն՝ զտունն հացի եւ
զպոռնկանոցսն եւ զայլ մեքենայական տեղիսն, զհեթանոսական չար սովորութիւնսն խափանէ եւ դառնայ ի Կոստանդնուպօլիս. Գլուխ ՃԸ. – Իսկ Թէոդոս
թագաւորն սկսաւ ինչ յամել ի յԻտալիայ... գեղեցկապէս
յարդարէր ի փառս երկնաւոր եւ անմահ թագաւորին:
109. 53ա ՃԹ. Հեզութիւն Թէոդոսի բարեպաշտի եւ
այլ ուղղութիւնք նորին. Գլուխ ՃԹ. – Թագաւորն Թէոդոս հեզութեամբն զարմանալի էր առ ամենեսեան եւ ոչ
ումեք չարի չար հատուցանէր... եւ ոչ կատարելապէս
եղեւ այսպիսի իմն ի Կոստանդնուպօլիս:
110. 53աբ ՃԺ. Յաղագս քահանային, որ
յայտհնեաց խոստովանեալ մեղսն կնոջն ազնուականի, որ ընդ սարկաւագին. |53բ| Գլուխ ՃԺ. – Ի ժամանակին առ Նեքտառեաւ կին ոմն ազնուականաց
առաջի կացեալ ումեմն քահանայի... գիտելով զթագաւորին բարեպաշտութիւնն եւ զուղղափառութիւնն:
111. 53բ-5ա ՃԺԱ. Թէ որպէս որոշմունք լինէր
յամենայն հերձուածսն վասն զատկի նաւատիանո-
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սացն, թէ որպէս ոչ միաբանէին տօնել, վասն պահոց
սրբոյ զատկին, որոշումն կերակրոց, եւ որք զպատարագն ի շաբաթու եւ ի կիրակէի խաբանել կամէին,
վասն պահոց, վասն ընթերձուածոցն որոշման եւ
արիանոսացն, որք որոշեալք միաբանի եւ յարին ընդ
ուղղափառսն. Գլուխ ՃԺԱ. – Լինէր յամենայն հերձուածսն որոշմունք եւ բաջաղմունք... շարագրեաց երանելին Եպիփան Կիպրացի, եւ նա ուսուցանէ զհերձուածս:
112. 55աբ ՃԺԲ. Յաղագս յարութեան մանկանցն
Եփեսոսի. Գլուխ ՃԺԲ. – Ի սոյն ժամանակի յարեան
մանկունքն, որ յԵփեսոս էին՝ ի յՈղոքս լերինն յայրի
անդ ննջեցին... գոհանալով առաւել հաստատէր ի
հաւատս եւ փառաւորէր զարարիչն Աստուած:
113. 55բ ՃԺԳ. Թէ որպէս քերթողն Երգինէս
բռնացեալ՝ ի քուն անկողնի խեղդէ զթագաւորն Վաղէնտիանոս, կալնու զՀռօմ եւ զիշխանութիւն. Գլուխ
ՃԺԳ. – Յետ այսորիկ առնէ աշխարհական պատերազմ
յարեւմուտս քերթող ոմն Երգինէս... եւ անդէն կալաւ
զՀռօմ եւ զիշխանութիւն նորայ:
114. 55բ-6ա ՃԺԴ. Թէ որպէս Թէոդոս լուեալ
զսպաննումն Վաղէնտիանոսի, հասանէ զօրօքն ի
Գաղատիայ, մարտնջի ընդ բռնակալին, պարտի
բռնակալն եւ հատանի գլուխն. Գլուխ ՃԺԴ. – Զայս
լուեալ մեծին Թէոդոսի, թագաւորին ի հոգս առաւել
մտանէր... գոհանալով փառաւորէր ամենեքումք զթագաւորն անմահ:
115. 56աբ ՃԺԵ. Թէոդոս բարեպաշտ զՕնորիոս
զորդին իւր կացուցանէ թագաւր յարեւմտեայ կողմանցն եւ ինքն խօթացեալ մեռանի Յունվարի ԺԷ.
(17) կեցեալ ամս Կ. (60) եւ թագաւորեալ ամս ԺԶ.
(16), բերի մարմինն ի Կոստանդնուպօլիս. Գլուխ
ՃԺԵ. – Ի վերայ յայսոցիկ եղելոցս հիւանդացաւ բարեպաշտն Թէոդոս... եւ Արկադէոս զԿոստանդնուպօլիս եւ
զկողմն արեւելից ըստ թագաւորին սահմանի նախկին:
116. 56բ-7ա ՃԺԶ. Թէ ով ոք էին առաջնորդք
եկեղեցւոյ ի նմին ժամանակին. Գլուխ ՃԺԶ. – Իսկ
եկեղեցւոյ առաջնորդք էին Դամասոս Հռօմայ... ապա
եւ Ռոփինոս արիոսեան վախճանի:
117. 57ա-9ա ՃԶԷ. Յաղագս Յօհաննու Ոսկէբերանի ընտրութեան, սարկաւագութեան, քահանայութեան, հայրապետութեան, եւ գովութիւն վարուցն.
Գլուխ ՃԺԷ. – Յետ ոչ սակաւ աւուրց Նեքտառի եպիսկոպոսն Կոստանդնուպօլսի վախճանի... զի ոչ սակաւ
պատերազմէր վասն այսորիկ եկեղեցւոյ ուխտին:
118. 59աբ ՃԺԸ. Արտադրութիւն շարադրութեան
նորին, եւ թէ որպէս զբազումս յանդիմանէր. Գլուխ
ՃԺԸ. – Եւ զի ժողովուրդքն զառ ի յեկեղեցւոջն ասացելոց վարդապետականաց բանիցն իմաստնաբար
ընդունէին... առաւելագոյն առնէր առ թագաւորն բանսարկեալ յանդիմանեալն ի նմանէ:
119. 59բ ՃԺԹ. Թէ որպէս օրէն էր ի պատիժս
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աճապարել յեկեղեցին. Գլուխ ՃԺԹ. – Օրէն էր թագաւորաց, զի որ յանցանէր ի թագաւորութիւն եւ
նախքան զըմբռնումն ի պատիժն կարէր աճապարել...
ողորմութեամբ զքաղաքն հռօմայեցւոց ի մեծ վշտաց
հրաշալեօք փրկեաց ասասցուք:
120. 60ա-1ա ՃԻ. Բռնակալին Գայինայ չարութիւն, եւ թէ որպէս պարտեալ եւ սպանանաւ. Գլուխ
ՃԻ. – Գայինայ յանդիմանեալ ի հայրապետէն Յօհաննու... եւ զոր հանդերձեալ էր ցուցանել բռնակալն, որ
արագ բարձաւ ի միջոյ:
121. 61աբ ՃԻԱ. Թէ որպէս Հռաւիտոս ազգաւ դուդէր, պատերազմ յարուցանէ եկեղեցւոյ ասելով, թէ
Աստուած մարմին ունի, թէ անմարմին է, եւ թէ որպէս
Թէօփիլիոս եպիսկոպոս Աղէքսանդրի խոստովանի
զաստուածութիւնն անմարմին. Գլուխ ՃԻԱ. – Ի նոյն
հետայն եկեղեցւոյն պատերազմ առնէ Հռաւիտոս ոմն
դուդէր ազգաւ... այսպէս դադարեալ եղեւ, որ յաղագս
այս էր խնդիրն:
122. 61բ-2բ ՃԻԲ. Յաղագս չորից արանցն եգիպտացւոց մենաստանացն առաջնորդացն՝ թէ որպէս
չար համբաւեցան ի Թէօփիլոսէ Աղէքսանդրու եպիսկոպոսէ. Գլուխ ՃԻԲ. – Էին եղբարք չորք առաջնորդք
մենաստանացն եգիպտացւոց, արք երկիւղածք յԱստուծոյ... նա սիրով ընդունի զեղբարսն:
123. 62բ ՃԻԳ. Սիւդոռոս քահանայ, թէ որպէս
զըրպարտի. Գլուխ ՃԻԳ. – Էր ընդ նոսա Սիւդոռոս
քահանայ սիրելի Թէօփիլոսի... առաւել յորդորութիւն
լուսաւոր վարդապետութեան, որ միշտ յեկեղեցւոջ Աստուծոյ:
124. 62բ-3բ ՃԻԴ. Թէ որպէս աճեցոյց եւ բազում
օրհներգութիւնս եւ աղօթս գիշերային փառաբանութեան. Գլուխ ՃԻԴ. – Ի վերայ այսոցիկ աճեցոյց եւ բազում օրհներգութիւնս եւ աղօթս... ի տունս աղօթից
ամենեցուն օրհնել զԱստուած:
125. 63բ-4ա ՃԻԵ. Պատճառ երեք սրբասացութեան, թէ որպէս եւ ի վերա որդւոյ ասի. Գլուխ ՃԻԵ. –
Ասացից եւ պատճառս սրբասացութեանս, որ ի վերայ
Որդւոյ ասի Երրորդութեան սրբասացութիւնն... ունէր
զճարտասանութիւնն եւ երեւելի ի գովս մեծամեծացն էր:
126. 64բ-5բ ՃԻԶ. Երթալն սրբոյն Յօհաննու յԵփեսոս ի ձեռնադրել զեպիսկոպոս, եւ Սրապիոնի բանսարկութիւնն. Գլուխ ՃԻԶ. – Եղեւ երթալ Յօհաննու
յԵփեսոս եւ ձեռնադրել անդ եպիսկոպոս ի տեղիս
վախճանելոցն... հասանէ նմա վախճան ըստ ասացելոյ
երանելոյն Յօհաննու:
127. 65բ-6ա ՃԻԷ. Ժողով եպիսկոպոսաց վասն
Յօհաննու եւ աքսորելն զնա. Գլուխ ՃԻԷ. – Եւ այսոցիկ այսպէս եղեալ, ոչ թուլանայր թագուհին... եւ
խնդրէին միշտ զհովիւն իւրեանց եւ զլուսաւորիչն:
128. 66աբ ՃԻԸ. Արհաւիրք քաղաքին վասն Յօհաննու եւ փառօք մուծանելն զՅօհան եկեղեցին, եւ
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զայրացումն Թէօփիլոսի վասն վերադարձմանն Յօհաննու. Գլուխ ՃԻԸ. – Եղեւ արհաւիրք ի քաղաքին եւ
նոյն իսկ թագուհոյն, եւ ծանուցեալ եթէ վասն նորա
եղեւ այս... եւ նոյն ինքն սատանայ, որ բորբոքէր զչար
նախանձն:
129. 66բ-7ա ՃԻԹ. Թէ որպէս թագուհին Եւդոքսի
խաղս յօրինէ մերձ ի սուրբն Սօթի եւ յանդիմանի ի
Յօհաննէ. Գլուխ ՃԻԹ. – |67ա| Եւ յետ բազում ժամանակաց կանգնէր անդրի ի վերայ սեան ծիրանոյ... եթէ
առանց ժողովոյ եպիսկոպոսաց դարձեալ ունի զաթոռն:
130. 67բ ՃԼ. Դարձեալ արտասահմանի սուրբն
Յօհան յաքսորս ի կողմանս Հայոց՝ կամաւ թագուհոյն, եւ անդ վախճանի սուրբն Աստուծոյ. Գլուխ ՃԼ.
– Այլ զի կամք թագուհոյն եւ յաչաղկոտացն, որ զգլխաւորութիւն ժողովոյն ունէին... լուեալ զվախճան առն
Աստուծոյ Յօհաննու ի տարակոյս լինի:
131. 67բ-8ա ՃԼԱ. Ատտիկոս փոխանորդէ զհայրապետութիւն Կոստանդնուպօլսոյ. Գլուխ ՃԼԱ. – Եւ
յետ այսորիկ կոչեն փոխանորդ նորա զԱտտիկոս ի
հայրապետութիւն նորին աթոռոյն... շարագրօք մխիթարէր զժողովուրդն՝ կալ անշարժ ի նորին կարգս:
132. 68աբ ՃԼԲ. Յաղագս Սիսինայ Նաւատեայ
եպիսկոպոսի. Գլուխ ՃԼԲ. – Բայց Սիսինայ Նաւատեայ
եպիսկոպոս, զոր նախկին յուշ արարի, սուղ ինչ ասացից... եցոյց առաքելոցն, զայսոսիկ ասացեալ՝ սքանչացոյց զլսօղսն:
133. 68բ-9ա ՃԼԳ. Յաղագս Արկաթեայ մահուան,
եւ պարսպին Կոստանդնուպօլսոյ վերստին նորոգումն. Գլուխ ՃԼԳ. – Եւ յետ ոչ բազում աւուր ի վախճանի երանելոյն Յօհաննու եւ թագաւորին Արկաթեայ
հեզոյն... վասն որոյ գրէթէ զամենայնն խորհրդակցութեամբ առ ամենայնսն ներգործէ իսկ:
134. 69ա ՃԼԴ. Յաղագս Ատտիկեայ հայրապետի
վարուցն եւ խրատու. Գլուխ ՃԼԴ. – Թագաւորն Թէոդոս Ը. ամեայ թագաւորելոյ երրորդ ամի Ատտիկեայ
կոչմանն էր ի հայրապետութիւն... վասն Ատտիկոսի եւ
նորա վարուց եւ խրատուց այսքան ասացաւ:
135. 69աբ ՃԼԵ. Յաղագս Թէոդոսի եպիսկոպոսի
Սենիացւոյն, որ ի Փռիւգիայ վասն վշտացուցանելոյն
զեպիսկոպոսն Մակեդոնի զԱգապիոս. |69բ| Գլուխ
ՃԼԵ. – Բայց որքան յիշատակի արժանի առ նովաւ
ասացից ի Սենացւոյն քաղաքի... այսպիսի քաղցր կամօք զնոսա հաշտեցոյց ընդ միմեանս եւ սիրով ուղարկեաց յեկեղեցիսն:
136. 70աբ ՃԼԶ. Վասն հրէին անդամալուծի, թէ
որպէս ի մկրտիլն բժշկի. Գլուխ ՃԼԶ. – Ի նմին ժամանակի նաւատիանոսաց յեկեղեցւոյն, որք զզատիկն
առնէին ըստ հրէիցն... որք սաբատայն էին, մեկնեալ
գնացին ընդ Սիսինայ եւ սակաւ մնացին ընդ նմա:
137. 70բ-1ա ՃԼԸ. Թէ որպիսի պատճառաւ լինի
սկիզբն քրիստոնեութեան ի Պարս՝ ի ձեռն Մարու-
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թայի սրբոյն. Գլուխ ՃԼԸ. – Իսկ Գրոդոս արիանոսաց
եպիսկոպոսն ծեր գոլով՝ վախճանի, եւ ունի զտեղին
Բարաբաս... զսպաս եկեղեցւոյն առնոյր, եւ բառնայր
զեպիսկոպոսութիւնն զնաւատիանոսացն անտի:
138. 71ա-2ա ՃԼԹ. Յաղագս Տիմօթէոսի եւ Գորգիոսի, որ ի յարիոսականացն, թէ որպէս զբազումս ի
հմագոյութիւն ածին, եւ թէ որպէս զկնի Թէօփիլոսի
Կիւրեղ յաջորդէ՝ Աղէքսանդրի քաղաքի. Գլուխ ՃԼԸ. –
Ընդ ժամանակն ի Պարսս քրիստոնէութեան սկիզբն լինի այսպիսի պատճառով. ի մէջ հռօմայեցւոց եւ պարսից... ի մէջ պարսից եւ հռօմայեցւոց, եւ Մարութայ
դառնայ:
139. 72աբ ՃԽ. Յաղագս Անտիոքայ եպիսկոպոսացն եւ հռօմայեցւոց, եւ թէ որպէս Կելեստիանոս
նաւատիանոսաց զեկեղեցիսն առնոյր. Գլուխ ՃԽ. –
Յայնժամ վախճանի եւ Փլաբիանոս Անտիոքայ եպիսկոպոսն... յոյժ աճեցոյց զնաւատիանոսաց եկեղեցիսն
ինքեամբ:
140. 72բ-3ա ՃԽԱ. Թէ որպէս հալածեալք լինէին
հրէայք ի յԱղէքսանդր քաղաքէ ի սրբոյն Կիւրղոսէ
հայրապետէ. Գլուխ ՃԽԱ. – Ընդ այն ժամանակս
հրէայք ի յԱղէքսանդրիայէ ի Կիւրղէ հայրապետէն
Աղէքսանդրի հալածեալք եղեն... յայնժամ ցրուեացն
յամենայն քաղաքս՝ ունայն յամենայն ստացուածոց:
141. 73ա ՃԽԲ. Թէ որպէս սպանին եւ այրեցին
զկինն հւպիտի Անաթովնի դուստրն. Գլուխ ՃԽԲ. –
Էր Աղէքսանդրիայ կին ոմն Հվպիտի Անաթովնի... այս
գործեցաւ ի չորրորդ ամին Կիւրղի:
142. 73աբ ՃԽԳ. Ամբարտաւանութիւնն հրէից ի
կատակս առնել զՔրիստոս եւ զքրիստոնեայս եւ
պատժիլն իւրեանց. Գլուխ ՃԽԳ. – |73բ| Յետ ժամանակի անցելոյ դարձեալ հրէայքն յայնտեղիս հակառակ
քրիստոնէից իրս գործէին... ի պատիժս արկեալ չարչարեին զնոսայ ոչ սակաւս:
143. 73բ-4ա ՃԽԴ. Յաղագս սքանչելացն, որ եղեւ
ի մկրտութիւնն կեղծաւորեալ խաբեբայ հրէին.
Գլուխ ՃԽԴ. – Եւ այլ դարձեալ հրէայ ոմն կեղծաւորեալ քրիստոնեայ... վկայէ հրէայն, զոր յետ յանդիմանութեան հաստատի ի հաւատս:
144. 74ա ՃԽԵ. Յաղագս հալածանաց քրիստոնէից, որք էին ի Պարս. Գլուխ ՃԽԷ. – Ընդ նոյն ժամանակս եւ որ ի Պարսս քրիստոնեայք էին, հալածանք լինէին... բազումք եղեն փախստականք առ հռօմայեցւոց
իշխանութիւնս:
145. 74բ-5ա ՃԽԶ. Դարձեալ այլ իմն պատճառ
պատերազմին Հռօմայեցւոց ընդ պարսից եւ փախուցելոցն քրիստոնէից ի պարսից. Գլուխ ՃԽԶ. –
Լինի եւ այլ պատճառ խռովութեան, զի պարսիկք, որք
զոսկէհանսն ի վարձու ունէին ոչ տան զհասն... արագ
հասանէ ի լսելիս թագաւորին Թէոդոսի բարեպաշտի:
146. 75աբ ՃԽԷ. Յաղագս Պղոդիոսի արագընթա-
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ցի. Գլուխ ՃԽԷ. – Բարէբախտ ոմն այր քաջ, հոգով
ասեմ եւ մարմնով զգաստ եւ սուրբ եւ ուժեղս... ի զօրացն բան պատգամի, զոր ասէրն այս էր:
147. 75բ-6ա ՃԽԸ. Յաղագս Անմահք կոչեցեալք
գնդին պարսից, թէ որպէս մահացան ի քրիստոնէից.
Գլուխ ՃԽԸ. – Էր գունդ ի Պարսս, որ Անմահք կոչէին,
բիւր արանց... խաղաղութիւն երկոտասան ամի թագաւորութեանն Թէոդոսի ի նմին եւ զայլ մարտս:
148. 76աբ ՃԽԹ. Յաղագս Պարսից գերեցելոցն ի
քրիստոնէից, թէ որպէս ազատութիւն ընկալան ի
յԱկակէ զՈմոդիոս եպիսկոպոսէ, եւ ի Պարսից արքայէ վերակոչիլն եւ պատուիլն. Գլուխ ՃԽԹ. – Յայսոսիկ բարեգործեալ Ակակ զԵմոդիոս եպիսկոպոս, որ
զգերեալսն ի հռօմայեցւոց զօրացն ապրեցուցանէր ի
սովոյ... Հռօմայեցւոց թագաւորութիւնն ըստ ամենայնի
սքանչելի ցուցաւ բարեգործութեաբք եւ յաղթութեամք
ըստ շնորհի բարեպաշտ թագաւորին:
149. 76բ-8ա ՃԾ. Բանք բարեբախտութեան թագաւորին Թէոդոսի եւ գովեստն գերազանցութեան
չափաբանական բազմաց, եւ եւս ի թագուհոյն Ռէոնէ
եւ Սոկրատեայ պատմչէ. Գլուխ ՃԾ. – Եւ բազումք ի
վերայ այսպիսի եղելոցս բանս ստեղծանէին թագաւորին բարեբախտութիւն... զպատիժն ներելով՝ առնէր
ըստ մեղանացն. այսպէս էր ամենաբարի Թէոդոս:
150. 78ա-9ա ՃԾԱ. Թէ որպէս թագաւորն Թէոդոս
մարդասիրութիւն ցուցանէր առ ամենեսեան եւ թէ
որպիսի մազեղէնս զգենոյր, եւ թէ որպէս աղօթէր.
Գլուխ ՃԾԱ. – Էր էրբեմն յորս ի նմանումն թէատրօնի
ի Կոստանդնուպօլիս, կատարելով նորա տօն ուրախութեան... գովութիւնն յԱստուծոյ առնու յերկրէ եւ ի յերկինս, ուր կան եւ մնան:
151. 79աբ ՃԾԲ. Յաղագս հրաշից ձիւնատարափին, որ եղեւ աղօթիւք թագաւորին. Գլուխ. ՃԾԲ. – Էր
երբեմն կարի ձմեռն, եւ հարկաւորեալ ի պատուաւորաց ելանել յասպարէզ... պարսկական պատերազմն
պարտեալ, էառ զխաղաղութիւն ի նոսա:
152. 79բ-80բ ՃԾԳ. Յաղագս հրաշիցն, թէ որպէս
յաղթեաց բռնակալին Յօհաննու. Գլուխ ՃԾԳ. – Յառնէ եւ բռնակալ ոմն Յովհաննէս անուն ի Հռօմայ, եւ
թագաւորն Թէոդոս... ոչ այսոքիկ դրդուէր ի գովութիւնն, այլ Աստուծոյ տայր զփառսն իսկ:
153. 80բ-1բ ՃԾԴ. Թէ որպէս Ատտիկոս հայրապետն Կոստանդնուպօլսոյ զեկեղեցիսն Աստուծոյ
յարդարէր. եւ ի մահուան մխիթարէ զժողովուրդն,
կալեալ զեպիսկոպոսութիւն ամս ԽԱ. (41). ՃԾԴ. –
Ատտիկոս սքանչելաբար զեկեղեցեացն աճեցոյց հոգտարութեամբ զնոսա... մի՛ անտես լիցուք ի խնամոց
մարդասիրութէնէն:
154. 81բ-2ա ՃԾԵ. Յաղագս Սիսինոսի, թէ որպէս
ընտրի եպիսկոպոսութիւն ի Կոստանդնուպօլսոյ.
Գլուխ ՃԾԵ. – Եւ բազում հակառակութիւն լինէր ընդ
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ընտրութեան ի տեղի նորա զփոխանորդութիւն... երկոտասան ամի թագաւորութեանն Թէոդոսի եւ երկու
ամին Վաղէսի թագաւորին:
154. 82աբ ՃԾԶ. Յաղագս Փիլիպպոսի աշակերտին Յօհաննու, թէ զկնի մահուանն Յօհաննու զինչ
շարագրեաց. Գլուխ ՃԾԶ. – Իսկ Փիլիպպոս ընչիւք
հպեալ եղեւ ի վերայ նորա... ընդ իւր իմաստից եւ հանճարոյ դատեսցէ զՓիլիպպոս:
155. 82բ-3ա ՃԾԷ. Դարձեալ եւ վասն Սիսինու
հայրապետին Կոստանդնուպօլսոյ եւ վարուց նորին.
Գլուխ ՃԾԷ. – Իսկ դարձայց առ Սիսինոս, որ զհայրապետութիւնն ընկալաւ զԿոտսանդնուպօլսի... եւ բազմաց շարժեալ արտօսր աղքատացն զոր ունէր:
156. 83ա-4ա ՃԾԸ. Նեստորի յառաջանալն եպիսկոպոսութիւն. Գլուխ ՃԾԸ. – Եւ յետ վախճանի նորա
դարձեալ եղեւ հակառակութիւն, ոմանք էին ի Պրոկղ...
վասն անկապ եւ հայհոյիչ լեզուին դատաստան, զոր
յետոյ ասացից յիմոց:
157. 84աբ ՃԾԹ. Թէ որպէս խուժադուժ ազգն Բօգօզօք կոչեցեալք եւ Սանյան ազգացն ի հաւատս
քրիստոնէութեան դիմեալք մկրտեցան. Գլուխ ՃԾԹ. –
Եղեալ ի ժամանակին արժանի յիշատակի պատմութեան յազգէ խուժադուժ յայնկոյս գետոյն... կարգս
քրիստոնէութեան հաստատեալք եղեն ի Քրիստոս Յիսուս մինչեւ ցայսօր ժամանակի:
158. 84բ ՃԿ. Նեստոր թէ որպէս մարտս յարուցանէ առ ընտանիսն հաւատոյ. Գլուխ ՃԿԱ. – Իսկ
Նեստորիոս ըստ առաջնոյ սովորութեան եւ այլոց զնա
այնպիսումն նմանելոց առնէին նման... յարուցանէ
մարտ եւ առ ընտանիս հաւատոյ:
159. 84բ-6ա ՃԿԱ. Թէ որպէս քահանայն Անաստաս զՆեստորի միտն ուսուցանէ, զի մի՛ ասիցեն
աստուածածին, այլ մարդածին. Գլուխ ՃԿԱ. – Էր ոմն
Անաստաս քահանայ Անտիոքայ, եկեալ ըստ նմա
խորհրդակից... քանզի զորոշումն ժողովրդեանն նշանակեաց, որպես եւ նմանի եւ զնզովս պատճառաց
որոշմանց:
160. 86ա-7ա ՃԿԲ. Յաղագս ժողովոյն Եփեսոսի
եւ դասեցելոյն Նեստորի, եւ յաքսորիլն նորին ի Խուժաստան. Գլուխ ՃԿԲ. – Եւ քանզի ոչ յետ բազում ժամանակի ընդ մէջ անցելոյ ամենայն ուստէք լինի
խնդրոյն ժողով յԵփեսոս... սահմանեցին ի հեռաբնակ
յովաստին ի յաքսորս ի Խուժաստան:
161. 87բ-8ա ՃԿԳ. Թէ որպէս յետ յաքսորելոյն
Նեստորի Մաքսիմիանոս կալնու զաթոռն Կոստանդնուպօլսոյ եւ վասն Պրոկղի եւ Գրիգորի Աստուածաբանի եւ Սուղիանոսի բանք, եւ վախճանի Մաքսիմիանոս, կացեալ եպիսկոպոսութեան ամս Գ. Գլուխ
ՃԿԳ. – Եւ յետ այնորիկ լինի սիրելութիւն առաւել
Կիւրղի եւ Յօհաննու եւ լինի վասն հպարտութեան...
Մաքսիմիանոս զերիս ամս կալեալ զեպիսկոպոսու-
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թիւն, վախճանի ի ԺԱ. (11) Ապրիլի, ի մեծի հինգշաբաթւոջ պահոց Զատկին:
162. 88աբ ՃԿԴ. Թէ որպէս թագաւորն Թէոդոս
պատուով թաղումն առնէ Մաքսիմիանոսի եւ
զՊրոկղ նստուցանէ յաթոռն հայրապետութեան Կոստանդնուպօլսի. Գլուխ ՃԿԴ. – Իսկ յայնժամ թագաւորն Թէոդոս նախախնամութեամբն Աստուծոյ իմաստնաբար զգործն յարդարէր... ապա հաստատեալ Պրոկղի հայրապետութիւնն, պատուէ զգերեզմանն Մաքսիմիանոսի:
163. 88բ-9ա ՃԿԵ. Յաղագս Պրոկղի յառաջանալոյն եւ բարւոք կենցաղավարութեան նորին յաթոռն
հայրապետութեան. Գլուխ ՃԿԵ. – Այսուհետեւ ի դէպ
համարիմ եւ վասն Պրոկղի ասել. սա աշակերտեալ
երանելոյն Յօհաննու... առաւել սիրով եւ մեծարանօք
էր առ թագաւորն:
164. 89ա-90ա ՃԿԶ. Թէ որպէս թագաւորն Թէոդոս
հեզ էր եւ զպատերազմունս բարբարոսաց ո՛չ զօրօք,
մանաւանդ վերին զօրութեամբն վարէր եւ ո՛չ զինուք,
եւ թէ որպէս զդուստրն իւր տայ Վաղէնտիանոսի
Հռօմայ թագաւորի, եւ հարսանիսն. Գլուխ ՃԿԶ. – Եւ
զի նա ճշմարիտ քահանայացելոցն նման էր եւ ոչ երբէք զյանդգնեալսն որոշէր... առեալ զկինն իւր, գնաց ի
Հռօմ,՝ հաստատեալ զթագաւորութիւնն իւր ի կողմանս
արեւմտից:
165. 90աբ ՃԿԷ. Մխիթարութիւն Պրոկղի, որ միաբանեալ ընդ թագաւորին՝ վերաբերեն զմարմինն
սրբոյն Յօհաննու զկնի ԼԵ. (35) ամի աքսորմանն ի
Կոստանդնուպօլիս, բազում մեծարանօք. Գլուխ ՃԿԷ.
– Իսկ ոչ ընդ երկարս եւ եպիսկոպոսն Պրոկղ
զտրտմեալսն վասն երանելոյն Յօհաննու մխիթարէր...
գործէ ըստ խաղաղութեան յուսոյն ի ձեռն Հոգւոյն
Սրբոյ, որ տուաւ մեզ:
166. 90բ ՃԿԸ. Պօղոս նաւատիանոսաց եպիսկոպոսն այրն բարէգործ, նպաստն համագոյութեան
վախճանի. Գլուխ ՃԿԸ. – Յայսոսիկ եւ Պօղոս նաւատիանոսաց եպիսկոպոսն վախճանի, եւ զի էր այր բարեգործ եւ առաքինութեամբ կատարեալ եւ բազում
նպաստ լինէր ըստ համագոյութեան հաւատոյ, որ ի
Հայր եւ ի յՈրդի եւ ի Հոգին Սուրբ (այսչափ):
167. 90բ-1ա ՃԿԹ. Թագաւորն Թէոդոս զկնի այլոց
բարեգործութեանց զամուսինն իւր Եւդոկիայ յԷրուսաղէմ առաքէ, զոր պատուէ շինուածովք եւ ռոճկօք.
Գլուխ ՃԿԹ. – Թագաւորն Թէոդոս ուխտս գոհացողականս մատուցանէր Աստուծոյ... էհաս եւ արժանաւորեցաւ երկրպագութեան ամենայն սրբութեանցն:
168. 91ա ՃՀ. Յաղագս վախճանին Պրոկղի եւ
տեղեկալութեանն Փլաբիանոսի. Գլուխ ՃՀ. – Պրոկղ
եպիսկոպոսն ընդ նոյն ժամանակս ի ԺԷ. (17) հիւպատւոջն թագաւորին Թէոդոսի ի գործ սքանչելի ձեռնարկեաց... հաստատէր զեկեղեցիսն Աստուծոյ ի հաւատս
ուղղափառութեան համագոյ Երրորդութեան:
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169. 91աբ ՃՀԱ. Թէ որպէս Թալասիոս եպարքոսն
ձեռնադրի եպիսկոպոս Կեսարու. Գլուխ ՃՀԱ. – Յետ
այսորիկ վախճանի երանելին Պրոկղ... եղեւ խաղաղութիւն յաւուրս Թէոդոսի թագաւորի բարեպաշտի:
170. 91բ-2բ ՃՀԲ. Յիշատակարան շարագրողի
Սոկրատայ. Գլուխ ՃՀԲ. – Արդ, զհրամանս քոյ ի
Հայրդ Աստուծոյ կատարեցի, որպէս եւ վարկանիլ
խորհրդոյս վաստակեցայ ի պատմութեանս... զի որոց
ցանկացար պատմութեանս թարգմանել, ընդ նոյն ճանապարհ թագաւորաց գնասցես շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի,
ընդ որում Հօր ամենակալի եւ Հոգւոյն Սրբոյ փառք,
իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն.: Վերջ գրքոյս:
Հմմտ. Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն, թարգմ. Փիլոն Տիրակացի. եւ Պատմութիւն Վարուց
Սրբոյն Սեղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ, թարգմ. Աբասուն Գրիգորի Ձորափորեցւոյ, աշխատասիր. Մեսրոպ Վ. ՏէրՄովսէսեան. հտ. Ա., Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1897,
ՃԱ., 291 էջ, հտ. Բ., Վաղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1897,
էջ 1-690: Ձեռ-իս մէջ երկու մասերն իրարից անանջատ են,
գլխակարգութիւնն էլ մասնակի տարբերութիւններ ունի:

Բ. 94բ-101բ Ցանկ գրքոյս [Գլուխք Ա.-ՃՀԲ.] – Ա
Յառաջաբանութիւն Սոկրատա պատմագրիս – 001...
ՃՀԲ. Յիշատակարան շարագրօղի Սոկրատայ – 182:
2. 93ա [Յայտնութիւն] – Թվին ՌԿԹ. (1069), Հոկտեմբերի Ե., Իլով քաղաքն եղեւ այսպիսի սքանչելիք.
զի այրի կին մի զմաղտանոսի մռզիքն ճռքել է, եւ ի
մէջն երեւեալ է Ե. գիր... եւ այս բանս իբրեւ ժամանակս Դանիէլի մարգարէին, որ վասն Բաղտասար թագաւորին:
3. 93բ Օրհնեալ բաժակին ասիցի այս – Օրհնեալ
Տէր Աստուա՛ծ, Հա՛յր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,
որ տնկեաց եւ օրհնեաց զորթն, զուռն... նոյն օրհնութեամբ եւ յաստուածային աջովն օրհնեա՛յ բաժակս
զայս եւ սեղանս յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
3. 102ա Խաղաղացուցանել զխռովեալսն է իսկական գործ աստուածային – Օգնեա՛յ մեզ, ո՛ սուրբդ
Թովմաս, հա՛ս ի թիկունս վտանգաւորութեան... Դաշտիկ ծաղկալի գրգի միջումն, ի գլուխ ԿԲ. (62) եւ ի
յերեսն 340. Հայր մեր:
4. 102ա Աղօթք Վասն ժանդացաւոց, այսինքն
իւմուրճախի – Ողջո՛յն քեզ, սուրբ Ռօքէ, ծնեցեալ ես
ազնուականէ տոհմէ... արժանաւոր լիցուք զերծանիլ ի
ժանդացաւէ:
5. 102բ Աղօթեսցուք – Աղաչեմք զքեզ, տու՛ր մեզ
զպտուղս բարեպաշտից հայցուածոյս... ի բաց
բառանիլ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ Տէրամբ մերով. ամէն:
5. 103աբ Արհնութիւն սովորական՝ սրբոյն Ֆռանչիսկոսի, հանեալ ի յԱստուածաշնչէն – Տէրն պահես-
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ցէ զքեզ եւ երեւեցուսցէ զերեսս իւր առ քեզ, եւ Տէր
տացէ քեզ զիւր օրհնութիւնն. ամէն:
6. 103ա Կարճառօտ աղօթք սովորական՝ սրբոյն
Անտօնի Փատուացոյ ընդդէմ դիւաց – Ահաւասիկ
խաչ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի... սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, ողորմեա՛ց
մեզ (վրան ԺԹ. դ. մատիտագիր՝ «որ խաչեցար վասն
մեր»):
7. 103ա Համառօտութիւն, զոր ի կիր առնոյր
սուրբ Ֆռանչիսկոս Փաւլացին ի վերայ հիւանդաց –
Ելանելով Յիսուս ի սինակոկայէն... երանելի հօրն
մերոյ Ֆռանչիսկոսի Փաւլացոյն. ամէն:
8. 103աբ Համառօտութիւնն, զոր ի կիր առնու
սուրբն Վինչենցիոս ի վերայ հիւանդաց – |103բ| Ի
վերայ հիւանդաց ձեռս դիցեն եւ բժշկեսցեն... երանելւոյ սրբոյն Վինչենցիոսի խոստովանօղի՝ լիցի քեզ
գթած եւ քաւիչ:
– 103բ Ընդդէմ Կայծականց – Քրիստոսն թագաւոր եկն խաղաղութիւն եւ Աստուածն մարդ եղեւ (այսչափ):
– Գրչից 103բ «Վասն Սրբոյ խաչի քոյ ի թշնամեաց մերոց
ազատեա՛ զմեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր. վերջ.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 94ա Սոկրատայ պատմագիր. շարագրեալ
Սոկրատայ մեծի իմաստնոյ Ներսեհի Կոստանդնուպօլսեցւոյ ի խնդրոյ տեառն Կամսարական պատրկի,
զոր սկսեալ ի սրբոյն Սեղբեստրոսէ եւ ի մեծէն Կոստանդիանոսէ, ճառէ զթագաւորաց, զեպիսկոպոսաց,
զպիտանեաց եւ խոտանից զարարս եւ զգործս եւ
եկեալ հասանէ մինչեւ յաւուրս բարեպաշտին փոքուն
Թէոդոսի, որոյ միջոցն լինի պատմութիւն ՃՀ.ից (170)
ամաց, թարգմանեցեալ յունականէն ի հայս՝ ի փառս
ամենամեծին Աստուծոյ եւ գաղափարութեամբ հասեալ
առ մեզ: Յորմէ օրինակեցեալ եւ գաղափարեցեալ եղեւ
սայ ի Կոստանդինուպօլիս, յամի Տեառն ՌՉԽԶ.
(1746) եւ հայոց ՌՃՂԵ. (1746), Մարտի ամսոյ Է., ի
նուաստ ումեմնէ, չնչին եւ մեղապարտ ծառայէ գլխատեալ, տնատեալ: Եւ ցանկն շարագրեալ հանգոյն այլոց
պատմագրաց՝ առ ի դիւրութիւն ընթերցօղաց եւ զբօսնողաց, որ եւ զցանկ սորին ի վերջ գրոցս տեսցես:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 104ա (1844 թ., շղագիր) Ի 1844 ամի ստացայ ի
փեսայէ իմնէ զայս ախորժական գիրս՝ անուանեալ
մեկնութիւն Սիրագայ պատմութիւն: Багдасарь ШахНазаровь.
2. 104բ (1845 թ, շղագիր) Ի 1844 ամի սկիզբն
արարաք ընթեռնուլ զճարտասանութիւն, որ եւ աւարտեցաք աստուածային աներեւոյթ օգնականութեամբ
եւ օժանդակութեամբ ի 1845 ամի, յամսեանն ի 5 Յուլիսի. Բաղդասար ուրարակիր. Խորենացի:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Պատմ[ութիւն Սո]կրատ[այ]»,
կազմի Ա. աստառին փակցուած 17,5x11 չափսի թերթիկին՝ «Հմր 1. Պատմութիւն Սոկրատայ յոյնի, քառածալ, խառն նօտր գրչութեամբ գրեալ ի մեղսամած խոնարհ ծառայ անուն ումեմնէ, ի Կ. Պօլիս, յամի Տեառն
1746 եւ հայոց ՌՃՂԷ. (1748), գրեալ ի թղթի: Ունի ի
վերջն. զյիշատակարան հեղինակին Սոկրատայ գրչութեանն եւ քանի մի աղօթք ի լատին վարդապետաց:
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Եւս տեղեկութիւն մի ի թուին հայոց ՌԿԹ. (1620) պատահեալ հրաշից ի Լով քաղաքին, զօրէն առ Դանիէլ
մարագրէիւն եւ Բաղտասար թագաւորաւն երեւեալ
հինգ նշանագիր հրաշից», «1746. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»: 1ա՝ «620/3123»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 104ա՝ ր, րար, րարար (երիցս), 105ա՝
ա-զ:

3124
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է չորս տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 76. չգրուած՝ 12աբ, 21ա-23բ: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերագն՝ ընդդէմ եւ հակառակ Քրիստոսի, զոր ցուցից բարով: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ. մէջքը՝ շազում եղանակաւ... յայտ է, թէ ջուրն ո՛չ է ի խորհրդոյս
գանակագոյն կաշի. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանայսմիկ, զի Նեստորին խորհին նոքա, թէպետ չյայտցակողերը կապոյտ ցայտկէն (1ա-40բ, 53ա-76բ): ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ, սպիտակ չգրուած թուղթ, մաս կազմաստառի:
նեն. եւ այլն ի կարգի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մի փոքր մաշուած, Գ. պրա3. 11բ Այս է Աղուանից այբուբենն.
կի կարը քանդուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան
հետքեր:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՌՄԶ. – 1757
ԳՐԻՉ՝ Մեսրոպ, Անանուն:
ԹԵՐԹ՝ 40 (1-40). չգրուած՝ 12աբ, 21ա-23բ: ՊՐԱԿ՝ 4x12 (2՝
10, 3՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով, լուսադրոշմներով՝ առիւծ,
ծաղիկ, «FINDE, E GAHHARDON», «P, S»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18,3x13,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(Մեսրոպ՝ թ. 1-21բ՝ նմուշ՝ 1ա, Անանուն՝ 24ա-40բ՝ նմուշ՝ 35ա),
ունի յիշագրեր, 1ա-12բ՝ սահմանագծուած կարմրով (1ա-12բ),
սեւով (24ա-40բ): ՏՈՂ՝ 18-19, 29, 48:

Նմուշ 1ա

Նմուշ 35ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-10ա Պօղոսի երջանիկ վարդապետի Պատասխանի թղթոյն Թէոփիլոսի (=Թէոփիստոսի)
Հոռոմի ճարտասանի, որ էր թուին հայոց հինգ
հարիւր յիսուն (1101) – Աստուածային եւ մեծն
յառաքելոցն Պողոս, որ գրէ առ Կորնթացիսն այսպէս՝
Զիմաստութիւն խօսիմքս ու կատարեալսն, որպէս եւ
դուք, որ կատարեալ էք ամենայն հանճարեղութեամբ...
սուրբ Երրորդութեանն տացուք գովութիւն եւ փառս
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
2. 10բ-1ա Ի քաղուածոցն Յօհաննու Որոտնեցւոյ
ի վերայ Բանին, որ գրէ աւետարանիչն, թէ՝ Այլ մի
ոմն ի զինուորացն տիգաւ խոցեաց զկողս նորա, եւ
վաղվաղակի ել արիւն եւ ջուր – Աստ մոլորեալ յոյնք
եւ լատինքն եւ այլ ամենայն ազգ ջուր դնեն ի պատա-

Ծնթ. «Աղուանից» անունով ծածկագրի բանալին՝ հայերէնի
այբուբենի 39 նշանագրերի համարժէքների թուարկում. հմմտ. Ա.
Աբրահամեան, Հայկական ծածկագրութիւն, Երեւան 1978,
էջ 112-116:

4. 13ա-20բ [Խրատք ի պէտս այգեպանաց եւ պարտիզպանաց] – /// մեծ սխալումն է, եւ պարտ է զտնկին
զամէն ճուղքն կտրել... Դուռն ՄԻԴ. – Եթէ որպէս
պարտ է դնել զտնկացուքն... Դուռն ՄԻԵ. – Եթէ որպէս
տանի ոք զտունկն եւ զսերմն ի հեռագոյն տեղաց, որ
դիմանայ եւ չաւերի... 13բ Դուռն ՄԻԶ. – Վասն ծառի,
որ պատճառանօք իմն կեղեւն գանի... Դուռն ՄԻԷ. –
Վասն ծառանց, որ ունդ ցանես... Դուռն ՄԻԸ. – Վասն
դեղի նշնենեաց, որ լաւ պտղաբերին... 14ա Դուռն
ՄԻԹ. – Վասն, որ զլեղի նշենին քաղցրցնես... 14բ Դուռն
ՄԼ. – Վասն արքակաղնեաց... Դուռն ՄԼԱ. – Վասն սոնոպրի... Դուռն ՄԼԲ. – Վասն կաստանայի... Դուռն ՄԼԳ.
– Վասն ֆստուխեաց... Դուռն ՄԼԴ. – Յաղագս տանձի...
15ա Դուռն ՄԼԵ. – Վասն թրնջեաց... Դուռն ՄԼԶ. – Վասն
խնձորենոյ... Դուռն ՄԼԷ. – Վասն սերկեւլի... 15բ Դուռն
ՄԼԸ. – Վասն դեղձենեաց... Դուռն ՄԼԹ. – Վասն ամբաւենեաց... Դուռն ՄԽ. – Վասն հապալսեաց... Անուամբն
Աստուծոյ. Դուռն ՄԽԱ. – Յաղագս բանջրի եւ խոտերի
գետինն ճանաչելոյ... 16ա Դուռն ՄԽԲ. – Թ<թ>է
որպէս պարտ է ջրել եւ արբուցանել զածուքն... Դուռն
ՄԽԳ. – Թէ որպէս է պարտ լնուլ զաղբն ի յածուքն...
Դուռն ՄԽԴ. – Վասն սատակելոյ զթրթուրն եւ ամէն
ազգ կերիչք, որ լինի... Դուռն ՄԽԵ. – Վասն կաղմբի...
16բ Դուռն ՄԽԶ. – Վասն հազրի... 17ա Դուռն ՄԽԷ. –
Վասն քուռաթին... Դուռն ՄԽԸ. – Վասն շողգոմի եւ
բողկի... Դուռն ՄԽԹ. – Վասն քրեֆսին... Դուռն ՄԾ. –
Վասն ճակնդեղի... Դուռն ՄԾԱ. – Վասն խիարի... 17բ
Դուռն ՄԾԲ. – Վասն ուտապի... Դուռն ՄԾԳ. – Վասն
աննխի... Դուռն ՄԾԴ. – Վասն սխտորի... Դուռն ՄԾԵ.
– Վասն սոխի... Դուռն ՄԾԶ. – Վասն հիլիոնի... 18ա
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Դուռն ՄԾԷ. – Վասն դդմի, կուդայի եւ պատեխի...
Դուռն ՄԾԸ. – Վասն վարդենեաց... 18բ Դուռն ՄԾԹ. –
Վասն կանգրի... Դուռն ՄԿ. – Եթէ ո՞ր ի բանջարաց
զծառուտ ածուքն ախորժայ... Դուռն ՄԿԱ. – Վասն
սունգն բուսցնելոյ... Դուռն ՄԿԲ. – Վասն ձիթենեաց...
Դուռն ՄԿԳ. – Վասն թէ որ ազգ գետին... Դուռն ՄԿԴ.
– Վասն ո՞ր օդ է լաւ եղինացն. տաք եւ չոր... 19ա
Դուռն ՄԿԵ. – Վասն թէ յոր աւուրբք եւ ի ժամ է պարտ
տնկել զեղեւնին... Դուռն ՄԿԶ. – Յաղագս փոսերոյն,
եթէ որպէս է պարտ առնել զտնկին... Դուռն ՄԿԷ. –
Վասն տնկելոյ ազգի-ազգի կերպով... 19բ Դուռն ՄԿԸ.
– Եթէ որպէս է պարտ տածել եւ ծառայել զտունկն...
Դուռն ՄԿԹ. – Վասն զմեծ ծառքն տածելոյ եւ
ծառայելոյ... Դուռն ՄՀ. – Այլ խրատ ձիթենեաց... 20ա
Դուռն ՄՀԱ. – Եթէ որպէս քաղէ ոք զպտուղն... 20աբ
Դուռն ՄՀԲ. – Վասն ձիթի նշանք ազգաց, թէ որպէս
հանեն... որպէս գրեցաք զաամէկ յիւր աստիճանն. եւ
ձիթենի թմբչով շատ (չշարոնակած):
5. ա. 24ա-5ա Այս է վճիռ յաղագս Քրիստոսի –
Ժողով, խորհուրդ եւ վճիռ անհաւատ հրէիցն ընդդէմ
Յիսուսի Նազօրեցիոյ, փրկչին աշխարհի... արիւն դորա
ի վերայ մեր եւ ի վերայ որդւոց մերոց:
բ. 25աբ Վճիռ Պիղատոսի՝ գահերէց դատաւորին
– Մեք՝ Պիղատոս Պոնտացի, նախարար եւ գահ|25բ|երէց, դատաւոր յԵրուսաղէմ քաղաքի, ընդ մեծազօր
ինքնակալութեամբն... երթա՛յք, կալարո՛ւք զնա եւ ի
խաչ հանէ՛ք:
6. 26ա-34ա Յաղագս կանգնումն սուրբ խաչին եւ
խաբանման կռոց – Զի օրհնեալ է փայտն, որով լինի
արդարութեան, եւ ձեռագործն անիձեալ ինքն... բազում խորհուրդս աստուածայինս յայտնեաց մեզ Քրիստոս զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն:
Այսքան առ այս:
7. 34բ-9բ Քարոզ, որ ասէ. Ողորմութիւն եւ ճշմարտութիւնն պատահեսցեն, արդարութիւն եւ խաղաղութիւն համբուրեսցեն – Զի յորժամ արարչագործն
Աստուած ըստ բազում նախախնամութեամբն իւրոյ
արարչագործեաց... զխաղաղութեամբ եւ սիրով ընդ
ընկերս եւ առ Աստուած եւ հոգի եւ մարմին համբուրեմք, որում փառք եւ պատիւ սուրբ Երրորդութեանն
անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն: Այսքան առ այս:
8. 40աբ Յաղագս Սիմոնի կախարդի – Զի հրամայէ ի սուրբ Աւետարանին, թէ կայր ոմն դպիր, եկն առ
Յիսուս եւ ասաց. Վարդապե՛տ, ես եկից եւ աշակերտեցից քեզ... զոր Տէր Աստուածն Քրիստոս փրկեալ ազատեցէ ամենայն հաւատացեալք այնպիսեացն. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 10ա Սորա օրինակն գրեալ էր ՉԾԸ. (1309)
թուին հայոց: Ես՝ մեղաւոր Մեսրոպս, ի նմանէ առի եւ
գրեցի: Աղաչեմ զհանդիպողքդ՝ յիշել զիս, եւ Քրիստոս
զձեզ յիշէ: Եւ այժմ՝ թիւն հայոց ՌՄԶ. (1757):
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ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 12 (41-52): ՊՐԱԿ՝ 1x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով,
լուսադրոշմներով՝ ծաղիկ, «A, A»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16,5x10). խորագիրը, «Հարցումն» եւ «Պատասխանի» բառերը՝ կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 42ա): ՏՈՂ՝ 24:

Նմուշ 42ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
41ա-52բ Ելանելոյն Աթանասի արքեպիսկոպսի
Աղեկսանդրացոյ Հարցմունք վայելոյչ եւ պատասխան, եւ պատասխանիք Կիւրղի Երուսաղէմի. Յաղագս մակացութեան եւ հանճարոյ հարց – [Հ]ետեւումն. համարիմ ընդ Աստուծոյ երիս բանս եւ ապայ
այսուհետեւ ի մէջ գալ... եւ խորհուրդ նաւակատեաց ի
դրախտին աւանդեցաւ յամենայն պտղէ ուտել եւ ի
միոյն ոչ, եւ որպէս Ադամ ի միոյն կերաւ եւ դատայ///:
Տե՛ս Գիրք պատասխանական սրբոյն Աթանասիոսի Հարցմանն՝ սրբոյն Կիւրղի Երուսաղէմացւոյ, տպեցեալ ի հայրապետութեան տեառն Ղազարու սրբազան կաթուղիկոսի ամենայն
Հայոց, Կ. Պոլիս, տպ. Չնչին Յովհաննէսի, առանց տպագրութ.
թուականի (1749՞), էջ 5-29:

ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 12 (53-64): ՊՐԱԿ՝ 1x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18x11,8): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ 53ա), ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 26:

Նմուշ 53ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 53ա-9բ [Յաղագս մակացութեան եւ հանճարոյ] – /// զառ[ա]քելական բանս զանտեսութիւն եւ
զանհասութիւնն Աստուծոյ ցուցանէ... լուսաւորեսցէ
զմեզ իւր աստուածային լուսովն եւ արժանի արասցէ
զմեզ մտանել ի առագաստն լուսոյ:
բ. 59բ-64բ Յաղագս խաւարաւ ծածկութեանն Աստուծոյ. Գլուխ հինգերորդ. Որպես ասէ մարգարէ
Դաւիթ. Ետ զխաւար ի ծածկոյթ իւր, եւ շուրջ զնովաւ
են յարկք իւր, եւ խաւարային ջուրք մինչեւ յամպս
յօդոց – |60ա| [Ք]անզի գիտելի է, զի ի ներքոյ բանին
է զգալեացս տեսութիւն, այսինքն՝ ի ձեռն զգայութեանց... դարձեալ ասէ՝ Եւ որ ոչ հաւատայ ի նա, արդէն իսկ դատապարտեալ է, զի ոչ հաւատաց յանուն
միածնի՝ որդոյն Աստուծոյ:
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ՁԵՌԱԳԻՐ Դ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 11 (65-76): ՊՐԱԿ՝ 1x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով,
լուսադրոշմով՝ եռամահիկ (ծալվածքի տակ): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x
15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,5x10). սահմանագծուած սեւով:
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ 69ա), ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 23:

Նմուշ 69ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
65ա-76բ [Բանք դաւանաբանականք]
ա. 65ա-6ա /// ժամանակ իմն ընդ նմա գոլ հանդերձեալ եմ, Աստուած ելով ի վերայ նորա... յԻսրայելէ
Քրիստոսն, էակն ի վերայ ամենեցուն, Աստուած բարեբանեալ յաւիտեանս. ամէն:
բ. 66ա-7ա Հակաճառութիւնք երկրորդ զտոմսէն
(=զտոմարէն) Լեւոնի եւ սահմանն Քաղկեդոնի եղելոյ ժողովոյն, խնդրելով մեր եւ այլ օրինակս – Արդ,
վասն զի բազումս եւ օգտակարս պիտառութիւնս երանելեացն մերոց հարանցն ընտրեցաք... տաղաւար ընկալաւ Բանն զմարդկութիւնս:
գ. 67ա Թէոդորիայ հերձուածողի հայհոյութիւնք –
Եթէ այսուհետեւ ոչ եղեւ մարմին Բանն, այլ մարմին կենդանի... զմիւսն միաւորութեամբ եդեալ առասութիւն:
դ. 67ա-71ա Հակաճառութիւն առասացեալ ի Լեւոնայ եւ նախ քան զնա հերձուածողացն – Հերձուածողացն նոր վարդապետացն յայտնելով զնորա ամպարշտութիւնն իբր հետեւեցելոյ իւր նոցայցն վարդապետեաց ենթակացելոյ ի յիրաւի... ինքն ապրեցուսցէ
զժողովուրդ իւր ի մեղաց իւրեանց:
ե. 71աբ Պիտառութիւնք երանելեացն մերոց հարանց եւ եպիսկոպոսաց հաստատիչք |71բ| առ ի մէջ
ասացելոցն, իսկ ի բաց տապալիչք զամպարիշտս
նախաճառելոց հերձուածօղացն աղանդս. Երանելւոյն Յուլիայ եպիսկոպոսի Հռովմայեցւոյ – Իսկ քարոզի առ ումն հաւատայ եւ մարմնանալն ի կուսէ Աստուծոյն բան... խոստովանէ զնոյն նախայաւիտենական զնոյն առ վերջնովք, որպէս գրեալ է, նզօվեսցի:
զ. 71բ Երանելւոյ Կիւրղի եպիսկոպոսապետի
Աղէքսանդրեայ նզօվումն Ե. – Որ ոք համարձակի
ասել աստուածազգեստ մարդ զՔրիստոսն... ըստ
որում եղեւ մարմին Բանն եւ հաւասարեաց նմանապես
մեզ արեան եւ մարմնոյ, նզով եղիցի:
է. 71բ-2բ Նորին ի շրջանական թղթոցն, որ զՆեստորի – Տիրօղ է ով լաւագոյնք բնակելն միայն մարդումն Աստուածն Բան բաւականեաց... ահա եւ մարդ
եղեալ ըստ մեզ իմանայցէ միաւորութեամբն:
ը. 72բ-3ա Նորին երկրորդ թղթոյն, որ առ Նեստորիոս, որոյ սկիզբն ունայնաբանէն է – Քանզի ոչ
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ասեմք, եթէ Բանին բնութիւն, յայլ փոխ արարեալ եղեւ
մարմին... առնելով մարմին՝ մնալ որպէս էրն:
թ. 73աբ Նորին երրորդ թղթոյն, որ առ Նեստորիոս, որոյ սկիզբնն փրկչին մերոյ |73բ| – Այլ եւ ոչ
զԱստուծոյն ասեմք, եթէ բնակեաց Աստուծոյն Բան...
մարդ իմանայցի Քրիստոս:
ժ. 73բ Նորին ի Պարապմանցն – Եթէ աստուածազգեստ մարդ Քրիստոսն բագին, ապա եւ ինքն եղեւ
Աստուծոյ... պարտ գոլ այսպիսի եւ այլոցն, յորս բնակեաց բոլորեցունն Աստուած:
ժա. 73բ Նորին Պարապմանցն. եւ ունի զմակագրութիւնն Պարապումն, իբր պարտի իմանալ զԲանն
մարմին եղեւ եւ տաղաւարեաց ի մեզ, եւ զինչ
եղանակ առաքի Աստուած ելով Բանն եւ իբր յատուկ
ինքեան մարմին ասի – Նկատեա՛ ինձ զաստուածազան աւետարանիչն զբոլորն քաջարուսետաբար
պսակել կամեցեալ մարդոյն բնութիւն... զորդեգրութիւնն ինչն շահիմք:
ժբ. 73բ-4ա Նորին դարձեալ ի Պարապմանց. իսկ
ունի զմակադրութիւնն Պարապումնն, զի ոչ աստուածազգեստ մարդն զՔրիստոսն, այլեւ ոչ վայրապար մարդ բնակեաց Աստուծոյն Բան, |74ա| այլ
եղեւ առաւել մարմին կամ եթէ կատարելապէս մարդ
ըստ գրեցելումն – Մարդ այսուհետեւ եղեւ ճշմարտապէս այն, որով արար զյաւիտեանս Աստուած... եղեն
ընդունիչք աստուածութեանն նորա:
ժգ. 74ա-6բ Երկրորդ գլուխ հայհոյութեանցն
թղթոյն Լէովնայ – Ապրեցելոյ այսուհետեւ յատկութեանն երկանքանչիւրոյ բնութեանն... կատարեալ Աստուածըն մարմնի, կատարեալ մարդն ոգիոջ, ո՛չ երկու
որդիք, իբր մին հարազատ որդի վե[ր] առնելով
զմարդ, իսկ միուսն մահկանացու մարդ՝ վերառեալն
յԱստուծոյ, այլ մի մենածին ներկնի, այլ մենածին ի
վերայ երկրի: Երանելոյ Փիլիկայ եպիսկոպոսի
Հըռոմայ ///(թափուած):
Կան նաեւ վկայութիւններ «Կնիք հաւատոյ» ժողովածուից՝
Էջմիածին, 1914, հմմտ. էջ 204, 233, 299, 341:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պհպ. Աբ (1864 թ., շղագիր) Այսոքիկ տետրակք
հաւաքեալ ի թղթոց հանգուցեալ Ղուկաս արքեպիսկոպոսի՝ տեղապահի աթոռոյս, ըստ յարմարութեան նիւթոյն եւ ըստ դրիցն ետու կազմել ի մի, զի մի՛
հետզհետէ թերթատեալ, եւ արտաքոյ ցուցակին մնալով՝ կորիցէ: Ի 15 Հոկտեմբերի 1864, ի Սուրբ Էջմիածին: Նուաստ Վրթանէս վ[արդապետ]:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. աստառին փակցուած թերթիկին՝
«Հմր 1, Պատասխանի թղթոյն Թէոփիլոսի Հռովմէացւոյ՝
Պօղոս վարդապետի. քառածալ, նօտրագիր, գրեալ ի
թղթի, ի Մեսրովբայ ումեմնէ, ի թուին հայոց ՌՄԶ.
(1757)»: Ունի՝ նիւթերի ա-զ թուարկում (տե՛ս Բվնդ.):
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3125
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 418+1 (կրկն.՝ թ. 204. գրչի էջակալում՝ 1-104, որ է՝
31ա-82բ. 1-190, որ է՝ 95ա-189բ, 1-103, որ է 203ա-253, 1-48, որ
է 262ա-285բ, 1-144, որ է 298ա-369բ). չգրուած՝ 1ա-10բ, 83ա94բ, 190ա-202բ, 254ա-61բ, 286ա-97, 371ա-418բ: ՊՐԱԿ՝ 117x12 (1, 3՝ 8, 2՝ 14, 7՝ 16)+Ա-Եx12+1-3x12+Ա-Զx12+1-4x12:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, սպիտակ, լուսագծերով եւ լուսանցադրոշմով՝
«FL», «PS», «DL», «ZA», «P», առիւծ, մահիկ, եռամահիկ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,7x15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18,5x11,7), երկսիւն (31ա-189բ, 370աբ՝ 17,5x11,5). սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր. տարբեր ձեռքերի (նմուշներ՝ 24ա, 31ա, 205ա),
գլխատառերը կարմիր, ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 30-37: ԿԱԶՄ՝ կարմիր կաշի, տպարանային բրոնզով դրոշմազարդ՝ Ա. փեղկի
կենտրոնում խաչված Քրիստոս, եկեղեցի, արեւ, լուսին, Բ. փեղկին՝ Մարիամ ընդ Յիսուսի, մէջքին ծաղկազարդեր եւ զարդագօտիներ. միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ բրոնզ:

Նմուշ 24ա

Նմուշ 31ա

Նմուշ 205ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թղթի բարակութեան պատճառով գիրն արտացոլուած հակառակ էջերին, թ. 298-369՝ թանաքը տարածուած,
գրադաշտը լղոզուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 11ա-22ա [Այբբենական ցանկ նիւթոց] – Աղքատաց են ինչքն եկեղեցւոյ՝ 522... Օրէն մարդկային
տկարանայ՝ 624:
2. 23ա-8բ [Ի կանոնգրոց Հայոց]
ա. 23ա Կանոնք սուրբ հայրապետաց – Եթէ ազգականք ամուսնանան... վարդապետն իշխան է՝ զինչ
եւ կամեսցի, որպէս եւ է ի Քարոզգիրքն:
բ. 23աբ Կանոնք վասն ազգականութեան եւ չբաժանելոյ զայր եւ զկին – Գիտելի է, զի ազգականաթիւն տարորոշեալ անձանցն է... այսպէս են համահայր
եւ համամայր եղբայր եւ քոյր եւ հարազատ երկու քորք՝
ըստ յայտնութեան աղիւսակին:
գ. 23բ-5ա Կանոն յաղագս խնամութեան – Ծանի՛ր եւ զայս՝ հօրքոյր որդիքն եւ քեռորդիքն չխնա-

մենան... ազգականացն արիւն ամուսնութեամբ խառնին, զոր եւ սրբոց հարանց կանոնքն արգելեն:
դ. 25ա-6ա Կանոնք ազգականաց եւ չհասուտ
բանից – Երկու օտար մարդկանց տղայք, որ մէկ մարդոյ տան, լինի հոգեւոր եղբարք... մի մարմին են, մինն
թէ երկու է, ապա եւ կնոջն բաժանումն է. եւ Քրիստոսի
յուսոյն մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Ունի ազգակցութեան աղիւսակներ:

ե. 27ա-8բ Կանոնական բան՝ հանեալ ի Մայր կանոնագրքէ: Կանոնք եւ օրինադրութիւնք մարմնաւոր
եւ հոգեւոր ազգականութեանց, զոր արարեալ է եւ
սահմանել յառաջնոց հարցն սրբոց, այսինքն՝ ի
սրբոյն Գրիգորէ Լուսաւորչէ մերմէ եւ յորդւոց եւ թոռանց նորին, մեկնեալ եւ պարզեալ ի սուրբ եւ յաստուածակիր հոգիընկալ վարդապետաց մերոց՝ ի
Վարդանայ եւ ի Գէորգեայ եւ ի Յոհաննէ Պլուզի
Եզնկացւոյ: Աւգնեա՛ Յիսուս Քրիստոս – Գիտելի է,
զի կանոնք են այնոցիկ... ընդ սովին կանոնիւ է փակեալ՝ զմեռեալ եղբօր նշանածն միւս եղբօրն մի՛ ածել:
զ. 28բ Կանոնք սրբոյն Աթանասի – Հարցումն. Եթե
ազգականքն ամուսնանան, զի՞նչ պարտ է առնել... եւ
ոչ ըստ կամաց մարդկան եւ մարդահաճութեան երեսաց:
3. 31ա-82բ Գիրք, որ կոչի Պետոյից, արարեալ եւ
շարահիւսեալ մեծի քերթողահօրն մերոյ սրբոյն
Մովսիսի Խորենացւոյ աստուածաբան վարդապետի,
ի վարժումն եւ ի կրթութիւն ուսումնասէր մանկանց
եկեղեցւոյ. Յաղագս պիտոյից
Տե՛ս 1681 1ա-233ա: 1/31ա: ա/31աբ: բ/31բ-2ա: գ/32ա3ա: դ/33աբ: ե/33բ-4ա: 2/34ա: ա/34աբ: բ/34բ-5ա: գ/35աբ:
դ/35բ-6ա: ե/36ա-7ա: զ/37աբ: է/37բ-8ա: 3/38ա: ա/38աբ:
բ/38բ-9ա: գ/39ա-40ա: դ/40աբ: 4/40բ-1ա: ա/41ա-2ա: բ/42ա3ա: գ/43ա-4բ: դ/44բ-6ա: ե/46ա-7բ: 5/47բ: ա/47բ-9բ: բ/49բ50բ: գ/50բ-2ա: դ/52ա-3բ: ե/53բ-4բ: 6/54բ: ա/54բ-6ա: բ/56ա7բ: գ/57բ-9ա: դ/59ա-60ա: ե/60ա-1բ: 7/61բ: ա/61բ-3ա:
բ/63ա-4ա: գ/64ա-5ա: դ/65աբ: ե/66ա-7ա: զ/67ա-8ա: 8/68ա:
ա/68ա-9ա: բ/69աբ: գ/69բ-70ա: դ/70աբ: ե/70բ-1ա: զ/71աբ:
է/71բ-2ա: 9/72ա: ա/72աբ: բ/72բ-3բ: գ/73բ-4ա: դ/74ա-5ա:
ե/75աբ: զ/75բ-6ա: է/76աբ: 10/76բ-7ա: ա/77ա-8բ: բ/78բ-9բ:
գ/79բ-80բ: 11. ա./80բ-81բ: բ/81բ-2ա: գ/82աբ:

– Վերջաբանութիւն. Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթելով գեղեցկապէս գեղապարեսցես ըստ երջանիկ
պարս պերճացելոցն... համոզելով զհակասէրսըն յատենի / քարշէ զնոցին դատօղ միտսըն յիւր բանի:
4. 95ա-189բ Երկրորդ հատոր մեկնութեան սրբոյ
Աւետարանին Մարկոսի, ասացեալ Բարսղի վարդապետի, մականուն Ճոն կոչեցելոյ
Տե՛ս 2f/. 1314, 2ա-274բ: ա/95ա-7բ: բ/չիք: գ/98ա-9ա:
դ/99ա-101ա: ե/101աբ: զ/101բ-3ա: է/103ա-6բ: ը/չիք: թ/106բ7բ: ժ/107բ-8բ: ժա/108բ-10բ: ժբ/110բ-12բ ժգ/112բ-5ա:

623

312

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ժդ/115ա-17ա: ժե/117ա-20ա: ժզ/120ա-3բ: ժէ/123բ-5ա:
ժը/125ա-9ա: ժթ/129ա-32ա: ի/132ա-6ա: իա/136ա-8ա:
իբ/138ա-9բ: իգ/140աբ: իդ/140բ-1բ: իե/141բ-3ա: իզ/143ա4ա: իէ/144բ-7ա: իը/147ա-50: իթ/150ա-3բ: լ/153բ-7բ:
լա/157բ-9բ: լբ/160ա-2ա: լգ/162ա-5ա: լդ/165ա-8բ: լե/168բ71բ: լզ/171բ-4բ: լէ/174բ-7ա: լը/177ա-81բ: լթ/181բ-4ա:
խ/185ա-9բ: խա-խգ/չիք:

– 97բ-8ա Եւ իբրեւ եմուտ նա ի տունն, աշակերտքն առանձինն հարցին ցնա եւ ասեն. Մեք ընդէ՞ր ոչ կարրացցաք հանել զնա. – [Մեկնութ.] Եւ զի
առանձինն մատուցեալ հարրանէին... զերծուսցէ զմեզ
յայնպիսի չարեացն շնորհօքն Քրիստոսի Աստուծոյ, որ
է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
– 184բ Գլուխ ԺԶ. Բան. Եւ իբրեւ անց շաբաթն...
– [Մեկնութ.] Ղուկաս ասէ. կանայք, որ ընդ նմա եկեալ
էին... սատանայ մահուամբն սրով զամենեսեան եսպան, սպանեալ եղեւ:
5. 203ա-53ա Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի
աստուածահօր սուրբ մարգարէին, պարզ եւ դիւրիմաց
շարադրութեամբ արարեալ մեծաւ աչալուրջ աշխատութեամբ տեառն Եփրեմայ տառապակիր Սըսայ
կաթողիկոսի Հայոց եւ վերադիտողի լուսաւորչաշաւիղ Սրբոյ Աթոռոյն Կիլիկիոյ, ըստ անստերիւր
մտաց հոգեկիր մեկնչաց եւ աստուածաբան վարդապետաց
ա. 203-5ա Յառաջաբանութիւն – Զի թէպէտ որպէս ստիպիմ ի սիրոյ սրտիս յառաջ ճեպիլ... մեք այսուհետեւ ճեպ տացուք յառաջիկայ գործս մեր, եւ Տէր
Յիսուս զսկսեալս մեր արժանացուսցէ նպաստութեամբ
աղօթից ձեր ի կատար հասուցանել:
բ. 205ա-6ա Մեկնութիւն ի խորագրին – Սովորութիւն կալան հոգեկիր եւ աստուածարեալ սուրբ
հարքն... զինչ առաջիկայ բանիցս ուսանիմք, որ ասէ:
գ. 206ա-17ա [Սաղմոս առաջին] – Երանեալ է այր
ոչ գնաց ի խորհուրդս ամբարշտաց, ի ճանապարհի
մեղաւորաց նա ոչ եկաց եւ յաթոռս ժանտից ոչ նստաւ.
1. 1. Զի՞նչ առնես ո՜վ տէր իմ մարգարէ... բարւոք
զկեանս մեր տնօրինեսցուք, զի թերեւս արժանի լիցուք
մտից առագաստին՝ շնորհօք եւ ողորմութեամբ Տեառն
մերոյ, որով եւ ընդ որում Հօր, եւ միանգամայն եւ
Հոգւոյն Սրբոյ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, յայժմ
եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
– 210ա Սուրբ Աստուած սուրբ եւ հզոր, սուրբ եւ
անման... Եվ զայս երիցս ասացեալ...
– 210ա-11ա Այլ օրէնս Տեառն են կամօք նորա...
հանգոյն սմին եւ Մովսես գրէ...
– 211ա-13ա Եւ եղիցի Նա որպես ծառ, որ
տնկեալ է... Սովորութիւն է աստուածայնոցն...
– 213աբ Որ զպտուղ իւր... Իբրեւ Նմանաբարութեամբ ծառոյ...
– 213բ-4ա Եւ դերն նորա մի թագեսցէ – Եւ այս
իմոնք քառակերպ մեկնութեամբ...
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– 214ա-6ա Ո՛չ այսպես են ամբարիշտք եւ ո՛չ այնպես... Կրկնաբանելով ցուցանէ...
– 216աբ Վասն յասորակ ոչ յարիցեն ամբարիշտք... վասն այսորակ ասէ ոչ յարիցէն...
– 216բ-7ա Քանզի ճանաչէ Տէր զճանապարհս
արդարաց... Զհանգոյնն գրէ եւ...
դ. 217ա-28բ Սաղմոս երկրորդ – Թէպէտ միաշար
տողեալ ասացաւ այս ըստ վերնոյն, ըստ որում յեբրայեցիս... փրկեցան զօրութեամբ յուսոյն, որ առ Քրիստոս, ընդ որս եւ զմեզ փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած
յամենայն բազմահնար կործանիչ մեքենայից բանսարկուին, որում եւ ընդ Հօր, միանգամայն եւ Հոգւոյն
Սրբոյ զվայելչականն մատուցանել փառաբանութիւն
անբաւ եւ անսպառ յաւիտենիւ. ամէն:
– 217բ-8բ Ընդ էր խռովեցան հեթանոք... Հանդիպեսցաք ուրեմն Պետրոսի...
– 219ա-20բ Յանդիման եղեն թագաւորք երկրի...
Թագաւորք երկրի զՀերովդէ...
– 220բ-1ա Խլեսցուք զկապանս նոցա... Ո՞վ ահագին պահ եւ սոսկալի տեսարան...
– 221աբ Բնակեալն յերկինս ծիծաղեսցի զնօքօք...
Արդարեւ յոլովից հոգոց...
– 222ա-3ա Յայնժամ խօսեսցի ընդ նոսա բարկութեամբ... Յայնժամ ե՞րբ, յորժամ գայցէ...
– 223ա Ես կացի ի նմանէ թագաւոր ի վերա լերին
Սիոնի... Թագաւորէր, ասէ, մահ գրաւելով զձեզ...
– 223բ-4ա Տէր ասաց ցիս. Որդի իմ ես դու... – Ով
անսկիզբն եւ անճառելի...
– 224ա-5ա Խնդրեա յինէն, եւ տաց քեզ զհեթանոսս ի ժառանգութիւն... Որպես երբեմն առ Մովսէս...
– 225ա Հովուեսցէս զնոսա գաւազանաւ երկաթեի... Հովուեսցէս զնոսա, զորս յայտ է թէ...
– 225աբ Արդ, թագաւորք զայս ի մի տուէ՛ք... Օրինակաւ անգմանն հրէից պարտաւր է զգուշանալ...
– 225բ-6բ Ծառայեցէ՛ք Տեառն երկիւղիւ եւ ցնծացէ՛ք... Ոչ սոսկ միայն, այլ երկիւղիւ...
– 226բ-7ա Ընկալարուք զխրատ նորա, զի մի
բարկասցի... Զո՞ր խրատ, զոր գրեաց Մովսէսիւ...
– 227բ-28ա Ի ժամանակի յորժամ բորբոքեսցի...
Այժմ ի շնորհաց, ասէ, անցեալ նստի աթոռ...
– 228աբ Երանի ամենեցուն, ոյք յուսցեալ են ի
Տէր – Այսպիսի ինչ են սրբոցն դասք...
ե. 228բ-33բ Սաղմոս երրորդ. Սաղմոս Դաւթի ի
ժամանակի զի փախուցեալ էր յերեսաց Աբիսողոմայ՝ որդոյ իւրոյ 3.1 – Նկարագիրն վերագրիս յայտնի
է, եւ չէ կարօտ մեկնութեան... որոյ տիպար էր բորբոքեալ հուրն Բաբիլոնի, յորմէ փրկեսցէ զմեզ Յիսուս
փրկիչն մեր, շնորհօք եւ ողորմութեամբ իւրով, որով եւ
ընդ որում Հօր, միանգամայն եւ Հոգւոյն Սրբոյ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
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– 229աբ Տէր զի բազում եղեն նեղիչք իմ...
Աստուած յինքն ամենայն դժուարընկալքն են...
– 229բ-30ա Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ...
Թագաւորից ասէ մահ առաքեալն...
– 230աբ Այլ դու, Տէ՛ր, օգնական իմ ես, փառք
իմ... Հեբրաեցին, այլ դու...
– 230բ-31ա Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի...
Հաստատ է զայս դիպուածն...
– 231աբ Ես Ննջեսցի եւ ի քուն եղէ... Քուն երբեմն
ի բնական բերմանց լինի...
– 231բ-2ա Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց
նոցա... Այսպիսի ինչ է զօրութիւն...
– 232ա-3ա Արի, Տէ՛ր, եւ գրկես զիս Աստուած
իմ... Մարդկօրէն ձեւացուցնեն աստուածային գիրք...
– 233աբ Տեառնդ ի փրկութիւն ի վերա ժողովուրդնն քո օրհնութիւն քո – Ոչ զօրեմ ասէ հրաժեշտ
տալ...
– 233բ-9բ Սաղմոս չորրորդ. Ի կատարած ընդ
օրհնութեան 4.1 – Այս ըստ եօթանասուն եւ երկու
թարգմանչացն է կատարածն ասել... գալուստ կենարարին ակն կալեալք, որպէս ասէր Յօհաննէս. Դու՞ ես,
որ գալոցն ես, թէ՞ այլում ակն կալցուք, որում փառք,
յաւիտեանս. ամէն:
– 234ա-35ա Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ արդարութեան – Նեղութիւն զԱբիսողոմայն կոչէ...
– 235ա-6ա Որդի՛ք մարդկան, մինչեւ յե՞րբ էք
խստասիրտք... Տե՛ս դու ի հաշութիւն խոհականաց...
– 236բ-7ա Ծանրերուք զի սքանչելիս Տէր... Սուրբ
զանմեղութիւնն ասէ առ Աբիսողոմ...
– 237աբ Բարկանայք եւ մի՛ մեղանչէք, զոր... Օրինակ, ասէ, առէ՛ք յԱստուծոյ...
– 237բ-8ա Մատուցէ՛ք զպատարագս արդարութեան... Կրկին է արդարութիւն...
– 238աբ Բազումք ասէին զանձն է, թէ ո՞ ցուցցէ...
Բազումք ասէին, որք նոքին...
– 238բ-9ա Ի պտղոյ ցորենոյ գինւոյ եւ ձիթոյ... Զի
զոր օրինակ կերակուր...
– 239աբ Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք... Ննջել զմահն ասէ...
– 239բ-46բ Սաղմոս հինգերորդ. Ի կատարած
վասն ժառանգաւորին 5.1 – Ժառանգաւոր կոչի նախ
Տէրն մեր... զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած
լուսեղէն պսակացն, որով պսակէ զսուրբս իւր, որում
փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ա[ամէն]:
– 239բ-40ա Բանից իմոց ունկն դի՛ր, Տէ՛ր... Ամենիքեան որք մի անգամ ի ծուփս...
– 240աբ Ես զքեզ աղաչեմ, Տէ՛ր, ընդ առաւօտս...
Սկզբնաւուր դեւն է, թէպէտ ի խաւարի...
– 240բ-1բ Ոչ թէ դու, Աստուա՛ծ, կամիս զանօրէնութիւն... Յորժամ մերժեցաւ յինէն...
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– 241բ-2բ Ատեցեր զայնոսիկ, ոյք գործեն զանօրէնութիւն... Զո՞րս, յայտ է
– 242բ-4ա Զայր արիւնահեղ եւ զնենագաւոր...
Սափոր ոսգեղէն են...
– 244ա-5ա Տէր առաջնորդեա ինձ յարդարութեան
քում... Ճանապարհ զառաքինութեան...
– 245ա Զի ոչ գոյ ի բերանս նոցա... Յարարը եւ
կարի համաձայն տեսնեմ...
– 245աբ Որպէս գերեզման բաց են կոկորդք
նոցա... Ո՞վ, որչա՞փ մեծ են շնորհք...
– 245բ-6ա Դատեա՛ զնոսա, Աստուա՛ծ... Այս ճանապարհ եւ շաւիղ ամենայնի...
– 246աբ Ուրախ լիցին ամենեքեան ոյք յուսացեալ
են ի քեզ... Սովորութիւն է Սուրբ Գրոց...
– 246բ Պարծեսցին ի քեզ սիրելիք անուան քո...
Պարծիլ թուի ինձ զհամարձակութիւն արդարոցն...
ը. 246բ-9բ Սաղմոս վեցերորդ. Ի կատարած ընդ
օրհնութեան վասն ութներորդացն 6. 1 – Այս սաղմոս
ունի զխորհուրդ ութերորդ դարոյն... թշնամեաց խնդրել
զբարի յաղբերէն բարութեան, յորմէ ամենայն տուրք
բարիք եւ պարգեւք կատարեալ աղբերցեալք իջանեն,
որում փառք յաւիտեանս:
– 247աբ Տէ՛ր, մի՛ սրտմութեամբ քով յանդիմաներ
զիս – Սրտմտութիւն եւ բարկութիւն...
– 247բ Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի հիմանդ եմ ես...
Կրկին է հիւանդութեանն տեսակ...
– 247բ-8ա Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ... Խռովք
հոգին ի մտածմանէ գարշութեան մեղացն...
– 248ա Դա՛րձ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զանձն իմ... Ոչ
անագանալ [յ]ապաղէ ի յանդուգն ճեպումն...
– 248բ Զի ոչ ոք է, որ ի մահու յիշէ – Եւ այս մեկնի...
– 248բ-9ա Վաստակեցայ ես ի հեծութեան
իմում... Ոմանք հինգ ամ ասեն ի գբի ապաշխարել...
– 249ա Խռովեցաւ ի սրտմութենէ ակն իմ... Հեբրայեցին ասէ Խաւարեցաւ ակն իմ...
– 249աբ Ի բաց կացէք յիհէն ամենեքեան... Կամ
ընդդէմ խորհրդոցն ասէ...
– 249բ Լուաւ Տէր ձայի լալոյ իմոյ... Ոչ ինչ է որ
այնպես ի կարեկցութիւն շարժէ...
– 249բ Ամաչեսցեն եւ խռովեսցին յոյժ... Տիրապէս թշնամի ազգի մարդկան...
թ. 250ա-3ա Սաղմոս եօթներորդ. Զոր ասաց
Տեառն վասն բանից Քուսեայ՝ որդոյ Յեմինայ –
Ոմանք Քուսի որդւոյ Յեմինայ զՍիմէի իմանան, որ
ասաց բան հայհոյութեան... որք ջանային խափանել
զնա, բայց ծանի՛ր, զի բանս այս ի թարգմանութեան
արաբացւոց այսպէս գրի. Մաշեսցին չարիք:
– 250աբ Տէր Աստուա՛ծ իմ, ի քեզ յուսացայ,
փրկեա՛ զիս... Յայսմանէ զերիս իրս մակաբերեմք...
– 250բ Գուցէ երբէք յափշտակիցէ... Ոչ առիւծ այլ
որպես զառիւծ...
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– 251աբ Տէր Աստուա՛ծ իմ, թէ արարի զայս... Ոչ
ինչ է, որ այսպես ի համարձակութիիւն ածէ...
– 251բ Հալածեսցէ ապա թշնամին... Ընդ
նկարագրին յայտնի է բանս...
– 251բ-2ա Արի՛, Տէ՛ր, բարկութեամբ քով... Իբրեւ
եցոյց եթէ տարապարտուց հալածեն զինքն...
– 252աբ Զարթի՛ր, Տէր Աստուած իմ, ի հրամանս
քո... Բայց կարեւոր թուի ինձ աստ...
– 252բ Վասն այսորիկ ի բարձունս դարձ Տէր –
Վասն այսորիկ ասէ. Վասն ո՞յր...
– 252բ-3ա Դատ արա՛ ինձ, Տէ՛ր... Ըստ երից
եղանակաց մեկնի այս...
– 253ա Կատարեսցին չարիք ի վերայ մեղաւորաց... Այսպիսի ինչ է ասացեալս...
6. 262ա-5բ Բան յաղագս ողջունի յեռիւրեալ ի
Յովնան վարդապետէ՝ Իննակնեան տեղի դիտէ, ըստ
խնդրոյ աշակերտին իւրոյ տեառն Խաչատրոյ վարդապետի եւ ի թուոջ ՌՄԺԵ. (1766), ի Կարին քաղաքի: Իսկ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս պատուիրեաց
եւ հրամայեաց սիրելի աշա[կերտին], ասելով. Եւ իբր
մտանիցէք ի տունն, ողջոյն տասջիք նմա եւ ասացէ՛ք.
Ողջո՛յն տանս այսմիկ, եթէ իցէ տունն արժանի
ողջունի, եկեսցէ ողջոյնն ձեր ի վերայ նորա, եթէ ոչ
իցէ արժանի, ողջոյնն ձեր ձեզ դարձցի – Կերպ ողջունի առաքելոցն էր այս. Խաղաղութի՛ւն տանս այսմիկ... միայն ընդունին զողջոյնն եւ ո՛չ հոգւով եւ հաւատով եւ մտօք, վասն որոյ արգելանի ի նոցանէ իբրեւ ի
մուտս արեւուն ճառագայթք Արեգականն:
ա. 265բ-6ա Դարձեալ վասն ողջունի յումեմնէ –
Յոր քաղաք մտանիցէք կամ ի գեօղ, հարցանիցէք, թէ՝
Ո՞ իցէ ի նմա արժանի... եկեսցէ ողջոյնն ձեր ի վերայ
նորա, ապա թէ ոչ՝ ողջոյնն ձեր առ ձեզ դարձցի:
7. 266ա-7ա Նախերգանք խրատականք քարոզի,
ասացեալ սրբոյն Ներսիսի Լամբրօնացւոյ՝ Տարսոնի
արքեպիսկոպոսի, մեծի ատենախօսի, քաջ հռետորի,
գերիմաստ բեմբառացի, կիլիկեան դասատանի, ի
վերայ այն բան փրկչին, որ ասի ի Մատթէոսի 10.
16. Ահաւասիկ ես առաքեմ զձեզ իբրեւ զոչխարս ի
մէջ գայլոց – Ամենայն Գիրք աստուածայինք ի խրատ
եւ ի յուսումն մեզ գրեցան... զի ոչ գայլսն սպանին, այլ
յիւրեանց բարսն դարձուցին եւ զգազանութիւնն ի
հնազանդութիւն փոխեցին:
8. 267աբ Յումեմնէ բանասիրեալ բանս – Համբարձի զաչս իմ ի լերինս, ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն
(Սաղ. ՃԻ. (120)... բայց մեծ դատապարտութիւն է,
մինչ ոչ ըստ արժանւոյն պատուէք զնա:
9. 267բ-8ա Դարձեալ բան յայլ ումեմնէ ասացեալ՝
ըստ Գրիգորի Նարեկացին – Եթէ ընդ գազանս ինչ
թափառեցայց... հնազանդութիւնն պահեաց զգիրքն, եւ
զմանուկն հնազանդողին անկէզ ի հրոյն ի 320 եւ ի
322 երեսն Հարանց վարուց:
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10. 268բ-71բ Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի ասացեալ ներբողեան ի սուրբ Խաչն աստուածընկալ –
Բարձրացէ՛ք զՏէր Աստուածն մեր, մարգարէն ձայնէ.
երկի՛ր պագեցէ՛ք... արդ, աստանօր իրաւապէս զկայ
առցէ բանս պայծառացեալ եւ պատուական սուրբ նշանիս ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
11. 272ա-4ա Երանելւոյն Յոհաննու Ոսկե[բերանի] ասացեալ Գովեստ ի սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչն
մեր, ի բանն Ղուկասու, որ ասէ. Այր ոմն գործեաց
ընթրիս եւ հրաւիրեաց զբազումս – Հրաշափառ է տօնախմբութիւնս մեզ այսօր... օրհնել ընդ իւր զմի աստուածութիւն՝ սուրբ Երրորդութեանն այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
12. 274ա-85բ Յօհաննիսի վարդապետի Երզնկացւոյ ասացուած ներբողական գովեստի ի սուրբ Լուսաւորիչն Հայոց Գրիգորիոս, ասացեալ յօր յիշատակի նորա, զոր տօնեն մեծաժողով հանդեսիւ ի լեառն
Սեպուհ, որ է տեղի ճգնութեան նորին եւ հանգստարան յոգնահաւաք հանդիսի քահանայական դասուց
եւ վարդապետաց ոմանց եւ ժողովք հաւատացելոց
բազմաց անդ գումարելոց. Աւգնեա՛ Սուրբ Հոգիդ
Աստուած – Յարզուարճ խնդութեամբ բերկրեալ ցնծա
եկեղեցի սուրբ նորահրաշ... արժանի եղէց ընդ քո եկեղեցւոյ սրբակրօն մանկունսն՝ փառաւորել զամենասուրբ Երրորդութիւնն՝ զՀայր եւ զՈրդի եւ զամենասուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտենաս յաւիտենից:
– 285բ Ի հեղինակէ գրեցեալ է ճառս ի հայոց
թուոջս ՉԼԷ. (1288) եւ ընծայեալ է Հայաստանեայցս
սուրբ եկեղեցւոյ:
13. 298ա-61բ [Սիմէոնի Երեւանցւոյ Քարոզգիրք]
ա. 298աբ Նախերգանք եւ յառաջաբանութիւնք
քարոզից, որք յասել պատշաճին յայնպիսի տեղիս,
ու քան զասօղն մեծագոյն եւ գլխաւոր ոք գտանիցի
եւ հրամայօղ իսկ քարոզչաց – Յայտնի իսկ է հարցդ
եւ եղբարցդ իմոց... յաղօթս ձեր մատուցուք ի բուրաստանս աստուածայնոց գրոց, յորոց եւ զսակաւիկ ծաղկունս իմն փնճեալ ընծայեցից ներկայացելոց բազմականացդ:
բ. 298բ Դարձեալ Նախերգանք այլ իմնապէս մտօք
– Յայտ իսկ է գերապատուելեացդ... մատուցից Տեառնդ
իմոյ անկարօտի եւ աստուածագումար բազմականացդ:
գ. 299ա Դարձեալ նախերգան – Յայտ լիցի հարցդ
եւ եղբարցդ իմոց, զի գրի յԱստուածաշունչ գիրս
Յօնանու... զընկղմիչ Պետրոսի եւ զհարիւրապետի չեմ
բաւականն ըստ հաճոյիցդ. Մատթէոսի 14. 8:
դ. 299բ-309բ Քարոզ ի բանն Դաւթի, որ ասէ.
Աստուած զհիմունս էարկ նմա յաւիտեան. Ընկալաք,
Աստուա՛ծ, զողորմութիւն քո ի մէջ ժողովորդեան քո,
որ նկատէ ի բազմապատիկ ողորմութիւնն Աստուծոյ, եւ մանաւանդ ի յատկութիւն ազգիս Հայոց եւ ի
գերազանցութիւն աստուածակերտի Սրբոյ Աթոռոյն
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Էջմիածնի, վերջապէս՝ շարահիւսեալ եւ համահաւաքեալ ի գրոց աստուածայնոց եւ յարտաքնոց փիլիսոփայից՝ ի Սիմէօնէ Երեւանցւոյ՝ ի շնորհազարդ եւ ի
սրբազան կաթողիկոսէ ամենայն Հայոց, ի փառս
Աստուծոյ – Ամենասուրբ Հոգոյն Աստուծոյ քաղցրանուագ քնարն... ողորմութիւնն Աստուծոյ, զոր նախասացեալս ընկալաք ի յարարչագործութենէն Աստուծոյ
ի ստեղծանելն զմեզ:
ե. 309բ-11ա Դարձեալ յարեալ ի սոյն ի վերայ
նոյնոյ բնաբանի, որ նկատէ ի յողորմութիւնն Աստուծոյ, որ ի ժամանակս Նոյի – Այսուհետեւ տեսցուք
զերկրորդ ողորմութիւնն Աստուծոյ... յորժամ զայսքան
բարորութիւնս տեսեալ Նոյի, գոհացաւ զԱստուծոյ եւ
ասաց. Ընկալաք, Աստուա՛ծ, զողորմութիւն. եւ այլն:
զ. 311ա-2ա Դարձեալ յայլ ի սոյն, ի վերայ նոյնոյ
բնաբանին, որ նկատէ ի յողորմութիւնն Աստուծոյ,
որ ի ժամանակս Մովսէսի, ի նոյնոյ շարադրողէ –
Եկեսցուք այսուհետեւ ի յերրորդ տեսակ ողորմութեանն Աստուծոյ, որ ընկալեցեալ եղեւ յատկապէս ի
ժամանակս Մովսէսի... ապա եւ ինքեանք առեալ զսաղմոսս եւ զքնարս Դաւթի, գոհանալով երգեցին ասելով.
Ընկալաք, Աստուա՛ծ, յիրաւի ընկալաք. եւ այլն:
է. 312ա-3բ Դարձեալ յարեալ ի սոյն, ի վերայ
նոյնոյ բնաբանին, որ նկատէ ի յողորմութիւնն Աստուծոյ՝ ի ժամանակս Քրիստոսի, ի նոյնոյ շարադրողէ – Դարձուսցուք այսուհետեւ զբանք մեր ի
չորրորդ տեսակ ողորմութիւնն Աստուծոյ... զյատուկ
բարութիւնն ասելով ըստ Դաւթի, թէ՝ Ընկալաք, Աստուա՛ծ, ողորմութիւն քո ի մէջ ամենայն արարածոց:
ը. 313բ-20բ Քարոզ ի վերայ նոյնոյ բնաբանին՝ ի
նոյնոյ շարադրողէ, որ նկատէ ի գերազանցութիւն
սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ եւ յողորմութիւնն
Աստուծոյ, որ ի ժամանակս նորա – Եւ հինգերորդապէս ընկալաք զողորմութիւնն Աստուծոյ յատկապէս
եւ գերազանցապէս... աղօթիւք եւ բարեխոսութեամբն
ողորմեսցի տօնողացս Աստուածայնոց:
թ. 320բ-30բ Քարոզ դարձեալ ի վերայ նոյնոյ բնաբանի, ի նոյնոյ շարադրողէ, որ նկատէ ի գերազանցութիւն եւ յանհամեմատ գեղեցկութիւն սրբոյ եւ
քրիստոսակերտի աթոռոյն Էջմիածնի եւ յողորմութիւն
Աստուծոյ, որ յատկապէս առ ազգս Հայոց – Արդ,
ամենաբարին Աստուած, որ զայսպիսի յատկապէս ողորմութիւնս արար մեզ... յիշեսցէ զնոսա յօրն մեծի ատենին. եւ տուողին ամենայն իմաստից եւ շնորհաց փառք
յամենայն արարածոց յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ժ. 331ա-7բ Նօրին Սիմէօնի սրբազան կաթողիկոսի քարոզ. Վասն սրբելոյ մեռոնին. արտահանեալ
ի սրբոյն Դիոնէսիոսէ եւ ի սրբոյն Գրիգորէ Նարեկացւոյ – Առլցեալն աստուածային հոգւովն, հարստացեալն աստուածայնիվ իմաստութեամբն եւ քրիստոսատիպ արքայն Սողոմոն... բազմացուցանելով ի սեղանն
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հայրական եւ յարութիւնն յաւիտենական. եւ ինքն օրհնեալ է եւ եղիցի օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ժա. 337բ-43բ Նորին Սիմէօնի սրբազան կաթողիկոսի Քարոզ վասն եկեղեցական քահանայապետութեանս մերոյ, արտահանեալ ի սրբոյն Դիո՛՛ եւ յայլոց աստուածայնոց գրեանց, ի բանն սրբոյն Պօղոսի, թէ Մի է միջնորդն Աստուծոյ եւ մարդկան՝ մարդն
Յիսուս Քրիստոս – Արդ, սրբազնաց վարդապետաց եւ
ըստ բնազննին փիլոսոփոյից վճռահատթուեանն կարգ
աշխարհիս պահանջէ... ընդ որս համաձայնեալք փառաւորեսցուք միշտ զբարեգործողն ամենայնի յաւիտեանս. ամէն:
ժբ. 344ա-50ա Սիմէօնի սրբազնակատար կաթողիկոսի արարեալ Քարոզ վասն ողջունի, ի բանն
Քրիստոսի, որ ասէ թէ՝ Յոր տուն մտանիցէ՛ք, նախ
ասասջիք. Ողջո՛յն տանս այսմիկ. Մատթէոս գլ. 10.
11 – Ամենաբարի բնութիւնն, ամենաբաւական ողորմութիւնն եւ ընդհանրածաւալ գթութիւնն Աստուծոյ...
բաշխելով ձեզ բաւականասցուք. եւ Քրիստոսի մարդասիրին տացուք զփառս յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ժգ. 350ա-2բ Նորին քարոզ, ի բանն, որ գրի յԵլից
3. Ե՛կ, առաքեցից զքեզ յԵգիպտոս եւ այլն: Եւ ի
հարցումն Մովսէսի, թէ՝ Զի՞նչ է անուն քո, եւ պատասխանի, թէ՝ Ես եմ, որ Էն այլովքն – Ըստ աստուածաբանից եկեղեցւոյ եւ ըստ իմաստասիրաց ենթադատութեանց ամենայն իրք եւ իրողութիւնք... եթէ է
գոլ հաւատամք, բայց թէ զինչ է՝ անգիտանամք: Քննելն
անդգնութիւն է, հաւատալն՝ բարեպաշտութիւն, եւ
ճանաչելն ըստ հաւատոյն՝ կեանք յաւիտենական:
ժդ. 352բ-5բ Այլ իմն ոճ դասեալ ի սոյն ի բանն,
թէ՝ Ես եմ Աստուած, որ Էն, եթէ հարցանիցեն, թէ՝ Ո՞
առաքեաց զքեզ, ասասցես, թէ՝ Որ Էն Աստուած –
Դարձցուք ուրեմն ըստ խոստմանն մերում, ի բանն, ի
պատասխանն նոյնոյ անճառելւոյն Աստուծոյ... պարզ
գոլն Աստուծոյ ասելով, թէ եթէ է գոլ հաւատամք, բայց
թէ զինչ է՝ անգիտանամք. ի վեր քան զգրոց ասացեալսն քննելն անդգնութիւն է, հաւատալն բարեպաշտութիւն եւ ճանաչելն՝ կեանք յաւիտենական:
ժե. 355բ-8ա Դարձեալ այլ իմն բան՝ յարեալ ի
սոյն ոճ, ի նոյնոյ շարադրողէ – Ես եմ, որ Էն, ասաց
սուրբն... դիմելով ի հաստատակառոյց ապաստանն
մեր, ասելով, թէ եթէ է գոլ հաւատամք, բայց թէ զի՛նչ է՝
անգիտանամք, քննելն անդգնութիւն է, հաւատալն՝
բարէպաշտութիւն, եւ ճանաչելն ըստ հաւատոյն՝ կեանք
յաւիտենական:
ժզ. 358ա-61բ Դարձեալ յարեալ ի սոյն բնաբան՝
այլ իմնապէս մեկնաբանեալ ի նոյնոյ շարադրողէ –
Ասէ ուրեմն, թէ՝ Ես եմ, որ Էն, եթէ հարցանիցեն քեզ, թէ
ո՞վ առաքեաց զքեզ... հանդիպելով ոք յուրեք ոչ այսպէս եդեալ, վարանեալ տարակուսեսցի սակս խորագրոցն տարբերութեան:
14. 361բ-5բ Քարոզ մեծին Վարդանայ՝ ի թա-
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ղումն քահանայից, ի բան սաղմոսին՝ Եւ աւուրք իմ
որպէս հովանի անցին – Աստուածային շնորհացն արժանացեալ արք. արդ, որք դրախտին, ի տանն Աստուծոյ տնկեալ... զերծուսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն
հաւատացեալս անուան իւրոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեան
ընդ Հօր եւ ամենասուրբ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս:
15. 365բ-9ա Զմեծութենէ եւ զգերազանցութենէ
սրբոյն Ստեփաննոսի [Նախավկա՞յի] – Ստեփաննոս
այր լի շնորհօք եւ զօրութեամբ առնէր արուեստս...
որոյ աղագաւ սակս ինչ ասացաք, այր լի շնորհօք, որոյ
բարեխօսութեամբն տացէ Տէր Աստուած լուսաւորութիւն մտաց մերոց:
16. 369ա-70բ [Տաղ]
ա. 369աբ [Տաղ] Ստեփաննոս[ի] (Ա-Ք) – Ամբիծ
աղաւնի՛, աղբի՛ւր կենդանի, արե՛ւ լուսալի, / Բուրվա՛ռ
խնկալի, բուրումն շնորհալի, բացօղ դրանն երկնի...
Քաղցրագոյն ճաշակ քաղեալ քաղցրորակ, քաղցրահամ բաժակ:
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բ. 370աբ Առաքել շնորհալից վարդապետի ասացեալ Ոտանաւոր ի սուրբ Աստուածածինն – Աստուածածին կո՛յս պատուական / Հօր Աստուծոյ խորհրդարան... Աստուածածին պարարտ երկիր, / որ հաց տուիր
առատաձիր:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «1. Պիտոյից գիրք Մովսիսի Խորենացոյ»: 1ա էջին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 1 Գիրք
Պիտոյից Խորենացւոյ, փառակազմ, քառածալ- գրեալ ի
թղթի, նօտր գրչութեամբ. թիւն, տեղին եւ անուն գրողին անյայտ: Պարունակի ի սմա. ա. Երկրորդ հատոր
մեկնութիւն Աւետարանին Մարկոսի՝ ի Ճոն Բարսղէ,
սկսեալ յինն գլխոյ ցվերջն: բ. Քանի քարոզք ի վերայ
սրբոց եւ երկու ոտանաւորք ի վերջն՝ մին ի վերայ
սրբոյն Ստեփաննոսի եւ միւսն Աստուածածնի, յԱռաքել վարդապետէ»: գ. «Եւ ի սկիզբն քանի կանոնք
սուրբ հայրապետաց. անյիշատակարան», «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

3126
ՄՈՎՍԻՍԻ ՔԵՐԹՈՂԻ ԳԻՐՔ ՊԻՏՈՅԻՑ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 195+1 (կրկն.՝ թ. 135). չգրուած՝ 192բ-5բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԺԷx12 (ԺԷ 6, Ը 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ (Ա կազմաստառին սոսնձած
թերթիկին ճնշադրոշմ՝ «Сергъева фабрики N 1»): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20x12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12,8x7,5), թ. 2-94 սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 17ա): ՏՈՂ՝ 24: ԿԱԶՄ՝
ճնշագծերով կարմիր կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝
սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Զ, սպիտակ չգրուած թուղթ, լուսագծերով, լուսադրոշմներով՝ ոճաւորուած զինանշան կենտրոնում արջ, թաթին
տապար, ապա՝ «РЭМВ 1784»:

դ/100բ-5բ: ե/105բ-10բ: 7/110բ-1ա: ա/111ա-6ա: բ/116ա20ա: գ/120ա-4ա: դ/124ա-7բ: ե/127բ-32ա: զ/132ա-5գ:
8/135գ-6ա: ա/136ա-8բ: բ/139ա-41ա: գ/141ա-2բ: դ/142բ-4բ:
ե/144բ-7ա: զ/147ա-8ա: է/148ա-9բ: 9/149բ-50ա: ա/150ա-2բ:
բ/152բ-6բ: գ/156բ-8բ: դ/158բ-61ա: ե/161ա-3ա: զ/163ա-5բ:
է/165բ-7բ: 10/167բ-8ա: ա/168ա-75ա: բ/175ա-8բ: գ/178բ83ա: 11 ա./183ա-6բ: բ/186բ-8ա: գ/188ա-92ա:
Ծնթ. 189բ,190բ ստ. լս-ներում բովանդակային լրացումներ:
Տպ. տե՛ս Գոհար Մուրադեան, Գիրք Պիտոյից, Երեւան,
1993, ձեռ. M՝ ձեռագրիս մասին՝ էջ 14, 28:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 17ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի Ա. փեղկի կաշին քերծուած, խոնաւութիւն տեսած, Պհպ. Բ Գ՝ վերին եզրը կտրած, թ. 1-3՝ նորոգուած
նոր թղթով, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր, մէջքի ստ.
մասում եւ թերթերին ցեցի անցքեր, թերթերի ստ. արտ. անկիւնները
գործածութիւնից մաշուած, թ. 72 մէջտեղում պատռուած-պոկուած,
գրադաշտը վնասուած, թ. 80՝ ստ. լս. պատռուած, թերթերին
աղտոտուածութեան հետքեր. լուսանցակողերը գունաթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԻՒՆ
2ա-192ա [Մովսիսի Քերթողի Գիրք Պիտոյից]
Տե՛ս ձեռ. 2681, 1ա-233բ: 1/2աբ: ա/2բ-5ա: բ/5ա-6բ:
գ/6բ-9ա: դ/9ա-11ա: ե/11ա-3բ: 2/13բ-4ա: ա/14ա-6ա: բ/16ա8ա: գ/18ա-20ա: դ/20ա-2ա: ե/22ա-4ա: զ/24ա-6ա: է/26ա-7բ:
3/27բ: ա/27բ-9բ: բ/29բ-31բ: գ/31բ-4ա: դ/34ա-6ա: 4/36աբ:
ա/36բ-40ա: բ/40ա-3բ: գ/43բ-9ա: դ/49ա-53բ: ե/53բ-9ա:
5/59աբ: ա/59բ-66բ: բ/66բ-71ա: գ/71ա-5բ: դ/76ա-81ա:
ե/81ա-5բ: 6/85բ-6ա: ա/86ա-90բ: բ/90բ-5ա: գ/96բ-100բ:

192ա Փառք Հօրն անեղի, անհասի, անբաւի եւ էացուցչին ամենայնի, փառք Որդոյ երեւելոյ եւ ծնելոյ եւ
ընդ իւր յարուցանելոյ զիւրայինսն ամենայն, փառք եւ
պատիւ ելողի եւ ազատարար աննւազ անուշաբուրիչ
Սուրբ Հոգւոյն, փառք երեքերեւեան Երրորդական աստուածութեանն եւ անբաժանելի միութեանն այժմ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Որ արժանացոյց զտկարս
գրել զգիրքս՝ Հայոց առաջնորդացն սրբոյն Սահակա
եւ Մեսրոպայ է ասացեալ վասն օգտի մանկանցն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1բ (1783 թ., նոտրգիր) Գիտելի է, զի ի Պիտոյից
գիրքս Ժ. գլխաւոր բանք են եւ Ժ. զանազան ճարտասանութիւնք: Առաջինն պէտքն, երկրորդն խրատն,
Գ.րորդն եղծումն, չորորդն հասարակ տեղին, Ե.երորդն
ներբողեանն, Զ.րորդն պարսաւն, Է.երորդն բաղդատութիւնն, Ը.երորդն բանադրութիւնն, Թ.երորդն արտասանութիւնն, Ժ.երորդն դրութիւնն: ՌԷՃՁԳ. (1783), Մայիսի ԻԱ. (21), Յարութիւն Իսահակեան:
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2. 1բ (1786 թ., նոտրգիր) Պէտք են բացայիշատակք. Զիմաստնալից սոփերս զայս ստացայ իմով արդեամբս ես՝ Յարութիւն Իսահակեանս, որ եմ տեղեաւ
ի Սպահանոյ Նորոյ Ջուղայեցւոյ վասն յիշատակի անձինս իմոյ եւ համայն ազգայնոցս, յամի Տեառն ՌԷՃՁԶ.
(1786), Նոյեմբերի ԻԵ. (25), Սպահան, ի Ջուղայ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1բ, 2ա (երկիցս)՝ ութանկիւն, սեւ
թանաքով (դժուարընթեռնելի)՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ
ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ (՞)»:
ՆՇՈՒՄՆԵՐ՝ մէջքին՝ «2», Ա. կազմաստառին
սոսնձած թերթիկին՝ «Հմր 2, Գիրք պիտոյից Մովսիսի Խո-
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րենացւոյ, ութածալ, գրեալ ի թղթի, ընտիր նօտր
գրչութեամբ, անյայտ թուականաւ, գրչաւ, չունի յիշատակարան», Աա՝ «654/3126», 1ա՝ «ԺԸ. Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. կազմաստառին՝ «տէր Մինասի
պարտ այս էր, այլ չկա (՞)», 1ա՝ «ճարճարակ, ղասնի,
սալթայէ սպանդուկ որ է մինվստի պէտք են բացայիշատակք, ջարթին փառ, Գիրք պիտոյից, ասա, ա, Հ,
Հայր սուրբ ու առաքեցեր զմի[ածին]», Գգ՝ «Գիրք պիտոյից քարոզ ///», 3աբ՝ արտ. լս. խզբզոց:

3127
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 92. չգրուած՝ 1ա-10բ, 82բ-92բ: ՊՐԱԿ՝ 10+Ա-Էx12 (Ե Է
11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով, լուսադրոշմով՝ բուսազարդ զինանշան եւ «CMR»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,7x15,9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17x12,5). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ
12ա): ՏՈՂ՝ 20-22: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ
կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.), սպիտակ չգրուած թուղթ:

– 27ա-8ա Քանակին Թ.երորդ պրակին լուծմունք է
– Յաշխարհէ յերկնէ եւ յերկրէ եւ այլ տարերացդ... անկար է պատահման ինքն ըստինքեան գոլ անգայթն որպէս ասր, հոծն որպէս երկաթ:
Բ. 1. 28բ-58բ Ստորոգութիւքն Արիստոտէլի
Տե՛ս ձեռ. 926, 191ա-207ա: 1/28բ-30բ: ա/30բ-5բ: բ/36ա9բ: գ/39բ-44բ: դ/45ա-50ա: ե/50բ: զ/50բ-5բ: է/56աբ: ը/56բ7ա: թ/57ա-8ա: ժ/58աբ: 2/59աբ: ա/59բ: բ/60ա: գ/60ա-75բ:
Ծնթ. 29ա լս. ունի փոքրիկ լուծմունքներ:

Նմուշ 12ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար, փեղկերի կապիչներն ու գամերն ընկած,
Բ. փեղկի կաշին վնասուած, երեւում է միջուկ-տախտակը, կազմաստառին, թերթերին ցեցի անցքեր, զանազան բծեր, թ. 64-65ի
միջեւ մէկ թերթ կտրած-հանած, թ. 30, 74, 75՝ արտ. լս. մասնակի
կտրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 11ա-27ա Պորփիւրի Ներածութիւն [Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի]
Տե՛ս ձեռ. 718, 138ա-70բ: Ներածութիւն/11ա: ա/11ա-2բ:
բ/12բ-6բ: գ/16բ-9բ: դ/20ա: ե/20աբ: զ/20բ-1բ: է/21աբ: ը/21բ2ա: թ/22ա: ժ/22աբ: ժա/22բ: ժբ/23ա: ժգ/23ա: ժդ/23ա-4բ:
ժե/24բ: ժզ/24բ-5ա: ժէ/25ա: ժը/25ա: ժթ/25բ: ի/25բ: իա/23ա:
իբ/26ա: իգ/26աբ: իդ/26բ: իե/27ա: իզ/27ա:

Գ. 75բ-82ա [Սիմեոնի Ջուղայեցւոյ] յաղագս զանազան նշանակութեանց բառից տրամաբանութեան
Տե՛ս ձեռ. 1994, 98բ-105բ: ա/75բ-6ա: բ/76ա-7ա: գ/77աբ:
դ/77բ-8ա: ե/78ա-9բ: զ/79բ: է/79-80ա: ը/80ա-1ա: թ/81ա:
ժ/81ա: ժա/81ա: ժբ/81ա: ժգ/81բ: ժդ/81բ-2ա:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Պորփիւր Ներածութիւն», Պհպ.
Աա փակցուած 18x11,5 չափսի թերթիկին՝ «Հմր 1, Պորփիւրի ներածութիւն, քառածալ, գրեալ ի վերայ հասարակ թղթի, նօտր գրչութեամբ, անյայտ թուականաւ եւ
գրչաւ, չունի յիշատակարան»: «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», Աա՝ «656/3127»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 11ա՝ «Գրիչ», «Սուրբ Էջմիածնի է»,
11բ՝ «Սուրբ Էջմիածնայ է»:
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ՌՃՁԶ. – 1737
ԹԵՐԹ՝ 403. չգրուած՝ 1ա-2ա, 85ա-158բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԳx12 (Ը
18, Թ, Ժ 16, ԼԳ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ «ZooNEN JHONIC», փայտէ ցանկապատ՝ մուտքով, ներսում՝
զինուորական հանդերձով եւ գաւազանով տղամարդ, եւ առիւծ՝
սուրը ձեռքին, գլխաւերեւը՝ PROPATRIA: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x 15,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15x9,5). սահանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝ 26-28: ԿԱԶՄ՝ սպիտակ կաշի՝ ճնշագծերով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Է. բաց կապտաւուն չգրուած թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ թագ, քառակուսի, մէջտեղում եղնիկանման կենդանի, ապա՝ «РФСП»:

Նմուշ 6ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար, կազմը մաշուած, Ա. փեղկին մանուշակագոյն թանաքի բիծ, թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով
գրադաշտը խունացած, գունափոխուած, ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, թ. 160-61ի եւ 167-8ի միջեւ սկզբնապէս անզոյգ
թերթերի մէկական ելուստ թերթ, թերթերին զանազան բծեր:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2բ [Ծառ գոյացութեան] – Գոյացութիւն՝ բաժանական՝ մարմին անմարմին... Պօղոս Պետրոս անհատ:
1. 3ա-17ա Նորին Գրիգորի աշակերտի համառօտ
տեսութիւն ի գիրս Պորփիւրի
Տե՛ս ձեռ. 623, 189ա-206բ: Այս ինչ է ի բնաբանն Պորփիւրի/3աբ: Իսկ Մեկնիչն Դաւթի Փիլիսոփա Անյաղթ/15ա-7ա:
ա/3բ-5ա: բ/5ա-6ա: գ/6ա-8ա: դ/8ա-9ա: ե/9ա-10բ: զ/10բ-1ա:
է/11ա-2ա: ը/12ա-5ա:

2. 17ա-54բ Նորին Գրիգորի Լուծումն համառօտ ի
Տեսութիւն Դաւթի: Օգնեա՛ Հոգի Սուրբ Աստուած
Տե՛ս ձեռ. 623, 206բ-47բ: ա/17ա-8բ: բ/18բ-9բ: գ/19բ20բ: դ/20բ-1ա: ե/21ա-2ա: զ/22ա-3բ: է/23բ-4բ: ը/24բ-5ա:
թ/25աբ: ժ/25բ-6բ: ժա/26բ-7բ: ժբ/27բ-8բ: ժգ/28բ-9բ: ժդ/29բ30ա: ժե/30ա-1ա: ժզ/31ա-2ա: ժէ/32ա-3բ: ժը/33բ-4բ: ժթ/34բ6ա: ի/36ա-7ա: իա/37ա-8ա: իբ/38ա-9ա: իգ/39ա-40ա:
իդ/40ա-1բ: իե/41բ-3ա: իզ/43ա-4ա: իէ/44ա-5ա: իը/45ա-7բ:
իթ/47բ-54բ:
Ունի աղիւսակք՝ 18բ, 28բ, 36ա, 39բ

3. 54բ-8ա Դաւիթի փիլիսոփայի Առածք հինգ
Տե՛ս ձեռ. 464, 184ա-7բ: ա/54բ-5բ: բ/55բ: գ/55բ-6ա:
դ/56աբ: ե/56բ-7ա:

4. 57ա-8ա Նորին վասն բաժանման – Ամենայն որ
միանգամ բաժանեալ գոյ յայլոց գոյից... բոլոր բնաւորեցաւ պահիլ վերջո:
5. 58ա-84բ [Յովհաննու Որոտնեցւոյ. Վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի]
Տե՛ս ձեռ. 1648, 4ա-85բ: Այս ինչ է գիրս Ստորոգութեանց/
58ա-60ա: Սակաւուք ի ստորոգութեան գիրս/60ա: Եռամեծին Յովհաննու Հայոց փիլիսոփայի եւ վարդապետի Հաւաքումն համառօտ
վերլութեան, Ստորոգութեանցն Արիստոտելի, ի Գրիգորէ աշակերտէ/61ա-84բ: [Յաղագս ստորոգութեան] /61ա-8բ: ա/68բ-78ա:
բ/78ա-84բ (եւ ուրն ոչ միշտ եւթներորդ ///): գ-ժ/չիք:

6. 159ա-218բ [Յովհաննու Որոտնեցւոյ Լուծմունք
Պերի արմենիասին Արիստոտէլի]
159ա-218բ [Յաղագս բանի] – /// Եւ է մի բան
բացերեւական առաջին ստորասութիւն եւ ապա բացասութիւն... որպէս յայտնի եղեւ ի գիրքս այս եւ կրկին է
վերլուծականն որպէս ի Պորփիւրն:
– 219ա Ի թուականութեանս հայոց երկքառից հարիւրոց եւ երից տասանց երկ թուոց (1383) հաւաքեցաւ լուծմունք սակաւ ինչ Ստորոգութեանց... Այլեւ
զպակասն լնուլ եւ զաւելորդն կշռել, եւ սխալանաց մերոց պարտեաց թողութիւն խնդրել աղաչեմ եղբա[յ]րասէր կամաց ձերոց ի Տէր, որ եւ մաղթեմ զգաղափարօղսդ՝ գրել զսակաւ յիշատակս, զի եւ դուք գրեսջիք ի
դպրութիւն կենացն:
Հմմտ. ձեռ. 1648- 85բ-179բ: [Նախադրութիւն] – չիք:
ա/չիք: բ/159ա-:
Ունի աղիւսակք՝ 183ա, 183բ, 184ա, 185ա, 185բ, 188բ,
189ա, 189բ, 190ա, 190բ (քառակուսի), 193բ, 202բ (բոլորակ), 203ա, 203բ, 204ա, 205բ, 206ա (քառակուսի), 207բ
(բոլորակ), 218բ (քառակուսի):

7. 219ա-355բ Տէր Առաքելի եռամեծի եւ քաջ հռետորի եւ անյաղթ փիլիսոփայի, աշակերտի երից
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երանելոյն Գրիգորի տիեզերալոյս վարդապետի,
արարեալ բանս խրատական ոգէշահս եւ հանճարս
իմաստայեղիս՝ ի մեկնութիւն Սահմանաց գրոցն ի
յիղձ մաղթանաց ոմանց բանասիրաց եղբարց հայրազատատ նորին աշակերտացն: Աւգնեա՛ Յիսուս եւ
հասո՛ ի յաւարտ շնորհօք Սուրբ Հոգոյդ
Տե՛ս ձեռ. 1234, 8ա-116ա: [Նախերգան]/219ա-26ա: Նորին
տէր Առաքելի հոգէնորոգ հայրապետի վասն Սահմանաց Դաւթի
քաղուածու բան: Աւգնեա՛ Յիսուս/226բ-33բ: ա/233բ-42բ:
բ/242բ-9բ: գ/249բ-55ա: դ/255ա-65ա: ե/265ա-8ա (սկսուածքը
այլ՝ Ուստի բաղկանայ զ/. սահման իմաստասիրութեան, այսինքն...): զ/268ա-82բ (սկսուածքը այլ՝ Որպես է կարգ սահմանաց իմաստասիրութեանն. պատասխան...): է/282բ-7ա: ը/287ա95ա (սկսուածքը այլ՝ Արդ, սահման է, որ հուպ կատարմանէն, որ
ասէ իմաստասիրութիւն է խոկումն մահու. լծ...): թ/295ա-300բ
(սկսուածքը այլ՝ Պղատոն զիմաստութիւն խոկումն մահու սահմանեաց. լծ. Ժ. կերպիւ ասի խոկումն մահու...): ժ/300բ-14ա
(սկսուածքը այլ՝ Ամբառնայ այսուհետեւ աստուստ Պղատոն ի
հեռի կատարումն...): ժա/314ա-25ա (սկսուածքը այլ՝ Ինչ է սահման Արիստորէլի որ ասէ իմաստասիրութիւն արհեստ արհեստաց եւ մակացութիւն մակացութեանց...): ժբ/325ա-34ա
(սկսուածքը այլ՝ Զինչ է որ ասէ եւ վասն զի ի վեր անդր զբոլոր
սահմանն որպէս բոլոր ուսաք: Եկեսցուք այսուհետեւ ի մասունս
նորա եւ քննեսցուք զմի մի ի նոցանէ ի մէջ ածելով...): ժգ/334ա8ա (սկսուածքը այլ՝ Ինչ է որ ասեն սկիզբն եւ կատարումն եղիցի
մեզ. Պիւթագորաս...): ժդ/338ա-9բ (սկսուածքը այլ՝ [Ք]անի են
տեսակ թվականութեան. պատասխանի. երկու, այսինքն՝ դար եւ
կոճատ, այսինքն՝ ջուխ եւ կէտ...): ժե/339բ-40ա (սկսուածքը այլ՝
[Ք]անի՞ ազգ լինի բաժանումն. պատասխանի. աստ այլ եղանակի...): ժզ/340ա-1ա (սկսուածքը այլ՝ Ինչ է՝ Կա հաւատարիմ.
պատասխանի. պատրաստիմ կամ ծանօթանայ. հարց...):
ժէ/241ա-7բ (սկսուածքը այլ՝ Ինչ է որ ասէ զերկարութիւն
բնաբանականին...): ժը/347բ-50բ (սկսուածքը այլ՝ [Ք]անի՞ են
եղանակ բաժանման. պատասխանի...): ժթ/350բ-5ա: ի/355աբ:

8. 355բ-67ա Նորին տէր Առաքելի՝ Սիւնաց եպիսկոպոսի ի տեսութիւն բանին, որ ասէ՝ Ամենայն չար
տանջելի է – Ինչ է որ ասէ՝ Ամենայն չար տանջելի է...
եւ վասն այսքան պատճառացս ասաց՝ Ամենայն չար
տանջելի է:
9. 367ա-73ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Լուծմունք
առաքինութեանցն Արիստոտէլի]
– 367ա Այս ինչ է ի Լուծմունս առաքինութեանց –
Նախ կարգն յետ աշխարհաց գրոց կրկին է գովելի...
այլեւ Քրիստոս Տէր մեր եւ թէ որպէս ետ մեզ: Այսքան առ
այս:
367ա-73ա Նորին Գրիգորի աշակերտի Յովհաննու մեծի Համառօտ լուծումն առաքինութեանցն
Արիստոտէլի. Օգնեա՛յ Հոգի Սուրբ – |367բ| [Զ]ի յետ
աշխարհաց գրոց աստ կարգէ վասն չորից... այսոքիկ
հոգեպէս տեսութիւն բարոյական, տնտեսական եւ քաղաքական առաքինութեանց |373| ի Քրիստոս Յիսուս,
ի Տէր մեր, որում փառք եւ գովութիւն եւ բարեբանութիւն ընդ Հօր իւրում եւ ամենասուրբ Հոգոյն այժմ եւ
յաւիտեանս. ամէն:
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10. 373ա-85բ Անուամբ Աստուծոյ գիրք ի վերայ
բնութեան հանրական եւ մասնական՝ քահանայի
ումեմն աշխատեալ՝ Իշաւխան
Տե՛ս ձեռ. 745, 153ա-67ա: 1/373ա-79բ: 2. ա/379բ:
բ/379բ-80ա: գ/380աբ: դ/չիք:

11. 380բ-81ա [Բժշկարան]
380բ Նիւթ եւ նշան շարապի, որ օգտէ լերդի եւ
ստամօքաց եւ գլխոց – Առ ծոր Ժ. դրամ, գաղձնի
ունդ... երբ յետ առնուս եւ Ժ. դրամ դրենն խմէ:
380բ-1ա Այլ դեղ մաղձիու – Բ. դրամ մանիշակ
չոր... եւ հաւ ձագով զումին առ:
12. 381ա-85բ Բուսայիդայ իմաստնոյ քաղուածոյ.
Յաղագս կազմութեան մարդոյ
Տե՛ս ձեռ. 1713, 390բ-94բ: 381աբ/Նախերգան: ա/381բ2ա: բ/382ա: գ/382աբ: դ/382բ: ե/382բ: զ/382բ: է/382բ-3ա:
ը/383աբ: թ/383բ: ժ/383բ-4ա: ժա/384ա: ժբ/384ա: ժգ/384աբ:
ժդ/384բ: ժե/384բ-5ա: ժզ/385աբ: ժէ/385բ:
Հմմտ. Աբուսաիդ. Յաղագս կազմութեան մարդոյն, Երեւան,
1974, էջ 116-68:

13. 385բ-393բ [Ջիլբերտոսի Պօռետացւոյ] Գիր
վեց սկզբանցն
Տե՛ս ձեռ. 1713, 218ա-24բ: ա/385բ-6ա: բ/386ա-7ա:
գ/387ա-8ա: դ/388ա: ե/388ա-9բ: զ/389բ-90բ: է/390բ-1բ:
ը/391բ-2ա: թ/392ա-3բ: ժ/393բ:

14. 393բ-403բ [Պետրոսի Արագոնացւոյ] Համառօտ հաւաքումն վերլուծութեան Վեց սկզբանց գրոց
– [Տեսակն է Ներընդունա]կան բաղադրութեանն: Ստորոգութեանցն իրողութեանց կրկին է |394ա| մտածումն՝ հասարակական եւ յատկական... ըստ այսմ ոչ
առին անուն ստորոգութեան, այլ սկզբանց, որ է հասարակագոյն:
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– 396ա-400ա Պրակք երկրորդ – [Ա]րդ, գոյացական է, որ տա զգոլն, վերնագոյնդ բացորոշեաց զտեսակէն հասարակաբար, իսկ այժմ յատկապես, որ եւ
բաժանի յերկուս մասունս: Նախ սահմանէ զտեսակն...
նմին իրի առաջին լուծումն է լաւագոյն:
– 400ա-3բ Յաղագս արարման – Արարումն է ի
նախասացելսդ, բացորոշեաց զվեցից սկզբնացն հասակաբար... քանզի է որպէս ամբողջական բոլորն առ
Սոկրատէս, առ Պղատոն եւ առ ամենեսեան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 17ա Աշխոյժ ընթերցողաց եւ յիշատակ աշխատողաց ի սմայ, որով եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Տէր:
367ա Կատարեցաւ քաղուածուս Սահմանաց ի թվիս
ՌՃՁԶ. (1737), ի փառս Քրիստոսի աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3ա (1786 թ., շղագիր) Զստացօղ գրքոյս՝ զՍանահնեցի Երկայնաբազուկ Արղութեանց Յովսէփ արքեպիսկոսպոս Ռուսաց երկրի եղեալ հայոց ազգին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս. ՌՄԼԵ. (1786), ի Հաշտարախան:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «1, Պորփիւրի վերլուծութիւն ներածութեան», Պհպ. Աա՝ «657/3128», «ԺԸ. դ.”, 657/
3128», Պհպ. Աա-ին սոսնձուած թերթիկին՝ «Հմր 1,
Պորփիւրի ներածութեան Գրիգորի Տաթեւացւոյ Լուծմունք, գրեալ նօտրագիր գրչութեամբ, անյայտ թուականաւ, քառածալ, վերջն թերի, պակասին գլուխք
հինգ ի միջոյ Է. - ցԺԳ. ոչ ունի զյիշատակարան»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Ս. ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ

ՌՃՂԲ. – 1743

ԳՐԻՉ՝ Գէորգ Նախիջեւանցի (Փառակեցի):
ԹԵՐԹ՝ 256. չգրուած՝ 1ա-3բ, 204բ, 256բ: ՊՐԱԿ՝ 1+1-25x12
(25՝ 5, 4, 20, 21, 22, 23, 24՝ 8, 1՝ 9, 5, 9, 10, 11, 12՝ 10): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ թագով բոլորակ, մէջտեղում առիւծ՝ ձեռքին սուր, պատուանդանին գրուած է՝
«VRYHFYT», «LIBERATE, PROPATRIA EPUSOUF». փայտէ
ցանկապատ՝ մուտքով, ներսում՝ զինուորական հանդերձով եւ
գաւազանով տղամարդ, եւ առիւծ՝ սուրը թաթին, գլխաւերեւը՝
«PROPATRIA», «CR», «CAW»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,4x11). սահմանագծուած սեւով. ունի յիշագրեր:
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 49ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ դրոշմագծերով շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զարդագիր՝ թռչնագիր (4ա, 134ա):
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, մանուշակագոյն:

Նմուշ 49ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ քերծուած, մէջքը
մաշուած, կազմաստառները խոնաւացած, փեղկերին, թ. 1-3,
25-33՝ ցեցի անցքեր, աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 4ա-59ա Նորին Գրիգորի աշակերտի համառօտ տեսութիւն ի գիրս Պորփիւրի
Տե՛ս ձեռ. 623, 192բ-206բ: ա/4ա-5բ: բ/5բ-6բ: գ/6բ-8ա:
դ/8ա-9ա: ե/9ա-10ա: զ/10աբ: է/10բ-1բ: ը/11բ-5բ 1բ: թ/11բ-5բ
(... նախ զի են եւ այլ բաղադրութիւնք, երկրորդ բաւական են
ներգործութեամբ ասէ. Այսքան):

– 15բ-8ա Իսկ մեկնիչն Դաւիթ փիլիսոփային Անյախթ վերլուծութիւն շարագրութիւն – Եւ են Դ.
խնդիր... Այսքան ի մեկնութիւն Պորփիրի լուծանի:
2. 18ա-59ա Նորին Գրիգորի Լուծումն համառօտ
ի Տեսութիւն Դաւթի
Տե՛ս ձեռ. 623, 206բ-47: ա/18ա-9բ: բ/19բ-20բ: գ/20բ-2ա:
դ/22աբ: ե/22բ-4ա: զ/24ա-6ա: է/26աբ: ը/26բ-7ա: թ/27ա-8ա:
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ժ/28ա-9ա: ժա/29ա-30ա: ժբ/30ա-1ա: ժգ/31ա-2ա: ժդ/32ա3ա: ժե/33ա-4ա: ժզ/34ա-5ա: ժէ/35ա-6բ: ժը/36բ-8ա: ժթ/38ա9բ: ի/39բ-40բ: իա/40բ-2ա: իբ/42ա-3ա: իգ/43աբ: իդ/43բ-5ա:
իե/45ա-7ա: իզ/47ա-8ա: իէ/48ա-9ա: իը/ 49ա-51բ: իթ/51բ-9ա:

Բ. 59ա-62ա Դաւթի փիլիսոփայի առածք հինգ
Տե՛ս ձեռ. 464, 184ա-7բ: ա/59ա-60ա: բ/60աբ: գ/60բ:
դ/60բ-1բ: ե/61բ-2ա:

Գ. 62ա-3ա Նորին [Դաւթի] Վասն բաժանման –
Ամենայն որ միանգամ բաժանեալ գոյ յայլոց գոյից... ընդ
որում բոլորն որպես բոլոր բնաւորեցաւ պահիլ. Վերջ:
Դ. 1. 63ա-132բ [Յովհաննու Որոտնեցւոյ Վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի]
Տե՛ս ձեռ. 1648, 4ա-85բ: Այս ինչ է ի գիրս Ստորոգութեանց/63ա-5ա: Սակաւուք ի Ստորոգութեան գիրս/65ա: Եռամեծին Յովհաննու Հայոց փիլիսոփայի եւ վարդապետի Հաւաքումն համառօտ վերլուծութեան ստորոգութեանցն Արիստոտէլի ի Գրիգորէ աշակերտէ/65բ-132բ: Յաղագս ստորոգութեան/65բ-73բ: ա/73բ-83բ: բ/83բ-91բ: գ/91բ-9ա: դ/99ա110բ: ե/110բ-1ա: զ/111ա-23բ: է/123բ-6բ: ը/126բ-8բ: թ/128բ30բ: ժ/130բ-2բ:

2. 132բ-98բ [Յովհաննու Որոտնեցւոյ Լուծմունք
Պերի արմենիաս գրոցն Արիստոտէլի]
Տե՛ս ձեռ. 1648, 85բ-179բ: Այս ի՞նչ է ի լուծմունս Պէր
արմէնիաս գրոցն/132բ-4ա: Նորին Յովհաննու Որոտնեցոյն
համառօտ Լուծմունք Պէրի արմէնի առ գրոցն, ի Գրիգորէ աշակերտէ/134ա-39բ: ա/139բ-42բ: բ/142բ-5ա: գ/145ա-98բ:

Ե. 199ա-203բ [Աբուսայիդայ] Յաղագս կազմութեան մարդոյ
Տե՛ս ձեռ. 1713, 390բ-94բ: [Նախերգան]/199աբ: ա/199բ200ա: բ/200ա: գ/200աբ: դ/200բ: ե/200բ: զ/200բ-1ա:
է/201աբ: ը/201բ: թ/201բ-2ա: ժ/202ա: ժա/202ա: ժբ/202աբ:
ժգ/202բ: ժդ/202բ: ժե/202բ-3ա: ժզ/203աբ:
Հմմտ. Աբուսայիդ, Յաղագս կազմութեան մարդոյն, Երեւան,
1974, էջ 116-68:

Զ. 203բ [Հարցումն վասն իմաստասիրութեան] –
Հարցումն. Զի՞նչ է իմաստասիրութիւն: Պատասխանի.
նախ՝ իմաստասիրութիւն է գիտութիւն գոյից... բազում
ինչ գիտէ այլ, որ զախտս կարող գոյ հնազանդեցուցանել:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 18ա Ախորժ ընթերցողաց եւ յիշատակ է աշխատողաց ի սմայ եւ մեղապարտ գրիչ Գէվորքիս գրեցի ի Սանթ Պետերբուք, թվին փրկչին 1743, իսկ ըստ
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հայոց ՌՃՂԲ.ումն, վայելման սուրբ հօրս իմոյ Ստեփաննոս աստուածաբան վարդապետին, եւ դուք յիշօղք յիշեալ լիջիք առաջի Աստծոյ:
59ա Գրիգորի աշակերտի, հանդերձ ծնօղօք իւր
կրկնակի եւ այլ վաստակելոց սմին յիշատակ բարի ի
Տէր եղիցի, եւ եւս մեղապարտ գիրիչ Գէվորքս, հանդերձ ծնօղօք իմովք յիշել աղաչեմ, եւ դուք յիշօք՝ յիշեալ լիջիք առաջի Աստծոյ. ամէն:
204ա Շնորհօք եւ օժանդակութեամբ Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի աւարտեցի Արտաքնոց գիրքս, որ է
մեկնութին Պորփիւրի, Հինգ ընդհանուր ձայնին եւ
Արիստոտէլի տասն ստորասութեանցն եւ Պէրի արմէնիասին եւ սոցա պատվական գանձ եւ մարգարիտ:
Քանզի ով ոք ցանկութեամբ որոնէ՝ գտցէ, որպես
ասաց Տէրն, թէ՝ Հայցեցէ՛ք եւ գտջիք. եւ այլն: Սակս
իմոյ մեղապարդ եւ անարժան Գէվորքիս գրեցի ձեռամբ իմով ի կողմանս հիւսիսոյ, յերկրին Ռուսաց, ի
արքայանիստ քաղաքն Սանկթ Պետըրբուռք, թվին
փրկչին ՌԷՃԽԳ. (1743) եւ ամսեանն Ոգդեմբերի ԺԵ.
(15), եւ ըստ հայոց թվին ՌՃՂԲ. (1743) եւ յամսեանն
Ոգտեմբեր ԺԵ. (15): Արդ, որք հանդիպիք ի սմայ կարդալով կամ օրինակելով՝ վայելել ի պտղոյ այգոյն
փիլիսոփայիցն, հայցեմ բազմաւ աղերսիւ անմեղադիր
լինիլ սխալանացն իմոց եւ յիշել ի մաքրափայլ յաղօթս
ձեր զամենաթշուառ գրիչ Գէվորքս, հանդերձ ծնօղօք
իմովք, որ եմ ի քաղաքէն Նախջեվանու, ի գեղջէն Փառակու, զի կարի իսկ ջանացաք՝ որքան էր կարն մեր,
ապա եթէ գտցի ի միջի սորա աւելի կամ պակաս կամ
լին[ի] ի մոռացմանէ, որ եմ մարդ սխալական, եւ կամ
ի օրինակէն, զոր ոչ իշեացք այլայլելի, զի մի՛ մեզէն
եպերեալք լիցուք. վերջ:
ՆՇՈՒՄ մէջքին՝ «1. Պորփիւր մարդակազմութեան
լուծմունք», 2ա փակցուած 22x17,5 չափսի թերթիկին՝
«Հմր 1, Գրիգորի Տաթեւացւոյ ի տեսութիւն գրոց Պորփիւրի, գրեալ ի վերայ քառածալ թղթոյ, ընդօրինակեալ ի քաղաքն Ս. Պետերբուրգ, ի ձեռն Գէորգայ Նախիջեւանցւոյ, յամի փրկչին 1743 եւ ի թուին հայոց
ՌՃՂԲ.», «ՌՃՂԲ.-1743, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 4ա «Ծիծաղականն եւ ծիծաղելին եւ
այլն սոյն պիսիսք [Ա]յս քան ի բնաբանն Պորփիւրի»:

3130
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 367. չգրուած՝ 142ա-44բ, 210բ, 340ա-43բ, 363բ-65բ,
366բ-67բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԲx12+Ա-ԺԹx12 (Ը 11, ԺԷ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3x15,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,7x9,5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ 49ա): ՏՈՂ՝ 29: ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով, դրոշմազարդ բաց շագնակագոյն կաշի, մէկ կապիչով. միջուկը տախտակ. աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին թեթեւակի վնասուած,
երեքական գամերն ու երկու կապիչներն ընկած, մէջքի կաշուի
ստորին մասը պատռուած. թերթերին զանազան բծեր, թերթեզերքը բամբակացած, ձեռագրին խոնաւութեան եւ բորբոսի
հետքեր, 312ա, 331ա, 355ա-57բ եւ այլուր գրադաշտը վնասուած, գիրը դժուարընթեռնելի, թ. 365-7 ցեցի անցքեր:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

Նմուշ 49ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-48բ [Սահմանք իմաստասիրութեան Դաւթի
Անյաղթ փիլիսոփայի]
Տե՛ս ձեռ. 464, 95ա-149բ: [Նախերգան]/3ա-4բ: ա/4բ-8բ:
բ/8բ-10բ: գ/10բ-4ա: դ/14ա-7բ: ե/18ա-9: զ/19բ-22ա: է/22ա3ա: ը/23ա-5ա: թ/25ա-6բ: ժ/26բ-30ա: ժա/30ա-2ա: ժբ/32ա4ա: ժգ/34ա-5բ: ժդ/35բ-6ա: ժե/36ա-8ա: ժզ/38ա-9ա: ժէ/39ա42ա: ժը/42ա-3ա: ժթ/43բ-5բ: ի/45բ-6բ: իա/46բ-8բ:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան,
Երեւան, 1960:

Բ. 48բ-9ա Ընդ այսոցիկ եւ առաջիկայ բան իմաստնոյս – [Ա]մենայն չար տանջելի, ոչ ոք տանջեալ
անապական... ապա ուրեմն ոչ է անեղ: [Ա]յս գծածք
հանդիսադիր խմբից առաջնոցն տառից տրամախոհ
իմաստասէր մակացու արանց, ներբողեալ ի Դաւթէ
եռամեծէ ընթադրեցաւ:
Հմմտ. ձեռ. 464, 149բ-50ա:

Գ. 49ա-51բ [Դ]աւթի փիլիսոփայի Առածք հինգ
Տե՛ս ձեռ. 464, 184ա-7բ: ա/49աբ: բ/49բ-50ա: դ/50ա-1ա:
ե/51աբ:

Դ. 51բ-52բ Նորին [Դաւթի] Վասն բաժանման –
[Ա]մենայն, որ միանգամ բաժանեալ գոյ... ըստ որում
բոլորն որպէս բոլոր բնաւորեցաւ պահիլ:
Ե. 52բ-9բ Մեկնութիւն Դաւթի ֆիլիսոֆայի, որ ի
կատարումն նորին տառի, որ վասն փորձանաց
իմաստութեան, ասացեալ տեառն Ներսէսի Հայոց
կաթողիկոսի, ի խնդրոյ ումեմն Ստեփաննոս սիրողի
իմաստութեան – Խնդիր հոգեւորական հաւատով եւ
սիրով հայցողաց պարտիմք տալ յօժարութեամբ...
ունիմք զայսոսիկ շնորհեալ յԱստուծոյ՝ յառնեալ ի մեռելութենէ հոգւոց խոստովանութեամբ եւ արտասուօք:
Զ. 60ա-70բ Պորփիւրի ներածութիւն [Ստորոգութեան Արիստոտէլի]
Տե՛ս ձեռ. 718, 138ա-42բ: Պորփիւրի ներածութիւն/60ա:
ա/60ա-1ա: բ/61ա-3բ: գ/63բ-5բ: դ/65բ: ե/65բ-6ա: զ/66ա:
է/66աբ: ը/66բ-7ա: թ/67ա: ժ/67ա: ժա/67աբ: ժբ/67բ-8ա:
ժգ/68ա: ժդ/68աբ: ժե/68բ: ժզ/68բ-9ա: ժէ/69ա: ժը/69ա:
ժթ/69ա: ի/69աբ: իա/69բ: իբ/69բ: իգ/69բ-70ա: իդ/70ա:
իե/70ա: իզ/70աբ:

Է. 70բ-89բ Արիստոտէլի Ստագիրացւոյ Ստորոգութիւնք: Նախ՝ յաղագս հոմանուանց եւ փաղանուանց եւ յարանուանց եւ բաժանման էակացն
Տե՛ս ձեռ. 926, 191ա-286ա: Ստորոգութիւնք Արիստոտէլի/70բ-2ա: ա/72ա-5ա: բ/75բ-7բ: գ/77բ-80բ: դ/80բ-4ա:
ե/84ա: զ/84ա-7բ: է/87բ-8ա: ը/88աբ: թ/88բ-9ա: ժ/89աբ:
Ծնթ. 71բ ունի աղիւսակ՝ «գոյացութիւն՝ ոչ բաղկացող,
պատահումն, ընդհանուր՝ ոչ բաղկացող, մասնաւոր»:

Ը. 89բ-98բ [Ջիլբերտոսի Պօռետացւոյ] Գիրք վեց
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սկզբանց: Սկիզբն գրոց յաղագս տեսակի, ներգործութեան կամ առնելոյ, կրելոյ, երբի, ուրի, դրութեան, ունակութեան եւ յաղագս այնորիկ, թէ զինչ է
ընդունել զառաւելն եւ զնուազն
Տե՛ս ձեռ. 873, 255ա-70բ: Գլուխ Ա/89բ-91ա: բ/91ա-2ա:
գ/92աբ: դ/92բ-3բ: ե/94ա-5ա: զ/95ա-6ա: է/96աբ: ը/96բ-8բ:

Թ. 98բ-108բ Սկիզբն եւ նախադրութիւն գրոցն, որ
ասի ըստ յունաց Պէրի արմէնիաս, եւ հայերէն՝ Յաղագս մեկնութեան՝ արտագրեալ ի մեծ իմասնոյն
Արիստոտէղէ, թագմանեալ եւ մեկնեալ ի Դաւթէ Ներգինացւոյ
Տե՛ս ձեռ. 926, 201բ-7բ: Սկիզբն եւ նախադրութիւն
գրոցն/98բ: ա/98բ-9ա: բ/99աբ: գ/99բ-108բ:

Ժ. 109ա-41բ Համառօտ հաւաքումն եւ յոյժ
օգտակար ի Դիալէթիկայն, որ է տրամաբանութիւն:
Կարգեալ եւ թարգմանեալ ձեռամբ Բարդուղիմէոսի
եպիսկոպոսի
Տե՛ս ձեռ. 69, 266ա-97ա: ա/109ա-33բ: բ/134ա-41բ (...որ
հաւաքաբանութիւնն այն է ճշմարիտ ///): գ, դ/չիք:
Ծնթ. կից ունի աղիւսակներ՝ 120ա, 129ա, 132ա, 133:

ժա. 145ա-56ա Պորփիւրի ներածութիւն
Տես ձեռ. 718, 138ա-70բ: [Պորփիւրի ներածութիւն] /145աբ:
ա/145բ-6բ: բ/146բ-8բ: գ/149ա-51ա: դ/151ա: ե/151ա:
զ/151ա: է/151բ-2ա: ը/152աբ: թ/152բ: ժ/152բ: ժա/152բ-3ա:
ժբ/153ա: ժգ/153ա: ժդ/153ա-4ա: ժե/154ա: ժզ/154աբ:
ժէ/154բ: ժը/154բ: ժթ/154բ: ի/154բ-5ա: իա/155ա: իբ/155ա:
իգ/155աբ: իդ/155բ: իե/155բ: իզ/115բ-6ա:

ժբ. 156ա-210ա Դաւթի փիլիսոփայի Ներգինացո
վերլուծութիւն Ներածութեանն Պաւրփիւրի. Պաւրֆիւր
Տե՛ս ձեռ. 1688, 1ա-151ա: ա/156ա-7բ: բ/157բ-9ա:
գ/159ա-61բ: դ/161բ-2բ: ե/162բ-5ա: զ/165ա-7բ: է/167բ-8բ:
ը/169ա-70ա: թ/170ա-1ա: ժ/171ա-2ա: ժա/172ա-3բ: ժբ/173բ4բ: ժգ/174բ-6ա: ժդ/176ա-8ա: ժե/178ա-9բ: ժզ/179բ-81ա: ժէ
/181ա-3ա: ժը/183ա-4բ: ժթ/184բ-6բ: ի/186բ-8բ: իա/188բ90բ: իբ/190բ-2ա: իգ/192աբ: իդ/192բ-5ա: իե/195ա-7բ:
իզ/197բ-99բ: իէ/199բ-200բ: իը/200բ-3ա (խորագիրն այլ՝
Յաղագս յատկի վերլուծութիւն ի Դաւթէ փիլիսոփայէ):
իթ/203ա-5բ (խորագիրը այլ՝ Յաղագս պատահման վերլուծութիւն ի Դաւթէ): լ/205բ-6բ: լա/206բ-7բ: լբ/207բ-8բ (սկիզբը այլ՝
Ընդ այսոսիկ հանդերձ Աստուծով տեսութիւն): լգ/208բ-9ա:
լդ/209աբ: լե/209բ (սկիզբը այլ՝ Հանդերձ Աստուծով առաջիկա
տեսութիւն): լզ/209բ-10ա: լէ/210ա: լը/210ա: լթ/210ա: խ/210ա:

ժգ. 211ա-281բ Ստորոգութիւնքն Արիստոտէլի
Տե՛ս ձեռ. 1687, 106բ-245բ: [Ստորոգութիւնք Արիստոտելի]/211ա-15բ: ա/215բ-26բ: բ/226բ-37ա: գ/237ա-49բ:
դ/249բ-62բ: ե/262բ-3բ: զ/264ա-74բ: է/274բ-6բ: ը/276բ-7բ:
թ/277բ-80ա: ժ/280ա-1բ:

ժդ. 281բ-339բ Սկիզբն եւ նախադրութիւն գրոցն,
որ ասի ըստ յունացն Պերի արմենիաս եւ հայերէն՝
Յաղագս մեկնութեան. Արտադրեալ ի մեծ իմասնոյն
Արիստոտէլէ, թարգմանեալ եւ մեկնեալ ի Դաւթէ
Տե՛ս ձեռ. 926, 201ա-7ա: Նախերգան/281բ-86ա: ա/286ա89ա: բ/289ա-91ա: գ/291ա-339բ:
Ծնթ. 323բ բոլորակ աղիւսակք
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ժե. 344ա-57ա Արիստոտէլի իմաստասիրի թուղթ
առ Աղէքսանդրոս թագաւոր. Պատմութիւն յաղագս
աշխարհի – [Ի]սկ բազում անգամ ինձ աստուածային
ինչ եւ բարեբախտեալ ճշմարտապէս իր, ո՜վ Աղեքսանդրէ գոլ թուեցաւ իմաստասիրութիւն... եւ երանելի
ի նմանէ ընդունի զշնորհս:
ժզ. 357-60բ Արիստոտելի յաղագս առաքինութեանց առ Աղեքսանդր թագաւորն – [Գ]ովելի են գեղեցիկքն եւ պարսաւելի գարշելիքն... ասացելոցդ ներհակքն, որք են ի պարսաւելէացն:
ժէ 360բ-61ա [Վասն իմաստասիրաց] – Արիստոտելէս Ստագիրացի էր ի Քամշկիթ... [Ե]պիմաքոս
ասաց, որ փոքր ինչ յանցանիցէ, քաջ այր նա է:
ժը. 361ա-3ա Գրիգորի Մագիստռոսի Առ հեղգս
ուսումս իմաստից
ա. 361ա-2ա [Գ]ամագտական գեղանամ շողացեալ քեզ յայսմ պատահեալ տառի տարակոյս տատական տրոհել զտարբեղունն... անտինել անվարժիցն եւ տաղտտըկոտացն եւ դանդաղականն ծուլաց:
բ. 362աբ Այլ ի նոյնս – [Մ]րգուզ փանաք ծրդեալ
ծեքեալ անհոյծ ոգեալ... մեղդէտ մախիզ ոփեալ միտեալ յարդեալ արասունեալ:
գ. 362բ Նորին Գրիգորի. Առ հեղգ աշակերտս
յուսումն եւ հպարտս գոլ – [Գ]անգիւն բախիւն հասեալ գեղազանամ քեզ ճոխացեալ... սողոսկեալ ստաբանական մակացութեանցն ոչ կարօտեալ:
– 362բ-3ա [Բան առ որդին իւր Վահրամ – Հ]իմ
ինձ յայսոսիկ ոչ դժւարեալ... սեփհական վեսիդ Վահրամայ:
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դ. 363ա Նորին առ որդիս իւր՝ զօրանալ եւ ի
պատերազմին հասանելոյ ի չարաբաստ ծերունոյն
Նիկօլա այրար – [Լ]ուաք թէ եկն պապն Պաղակ, / Վարդանասարըն պի[տ]ակ... եռակի վանգօք շարակացեալ:
– Գրչից՝ 1ա Որակութիւն բայից են զանազանութիւն
խօսից եւ են հինկ՝ սահմանական, հրամայական, ըղձական, գերադասական, աներեւոյթ:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, նոտրգիր
366ա Վասն ջերմի գրէ զայս բանքըս աղտի – Զասաբուստի, միատի բազագուր... սուրբ երրորդութեանն
եղոյր բժըշկութիւնն ծառայիս Աստուծոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 67բ Թողութիւն արարէ՛ք վասն Աստուծոյ
այսչափ մէջ տալն պատճառն անիրաւ քունն է, ա՜խ
քուն: Թէ զի՞նչ գործեցեր այսօր:
Ծնթ. Գրիչը էջի ստորին կէսը վրիպմամբ չի գրել. այս մեղայականը դրա համար է:

363ա Աստուած շնորհաւոր առնէ զգիրքս տեառն
իմոյ տէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1բ (ԺԸ. դար նոտրգիր) Ծառայ Մանացական մահտէսի Օվանէսեան Համադանցի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Սահմանաց Դաւթի», 1ա՝ «659/
3130», «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 2ա՝ «Հմր 1
(ձեռագրի համառօտ նկարագրութիւնը)»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Սեաւ եմ գեղեցիկ, դուստր Եւայի
Երուսաղէմ»: 1բ «Մնացական»: 2բ «Ասեն թէ Դաւթի Անյախց»: 366ա՝ «Տիրացու Վան»: Ա փեղկի կազմին թանաքով՝ «Մնացական, Մնացական» (5 բառ անընթեռնելի):

3131
ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ
ՏՈՒՄԱՐԶԱ
ԳՐԻՉ՝ Պարսամ:
ԹԵՐԹ՝ 198. չգրուած՝ 1ա-2բ, 197աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԷx12 (Ա 9,
ԺԷ 10, ԺԲ, ԺԶ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,5x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (1,5x10): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
17ա), խորագրերը կարմրով, գլխատառերը կարմիր, կանաչ:
ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ բազմագունի դրոշմուած կտաւ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 17ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ատ ա զ ա ր դ ՝ 3ա, 22ա, 45ա,
71ա, 93ա, 118ա, 140ա, 163բ: Լո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական,
թռչուն, կենդանի, տաճար: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, սեւ, մանուշակագոյն,
շագանակագոյն, դեղին:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճաշոց: ԺԳ. դ.: ԱԲ+ԳԴ, ստացուած ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի ծալումով ընդլայնակի
եզրահատումով (բնագիրը կտրած): Թուղթ (27,6x20,5). երկսիւն

ՌՁԲ. – 1633
(27,5x18,5), բոլորգիր (նմուշ՝ Բա), տող՝ 26: Լուսանցազարդ՝
բուսական (Աբ, Դա) գոյներ՝ կանաչ, կարմիր: Կարդալ՝

Նմուշ Բա
1. Աա1 (1-ին սիւնակ), Բբ1. «[Ընթերցուածք յԱռակաց]
(Իմաստ. Ա. 1-17) Սիրեցե՛ք զարդարութիւն դատիք... ոգի Տեառն
ելից զտիեզերս:
2. Բբ1, Աա2, Բբ2՝ Պաւղոսի առա[քելոյն] ի Կորնթացիոց
թղթ[ոյն Դ. 9-13] – Ինձ այսպէս թուի, թէ զմեզ... Ալելու[իա],
Ծափս հարէ՛ք, ամենայն հեթա[նոսք]... Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
3. Աբ2 [Քա]ղոց ԺԷ. Սրբոյն Շուշանա, որ կատարեցաւ յառնէ
իւրմէ Անթիպա ///էվրացն զաւրագլխէ. Սաղմոս ՃԻԳ, կցուրդ.
Աւգնութիւն է մեզ յանուանէ Տեառն այն. Ընթերցու[ածք] յԱռակաց (Իմաստ. Գ. 9-13) – Յուսացեալք ի Տէր իմաստասցին... ընկալցի այցելութեան պտուղ ոգւոյ ի Տեառնէ: Յովհաննու առա[քելոյն] ի Կաթողիկէի [Ա] թ[ուղթ] [Գ. 2-6] – Սիրելիք այժմ որդիք
Աստուծոյ եմք... եւ ամենայն որ մեղանչէ ոչ ետես զնա: Աւե[տարան] ըստ Ղուկաս[ու Ը. 1-3] – Եւ եղեւ յետ այնորիկ եւ ինքն
շրջեր ընդ քաղաքս... յնչից իւրեանց»:
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4. Գա1, Դբ1, Գա2, Դբ2 «///ւնել ուներ եւ առաջին իրաւունս
պաշտաման զաշխարհական զսրբութիւնն... րայ կային: ամենայն իշխանաց զի խա[ղաղութեամբ]: [Առ Եբրայեցիս թուղթ. Թ
1-10] – Ունել ունէր եւ առաջին իրաւունս...:
5. Դբ2, Գբ1, Դա1, Գբ2, Դա2 Ալելուիա, աւրհնեցէ՛ք զՏէր
յաւրհնութիւն նոր, աւրհնութիւնք նմա. [Աւետարան] ըստ Յովհանն[ու Ժ. 22-8] – Եղեն յայնժամ նաւակատիքն յԵրուսաղէմ...
ոչ ոք կարէ յափշտակել զնոսա ի ձեռաց իմոց: Տրդատա եւ Աշխեն տիկնոջ եւ Խոսրովիդխտոյ. Սաղմոս ԽԴ. Բղխեսցէ սիրտ.
կցուրդ. Տարցին թագաւորի կուսանք. Ընթերցուածս յԱռակաց
(Իմաստ. Զ. 1-10) – Լուարուք թագաւորք եւ ի միտ առէ՛ք.... ուսանիցիք զիմաստութիւն եւ մի՛ սխալիցեք: Պաւղոս ի Տիմոթ[էոս Բ.
1-2] – Եւ արդ, աղաչեմ նախ քան... զի խա[ղաղութեամբ]»:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը նորոգուած Ի. դարում, կազմի
փեղկերը մաշուած, երեքական գամերն ու կապիչներն ընկած,
մէջքի կաշին մաշուած, ճաքճքած, թերթերին խոնաւութեան, բորբոսի, աղտոտուածութեան հետքեր, որոշ բառեր դժուարընթեռնելի են. թ. 198՝ 11,2x8 չափսի էջանիշ թերթիկ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-191բ Սաղմոսարան
Տե՛ս 1642, 1ա-239ա 1/3ա-19ա: ա/19ա-21ա: բ/21ա-2ա:
2/22ա-41բ: ա/41բ-3բ: բ/43բ-4բ: 3/45ա-67ա: ա/67ա-8բ:
բ/68բ-9բ: գ/69բ-70բ: 4/71ա-90բ*: ա/90բ-1բ: բ/91բ-2բ:
5/93ա-116բ: ա/116բ-8ա: բ/118ա: 6/118ա-38բ: ա/138բ-9բ:
բ/139բ: 7/140ա-62ա: ա/162աբ: բ/162բ-3ա: գ/163ա: 8/163բ81ա: (176-7 թերթերի մէջտեղից մէկ թերթ ընկած, ՃԽԱ. վերջ.
«եւ ոչ գտաւ խնդրող անձին իմոյ ///» եւ ՃԽԲ.-ի սկիզբ թափուած. «/// յերկիր ուղիղ վասն անուան քո Տէր...»): ա/181ա3բ: բ/184ա-6բ: գ/186բ-7ա: դ/187ա-8ա: ե/188ա-90ա: զ/190ա1ա: է/191աբ:
Ծնթ. Կան խորագրային որոշ տարբերութիւններ, սաղմոսների կարգային համարները գրուած են արտ. լս-ներում:

Բ. 192ա-6ա Աղաւթք տեառն Ներսիսի Հայոց կաթուղիկոսի, արար վասն ամենայն քրիստոնէից ուսանելոյ՝ ծերի եւ տղա[յ]ի, եւ կինմարդոյ եւ աղչըկունք, որ աւրն եւ գիշերն ԻԴ. (24) սահաթ է, եւ այս
աղաւթքս ԻԴ. (24) տուն է, ուսանին անպատճառ եւ
ասեն յամէն սահատ զմէկ տունն եւ անխախ[տ] եւ
անվախ կենան ի յամենայն փորձանաց հոգւոյ եւ
մարմնոյ. ամէն – Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիր
պագանեմ քեզ, Հա՛յր... փառք եւ երկրպագութիւն
անբաժանելի Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 196աբ Յիշատակար[ա]ն է, ո՜վ եղբայրք իմ
– Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ
Հոգոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն: Գերեցաւ հոգիաբուխ
աստուածային գանձարանս ի թվականիս հայոց ՌՁԲ.
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(1633), ձեռամբ ամենամեղ եւ անարհեստ գրչի Պարսամին, ի գիւղն Տումարզայ, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնա եւ Սուրբ Պետրոսի եւ Պաւղոսի առաքելոյն եւ
այլ համաւրէն սրբոցն, որ աստ կան: Արդ, յերիս անգեալ աղաչեմ զձեզ, ով մանկո՛ւնք յեկեղեցւոյ, յիշեցէ՛ք
յուսուցիչս իմ զԳրիգոր եպիսկոպոսն եւ զհայ[ր]ն իմ
Իգնատիոսն, |196բ| որ փոխեր են առ Քրիստոս, եւ
զմայրն իմ եւ զեղբայրն իմ եւ զազգականք իմ՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալս ամենեցուն. ամէն:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Բ. էջ 515, Հմր 756: Այս նոյն յիշ-ը ԺԸ.
դարի նոտրգրով կրկնուած ի196բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 120բ (ԺԸ. դար, նոտրգիր) Յիշատակ է այս Սաղմոցէ տիրացու Գրոգ (նման՞ 2ա, ջնջած):
2. 198ա (ԺԸ. դար, նոտրգիր) Յիշեա՛յ, Տէ՛ր, զհոգի
ծառային քոյ Կիւլէմիրին, Խասխաթունին, Կիւլէնէն,
Պեկզետէն, զկենդանիքն՝ տէր Եղիան, զՄուրատ:
3. 58բ (1881 թ., շղագիր) Ն[ուաստ] Յովհաննէս
ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեանց, առաջ[նորդական] տ[եղապահ] հայոց Պուլկարիոյ, ի Ռուսճուք.
1881, Դեկտեմբեր 25:
4. Կազմի Բ. փեղկին (սուր գործիքով խազուած,
հայելային արտացոլմամբ) ի Գղիշէ, ի Թորոս:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 41ա սեւ թանաքով բոլորակ, վատ
դրոշմուած, անընկալելի: 59ա կապոյտ թանաքով բոլորակ, կենտրոնում բացուած գիրք, ներքեւում վեցթեւեան աստղ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Սաղմոսարան», Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «Հմր 1 Սաղմոս Դաւթի, քառածալ, բոլորագիր, գրեալ ի թղթի, ի թուին հայոց
ՌՁԲ. (1633), ի գիւղն Տումարզայ, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնի եւ Սուրբ Պետրոսի եւ Պօղոսի, ի ձեռն
ուրումն Պարսամի: Ունի յիշատակարան, 4 թերթ բոլորագիր պահպանակ»: «661/3131», «ՌՁԲ. 1633, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «3՝ Սաղմոս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ այբուբեն, զանազան նշաններ եւ տառեր, բնագրի մէջ առկայ վանկերի վերարտադրումներ՝
1ա՝ «չ՝ 5, դ, Ա՝ 2, Ս, սս», 1բ՝ «անանիչ այլս աղոց
պապիկ, ա, բ, գ, դ, ե, ///շատակէ», 183բ նաեւ Պտռիկ
Պհպ. Գբ-Դբ 41ա՝ «աղիչ, աղիի», 44բ՝ «ի, ի, ի ծառայի,
ի ծառայի Յիսուս»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 151բ, 158բ, 186բ:

3132
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ԳԱԼԱՄԱԹՈՅ՝ ԱՆՏԱՌ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՄՏԱԾՄԱՆՑ
ԿԵՍԱՐԻԱ (ԵՒՔԱՌԱ)
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր դպ., Անանուն (1ա-73բ): ՍՏԱՑՈՂ՝ Աւետիս վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 317 (գրչի էջակալում՝ 1-478, որ է՝ 5ա-313բ). չգրուած՝
1բ-2բ, 3բ-4բ, 312բ-7բ: ՊՐԱԿ՝ 1-10x12 (1՝ 4, 7՝ 9)+Ա-ԺԷx12 (ԺԷ

ՌՄԺԲ. – 1763
16): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ,
«GP»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,1x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18,5x12).
սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 18ա, Անանուն
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Ա՝ նմուշ՝ 7ա), ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 30-34, գծումները ճնշումով:
ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով բաց շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դեղնաւուն թուղթ, չգրուած:

Նմուշ 7ա

Նմուշ 18ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին քերծուած, Ա. փեղկը հիմքի
վերին մասից 3 սմ պատռուած, Ա. փեղկի երկու գամերն ընկած,
5ա-73բ գրադաշտը գունափոխուած, տեղ-տեղ աղտոտուածութեան զանազան բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
5ա-312ա [Ալեքսանդր Գալամաթօ, Անտառ նորագոյն մտածմանց]
Տե՛ս ձեռ. 90, 2ա 408ա: Ա-ԻԵ/չիք: ԻԶ/74ա-85ա:
ԻԷ/220ա-6ա: ԻԸ/85ա-7բ: ԻԹ/21բ-7բ: Լ/27բ-32բ: ԼԱ/32բ-6ա:
ԼԲ/103բ-9բ: ԼԳ/87բ-103բ: ԼԴ/67բ-73բ: ԼԵ/11ա-5բ: ԼԶ/57բ64բ: ԼԷ/64բ-7ա: Ցանկ գլխոց, որ ցուցանի թղթահամարով/67ա: ԼԸ/15բ-21բ: ԼԹ/5ա-10բ: Խ/44բ-52ա: ԽԱ/52ա-7բ:
ԽԲ/110ա-21բ: ԽԳ/121բ-30ա: ԽԴ/130ա-3ա: ԽԵ/133ա-9բ:
ԽԶ/139բ-46բ: ԽԷ/146բ-55բ: ԽԸ/155բ-64ա: ԽԹ/164բ-70բ:
Ծ/170բ-6բ: ԾԱ/176բ-81բ: ԾԲ/181բ-7բ: ԾԳ/187բ-92ա:
ԾԴ/192ա-201ա: ԾԵ/201ա-11ա: ԾԶ/211ա-20ա: ԾԷ/226ա-36բ:
ԾԸ/236բ-43բ: ԾԹ/243բ-9բ: Կ/249բ-1բ: ԿԱ/251բ-8բ: ԿԲ/302ա10ա: ԿԳ/258բ-63ա: ԿԴ/263ա-8բ: ԿԵ/268բ-73բ: ԿԶ/36ա-9բ:
ԿԷ/274ա-81ա: ԿԸ/281ա-7բ: ԿԹ/287բ-94բ: Հ/39բ-44բ:
ՀԱ/294բ-302ա: Ցանկ Գլխոց/310բ-2ա:
Ծնթ. Գլուխների յաջորդականութիւնը խախտուած է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 310բ Շնորհիւ Տեառն եւ յօժանդակութեամբ
Նախավկային իւրոյ սրբոյն Ստեփաննոսի յանկ
ելեալ աւարտեցաւ հոգելից գրկուկս, որ կոչի Սէր Աստուծոյ, ձեռամբ Կեսարիու գիւղէն յԵւքառայցի հան-
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գուցեալ տէր Յակոբի որդի փանաքի տիրացու եւեթ
Գրիգորիս, ի վայելումն Աւետիս հոգեկիր վարդապետին, որոյ Տէր բարեաւ վայել տացէ: Եւ արդ, ո՜ ազնվամեծար եղբայ[ր]քդ իմ, մինչ ընթեռնուք զգրկուկս զայս
եւ թէ սղալ ինչ գտանիցէք ի ներ սմին, զներելն հայցեմ
տհասութեանս, զի եղեալ է կամ ի վրիպմամբ աչացս եւ
կամ անկիրթ գոլոյս արհեստին քերականութեան, եւ
վերջապէս՝ խնդրեմ լուսաւորչածին եղբարցդ, զի յիշման արժանի առնիցէք առ Տէր հանգուցեալ զտէր Յակոբ հայրն իմ եւ զմեղսակիր Գրիգոր դպիրս միով Հայր
մերիւ. եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերմէ: Որ ի ՌՄԺԲ. (1763) թվին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (1821 թ., շղագիր) Ստացայ զսոյն գիրգս Քարոզից ի Շահումեան Պետրոս աղայէն Զմիւռնացի՝ յիշատակ իւրն եւ իւրայնոցն. 1821. յԻզմիր. Ղուկաս վարդապետ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 71բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ԱՒԵՏԻՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Սէր Աստուծոյ գիրք 1», 3ա
«Գիրք սէր Աստուծոյ, որոյ սկիզբն գոյ քանի մի քարոզս»: Ա. կազմաստառին սոսնձուած թերթիկին՝ «Հմր
1, Սէր Աստուծոյ գիրք, ութածալ, գրեալ ի թղթի, նօտր
գրչութեամբ, ի Գրիգոր դպրէ Կեսարիոյ գեղջ Եւքառացւոյ. ունի յիշատակարան եւ քանի մի քարոզս ի
սկիզբն մատենին», «664/3131», «ՌՄԺԲ. – 1763,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ կազմի Ա. փեղկին՝ «Մարտնչել ընդ
երից օրէնք է մեզ՝ ընդ սատանայի ընդ մարմնոց եւ ընդ
աշխարհի- վասն զի թշնամօք են հոգ եւ գան գործեն
միշտ մատնել ի կորուստ: զԲանալի տապանին /// ոչ ///
հրեշտակաց, վասն զի մարդասէրք էին զի /// /// ///ելով
զտառապանս մարդկան բացեալ /// /// էին: Վասն որոյ
առ ինքն պահեալ, ոչ ետ թոյլ առ զայլ հրեշտակաց»:
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ԱԼԷՔՍԱՆԴՐԻ ԳԱԼԱՄԱԹՈՅ՝ ԱՆՏԱՌ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՄՏԱԾՄԱՆՑ
ԵՒՔԱՌԱ (Կեսարիա)
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր դպիր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Դանիէլ վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 550 (գրչի էջակալում՝ 1-1076, որ է՝ 4ա-539ա եւ 8691038, որ է՝ 445բ-530բ). չգրուած՝ 1բ-2բ, 3բ, 30ա, 540աբ, 543ա50բ: ՊՐԱԿ՝ 3+Ա-ԽԴx12+6+2+2 (Ա 11, Բ 16+4+4, ԻԹ 10): ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ եռամահիկ, «G» (մասամբ հիմքի կարի տակ): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (16x11,5). սահմանգծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 74ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 30: ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով սեւ
կաշի. միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ թուղթ, չգրուած. լուսանցակողերը՝ կարմիր, վերին եւ ստորին հիմքերին՝ խաչապսակ զարդագիծ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կանաչ, դեղին:

ՌՄԺԵ. – 1766

Նմուշ 74ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. փեղկերի երկուական գամերը եւ մի կապիչն ընկած, մնում է միւս կապիչից մօտ 3 սմ հիմքը. Ա. փեղկի
ստ. անկիւնը, թ. 1-154 ստ. արտ. անկիւնները այրուած, թ. 1-3,
փեղկերի կազմաստառներին՝ ցեցի անքեր, թ. 199, 283, 247, 249՝
ստ. արտ. լս 1.5 սմ չափով պատռուած, թ. 3՝ սոսնձուած հատուածին նորոգման նպատակով փակցուած այլ թուղթ, թերթերին
աղտոտուածութեան հետքեր, լուսանցակողերը գունաթափուած:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-542բ [Ալեքսանդր Գալամաթօ, Անտառ նորագոյն մտածմանց]
Տե՛ս ձեռ. 90, 2ա-408ա: Ա/1ա-18բ: Բ/30բ-41ա: Գ/41ա7ա: Դ/47ա-54բ: Ե/54բ-62ա: Զ/62ա-70բ: Է/70բ-9բ: Ը/89բ-9բ:
Թ/89բ-96ա: Ժ/96ա-101բ: ԺԱ/101բ-8ա: ԺԲ/108ա-15ա:
ԺԳ/115ա-9բ: ԺԴ/119բ-27ա: ԺԵ/127ա-33ա: ԺԶ/133ա-8բ:
ԺԷ/138բ-47ա: ԺԸ/147ա-52ա: ԺԹ/152ա-9ա: Ի/159ա-66ա:
ԻԱ/166ա-74ա: ԻԲ/174ա-9բ: ԻԳ/179բ-85ա: ԻԴ/185ա-9բ:
ԻԵ/189բ-94ա: ԻԶ/194ա-200բ: ԻԷ/201ա-6բ: ԻԸ/չիք: ԻԹ/206բ16ա: Լ/216բ-24բ: ԼԱ/224բ-30բ: ԼԲ/281ա-8ա: ԼԳ/288ա-302ա:
ԼԴ/302ա-11ա: ԼԵ/311ա-9ա: ԼԶ/495ա-508ա: ԼԷ/508ա-13ա:
ԼԸ/529բ-39ա: ԼԹ/18բ-29բ: Խ/269ա-81ա: ԽԱ/484ա-95ա:
ԽԲ/326ա-38ա: ԽԳ/356ա-65բ: ԽԴ/372ա-5բ: ԽԵ/319ա-26ա:
ԽԶ/383բ-91ա: ԽԷ/391ա-401ա: ԽԸ/401ա-11ա: ԽԹ/411ա-8ա:
Ծ/425ա-32բ: ԾԱ/432բ-9ա: ԾԲ/439ա-46բ: ԾԳ/446բ-51բ:
ԾԴ/451բ-63ա: ԾԵ/463ա-75բ: ԾԶ/338ա-48ա: ԾԷ/348ա-56ա:
ԾԸ/365բ-72ա: ԾԹ/375բ-81բ: Կ/381բ-3բ: ԿԱ/418ա-25ա:
ԿԲ/475բ-84ա: ԿԳ/513բ-8ա: ԿԴ/518ա-24ա: ԿԵ/524ա-9բ:
ԿԶ/230բ-6ա: ԿԷ/236բ-42բ: ԿԸ/242բ-8բ: ԿԹ/248բ-54բ:
Հ/254բ-62բ: ՀԱ/262բ-9ա: Ցանկ Գլխոց/541ա2բ:
Ծնթ. Գլուխների յաջորդականութիւնը խախտուած է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 539բ Շնորհիւ Տեառն եւ յօժանդակութեամբ
Նախավկային իւրոյ սրբոյն Ստեփաննոսի յանկ ելեալ
աւարտեցաւ հոգելից գրգուկս, որ կոչի Սէր Աստուծոյ,
ձեռամբ Կեսարիու գիւղէն յԵւքառացի հանգուցեալ
տէր Յակօբի որդի փանաքի տիրացու եւեթ Գրիգորիս,
ի վայելումն Դանիէլ գերամեծար վարդապետին, որոյ
Տէր բարեաւ վայել տացէ: Եւ արդ, ո՜ ազնուամեծար
եղբարքդ իմ, մինչ ընթեռնուք զգրգուկս զայս՝ եւ եթ[է]
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սղալ ինչ գտանցէք ի ներ սմին, զներելն հայցեմ տհասութեանս, զի եղեալ է կամ ի վրիպմամբ աչացս եւ կամ
անկի[ր]թ գոլոյս արհեստին քերականութեան, եւ վերջապէս՝ խնդրեմ լուսաւորչածին եղբարցդ, զի յիշման
արժանի առնիցէք առ Տէր հանգուցեալ զտէր Յակօբ
զհայրն իմ եւ զմեղսակիր Գրիգոր դպիրս՝ միով Հայր
մերիւ, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերմէ: Որ ի ՌՄԺԵ. (1766) թվին: «Հայր մեր, որ յերկինսդ ես, <դ ես> սուրբ եղիցի անուն քոյ, եկես՛՛»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (ԺԸ. դար, նոտրգիր) Յիշատակ է տէր Օհանէսին, որ առի ի հալալ արդեանց իմոց՝ առ ի ընթեռնելոյ
ինձ եւ ո՛չ այլում, զոր այլում արգելեալ լինի, բաց յինէն:
Յիշատակ է սուրբ գիրքս տէր Յոհ[ա]ննէսին, զոր
ստացլեալ է ի յարդար ընչից իւրոց, (թանաքագծերով
ջնջած՝ «զոր ետ յիշատակ սուրբ՝ դուռն Սէվանա, ի
ձեռն Եղիազար եպիսկոպոսին: Վայելողքն») միով բեր[ան]ով որորմիս ասասցեն ի յաղօթս իւրեանց. Հայր
մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քոյ եւ այլն:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝
«Հմր 2, Սէրն Աստուծոյ, քառածալ, նօտրագիր, հասարակ, գրեալ ի թղթի, ի ձեռն Գրիգորի Տէր Յակովբեանց, ի վայելումն գերամեծար Դանիէլ վարդապետին իւրոյ, ի թուին հայոց ՌՄԺԵ. (1766), ի վերջն ունի
զյիշատակարան», «665/3133», «ՌՄԺԵ. – 1766,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 543ա՝ «1584»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բ. փեղկի կազմաստառին սոսնձուած
էջանիշ թերթիկին (8x6,5)՝ այբուբեն, զանազան տառակապակցութիւնք, «Աստուծոյ ամենայն ժամ օրհնե»:

3134
ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ՝ ՍՐԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՍԽԱԼՄԱՆՑ ՏԵՏՐԱԿԱՑ
ԼՍԱՐԱՆԻ ԳԱԲՐԻԵԼԻ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԹԵՐԹ՝ 98 (գրչի էջակալում՝ 1-129, որ է՝ 8ա-72ա). չգրուած՝
1ա-2բ, 96ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ 1-5x20 (1՝ 19, 4՝ 12, 5՝ 27): ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
ճնշադրոշմներով՝ «Фабрики N 7 Сергъева», Тронцк. фабр. N 6,
Говарда», 96 6, «Сурской, Сергъева 6, фабрики»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x17,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x13,8). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 27ա): ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն թուղթ. մէջքը՝ բաց շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ չգրուած թուղթ. թ. 1՝ մասն է կազմաստառի.
լուսանցակողերը՝ կապոյտ ցայտկէն:

Նմուշ 27ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի փեղկերը, մէջքը մաշուած, մէջքի
կաշուին ցեցի անցքեր, սուր գործիքով Բ. փեղկից երեք անցք ծակած, կազմաստառին, թերթերին խոնաւութեան հետքեր, հեղինակի կողմից կան յետագայում կարմիր մատիտով արուած յաւելումներ եւ ուղղումներ:

ՌՅԺԲ. – 1863

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3բ-95բ Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակացն
լսարանի ընարելոյ ի Գաբրիէլ վարդապետէ Այվազեան, գրեալ ի 1863 ամին, ի Սուրբ Էջմիածին
3բ Մի՛ յայսմ հետէ իցեմք տղայք խռովեալք... որ է
գլուխ Քրիստոս: Եփես. Դ. 14-[15]:
– 4ա-7բ Առաջաբանութիւն – Որովհետեւ ըստ
հոգեւոր պաշտամանս պարտաւորութեան անխուսափելի հարկ ի վերայ կայ... առ ի զգուշութիւն մեծահաւատ եւ զհոգեսէր ազգիս լրութեան, վասն ամենեցուն
պարտաւորեալ, կամենամ հանապազօր աղօթարար.
վշտ՛՛ Մատթէոս կաթողիկոս ամենայն Հայոց:
ա. 8ա-15բ Գլուխ Ա. – Ի տետր Ա. երես 3 գրէ.
«Ամէն հին ազգերն ալ ունեցեր են իրենց համար մէկ մէկ
սրբազան գրքեր... հաւատամք ի մի Աստուած, յարարիչն |15բ| երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից. ի Ժամագիրն:
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բ. 15բ-21բ Գլուխ Բ. – Ընթերցեալ մեր եւս զայս
երկրորդ տետրակն լսարանին երես 18, գտաք անդանօր... յօրինեալ ի բազմարդիւն Պետրոս աստուածաբան
եպիսկոպոսէ Նախիջեւանցւոյ, տպեալ ի Կալկաթայ:
գ. 21բ-4բ Գլուխ Գ. – Մեք աստանօր փութասցուք
զերրորդ տետրակին սխալմունսն ուղղել... ինքն հոգեւորապէս ծնաւ ըստ մարմնոյ ծնունդ, ծնանիմք եւ մեք
ըստ հոգւոյն զվերստին ծնունդն. Ներ. Շնորհ. ի Մեկն՛՛
Մատ՛՛, գլուխ Ա.:
դ. 24բ-8բ Գլուխ Դ. – Ի չորրորդ տետրակի աստ
գրէ երես 43... ուստի բասրելիք են այսօրինակ (տողի
վերեւում՝ «անզգուշաւոր ասացուածք յաւէտ») դրութիւնք բանից, զի են շփոթիչք մտաց քան թէ օգտակարք:
ե. 28բ-46բ Գլուխ Ե. – Աստանօր գրէ յերես 56-57
«Ճշմարիտ է, որ Աստուած փորձի կարօտ... այլ զի համաբնութիւն եղեւ նոցա ըստ մարդկութեան, ըստ առաքելոյ, թէ «ոչ ամօթ համարի եղբարս կոչել» սուրբն
Յով՛՛ Ծործ՛՛ ի Մեկն՛՛ ԻԸ. 10:
զ. 46բ-51ա Գլուխ Զ. – Ի համարն 70 սոյն գլխոյ, ի
նկարագրելն զպատմութիւն ժառանգելոյն Յակոբայ...
ձեռն կարկառէ եւ յարուցանէ եւ մշտնջենաւոր կեցուցանէ. Սարգ՛՛ Շնորհ՛՛ ի Մեկն՛՛ Թղթ՛՛ Յակ՛՛, ճառ Թ.:
է. 51ա-7բ Գլուխ Է. – Ի համարն 83 սոյն գլխոյ գրէ,
վասն գողանալոյն Ռեբեկայի... իսկ զկուռսն ամբարտաւանութեան խորտակեսցուք խոնարհութեամբ:
Սարգ՛՛ Շնորհ՛՛, Յորդ՛՛ Թուղթ Յով՛,՛ Ե. 21:
ը. 57բ-60բ Գլուխ Ը. – Ի գծագրելն աստ զցաւալի
եւ զսրտաշարժ անցիցն Յովսէփայ նահապետին... եւ
աստուածընդդէմ խորհրդոց տիրանենգ խաչահանուացն Քրիստոսի փրկչին աշխարհի, որպէս եւ գրեալ
է թէ. Առ նախանձու մատնեցին զնա քահանայապետքն. Մատ. ԻԷ. 18, Մարկ. ԺԵ. 10:
թ. 60բ-4բ Գլուխ Թ. – Եւ յերեսն 104 գրէ յաղագս
կրկնակի առաքմանն (ուղղուած՝ «կրկին անգամ առաքելոյ») նահապետին Յակովբայ զորդիս իւր... մարմին
նորա ինչ ոչ վնասեցաւ, սոյնպէս եւ զմարմինն Տեառն
մերոյ կալան, եւ ոչ չաստուածութիւն նորա. ի Մեկն՛՛
Արարած՛՛ գլ. Թ.:
ժ. 64բ-6բ Գլուխ Ժ. – Ի 121 յերեսն սոյն գլխոյ
զայն աստուածային ճշմարիտ բանն յիշելով... անուն
Աստուծոյ քանադկուած յակն մատանւոյն. Ծործոր. ի
Մեկն՛՛ Մատ՛՛ ԻԷ. 66:
ժա. 67ա-72ա Գլուխ ԺԱ. – Աստ դասախօսութիւնս
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առնելով հեղինակն, լսարանին ճառէ զհրամանէն Աստուծոյ... հապա չարերու, սուտ մարգարէներուն ու կախարդներուն ոչ թող կուտայ երբեմն Աստուած որ
ընեն:
ժբ. 72ա-5ա Գլուխ ԺԲ. – Ի դասատուութեան աստ
սկսանի ի զատկական գառնազենութենէն... այն ոչխարէն ոչ միս աւելնայ եւ ոչ ոսկորը կոտրուի, ապա միսը
ուտուի, իսկ ոսկորները այրուին:
ժգ. 75ա-8բ Գլուխ ԺԳ. – Աստ ի 155 համարի, ի նկարագրութեան տասնաբանեայ օրինացն... ոչ առաւելուցու
արդարութիւն ձեր քան զդպրացն եւ զփարիսեցոցն, ոչ
մտանիցէք յարքայութիւն երկնից. Մատ. Ե. 20:
ժդ. 79ա-88ա Գլուխ ԺԴ. – Ի դասախօսութեան
աստ համառօտ նկարագրէ ջանօրէն եւ կռապաշտութիւնն... ոչ խնդայ անիրաւութիւն, այլ խնդայ ընդ
ստուգութիւն. եւ այլն: Ա. կորնթ. ԺԳ. 1-6:
ժե. 88ա-91բ Գլուխ ԺԵ. – Եւ ի դասախօսութեան
աստ նկարագրէ զապերախտ ժողովրդեան Իսրայէլի
զապստամբութիւն... զաղբիւրն իմաստութեան զկատարեալն անձնաւորութեամբ, ոչ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի
մարգարէս եւ յաւետարանս:
ժզ. 91բ-4բ Գլուխ ԺԶ. – Իսկ աստ նկարագրէ
զաղբերացուցումն ջուրցն յապառաժ վիմէն... ժողովրդեան գայթակղութեամբ պատճառ եղաւ եւ Աստուծոյ ամենակարող զօրութեանն ու հրամանին վերայ
երկբայածի պէս եղան:
– 94բ-5բ Վերջաբան – Յաւարտ սրբագրութեան
սխալմանց բանիցս, զորս ուղղել փութացաք... փառաւորել երկնից արքայութեան ժառանգորդս առնել
(ուղղուած՝ «լինել»). ամէն:
Տպ. տե՛ս՝ Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակացն լսարանի, Էջմիածին, 1865:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս խորագիրը՝ 3ա:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «սրին/// ///խալմանց», Ա. կազմաստառի ստ. ներքին անկիւնում հակառակ գրուած՝
«Գէորգ կաթողիկոս, Գէորգ, Գէորգ»: Կազմի Ա. փեղկի
աստառին սոսնձած թերթիկին՝ «Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակացն լսարանի ընարելոյ ի Գաբրիէլ
վարդապետէ Այվազեան, գրեալ ի թղթի, քառածալ,
շեղագիր գրչութեամբ, ի թուին 1863, ի Ս. Էջմիածին»,
1ա՝ «669/3134», «1863. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

3135
ՄԱՐԿՈՍԻ ԶԱԿՈՒՌԻԱՅ՝ ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ
Կ. ՊՈԼԻՍ
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր Մինդանճեան: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ստեփաննոս արքեպիսկոպոս:
ԹԵՐԹ՝ 155+1 (կրկն.՝ թ. 1. գրչի էջակալում՝ 1-311, որ է 1գ155բ, Գա). չգրուած՝ 1աբ, 1դ, 153ա, 154բ-5բ: ՊՐԱԿ՝ 1-16x10
(16՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,3x11). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝

ՌՄՁԳ. – 1834
36ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ ոսկերիզուած կանաչ թուղթ.
միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ շագանակագոյն ցայտք: ՊԱՀՊԱՆԱԿ Ա+Բ, մասն
կազմաստառի:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

Նմուշ 36ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած, Բ փեղկին՝ մեծ
իւղի հետք, մէջքի վերին մասը պատռուած, թերթերը խունացած,
ցանկի էջերը վերափակցուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Տեսչութիւն հովուական, այն է՝ ճառք եւ նամակք
եւ շրջաբերական թուղթք տեառն Մարկոսի Զակուռեայ, որ նախ Չէնէտայ եւ ապա Վիչէնցա քաղաքին
վերատեսուչ: Թարգմանեալ ի մեր բարբառ ի Յովհաննէ դպրէ Տէր Կարապետեան Պրուսացւոյ, ի սուրբ
վանս Արմաշու, յամսեան Մարտի, յամին 1827
Ա. 2ա-78բ [ՃԱՌՔ]
ա. 2ա-8ա Ի նուիրիլ իւր յեպիսկոպոսական աստիճան. Ճառ Ա. – Նախանձելի համագումարումնդ,
որով պատուէք այսօր զմուտս իմ յայս տաճար... բորբոքեսցէ զձեզ եւ արծարծեսցէ քաղցրութեամբ աստուածային սիրոյն. շնորհք ընդ ձեզ եւ խաղաղութիւն. ամէն:
բ. 8բ-15ա Ի Յարութիւնն Յիսուսի Քրիստոսի՝ օրինակ յարութեան մերոյ ի նոր կեանս, որ ըստ Աստուծոյ. ՃԱՌ Բ. – Միանգամայն օժանդակեն մեզ ի բացատրութիւն խորհրդոյ յարութեանն Քրիստոսի... զօրավիգն յամենայն անձկութիւնս, սանձ յամենայն փորձութիւնս, թողում զձեզ յայս խորհուրդ օրհնութեամբ
Տեառն մերոյ:
գ. 15ա-20ա Ի վերայ ճշմարիտ խաղաղութեան
վկայութեամբ մտացն խղճի. Ճառ Գ. – Աւետարանէ
մեզ այսօր մայրս մեր՝ սուրբ եկեղեցի... պահեսցէ զսիրտս
ձեր եւ զմիտս ձեր ի Քրիստոս Յիսուս (Փլպ. Դ. 7):
դ. 20բ-8բ Ի սուտ խաղաղութիւնն ազդեալ ի
մեղաց. Ճառ Դ. – Հրեշտա՛կք սուրբք, մի՛ ընդհատ
անէք զձայն երգոց... երանելի է այր, որ արհամարհիցէ
զամենայն վասն երկիւղածութեան (Առակ. ԻԸ. 14):
ե. 28բ-34բ Ի ճշմարիտ յոյսն, որ ի քրիստոնեայսն
է. Ճառ Ե. – Դատաւոր նստեալ ի յաթոռ փառաց եւ
մեծ վայելչութեան իւրոյ... ի ճանապարհս պատուիրանաց քոց ընթացայ, զի անդորր արարեր սրտի իմոյ:
զ. 34բ-40ա Ի վերայ սուտ վստահութեան կամ
յանդգնութեան. Ճառ Զ. – Ելէք արտաքս յայրիացեալ
հարսնարանէ... ճառագայթք նախ քան զարեւու լուսափայլութիւն ի գերեզմանէ անտի ի վեր ցոլացան, ասէ
սուրբն Երոնիմոս:
է. 40բ-6ա Ի տգիտութիւնն պարտեաց քրիստոնէութեան. Ճառ Է. – Լոյս երկնային արշալուսոյն, լուսաւորիչ մտաց... այս է հասարակաց մաղթանք, որ
լիցի լսելի յընդունիլ ձեզ զօրհնութիւն հովուին ձերոյ:
ը. 46ա-51ա Յաղագս ծուլութեան. Ճառ Ը. – Յայրն
Բեթլեհէմի հրաւիրէ զմեզ այսօր եկեղեցի սուրբ...
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յայցելութիւն անձաւոյն ուր ածիմք առաջնորդեալք,
ուր բերաք զձեզ եւ թողումք հանդերձ օրհնութեամբ
Տեառն:
թ. 51ա-7ա Յաննմանութիւն գործոց ընդ հաւատոց. Ճառ Թ. – Ընդհանուր եւ մեծաշուք վկայութիւն
յարգական ուրախութեանն... հիմն եւ արմատ է մերումս սրբոյ կրօնի զգործս համաձայն ունիլ հաւատոց:
ժ. 57ա-64բ Յաղագս անժուժկալութեան. Ճառ Ժ.
– Ոչ երկայնատող ազգաթիւ նախնեաց հռչակելոց...
երկիւղ քաջ յարդարեսցէ զայն դարձ եւ զուխտս ձեր
անջրելիս հաստատեսցէ:
ժա. 64բ-70բ Ի վերայ հոգւոյն մոլորութեան, որ
զօրացեալն է ի ժամանակիս. Ճառ ԺԱ. – Բողոք է
ընդհանուր ի բերանի ամենեցուն յաւուրս մեր... երախտապարտութեան յայտնեսցէ առ հասարակաց ծայրագոյն բարերան, որ էջ յերկնից յերկիր վասն մեր եւ
վասն մերոյ փրկութեան:
ժբ. 70բ-8բ Յաղագս հագւոյ հակառակութեան, որ
զօրացեալն է ի ժամանակիս – Նորոգել ի միտս քրիստոնէից զհրաշալի գործ փրկութեան... ընդ նմին Պօղոսի կարասջիք արգահատել զանձինս յանկեղծ խոստովանութեան. Հալածեցի զեկեղեցին Աստուծոյ....., այլ
առաւել..... վաստակեցի:
Բ. 78բ-108բ Ի սուրբ կուսանսն
ա. 78բ-82բ Ճառ Ա. ի բանն. Եղիցին ձեզ քարինսն
այսոքիկ ի յիշատակ ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի մինչեւ
ցյաւիտեան Յես. Դ 2 – Ի հայիլս իմ ի քեզ, սուրբ
հա՛րսն Յիսուսի Քրիստոսի... եղիցին քարինքս այսոքիկ ի յիշատակ որդւոցն Իսրայէլի մինչեւ ցյաւիտեան:
բ. 82բ-7բ Ճառ Բ. ի բանն. Եղեւ ի խաղաղութիւն
տեղի նորա (Սաղմոս ՀԵ. 3) – Վսեմափառ հանդէսդ,
որով ուղեկից լինի ժողովդ ի նուէր... շնորհք ընդ ձեզ
եւ խաղաղութիւն բազմասցի (Ա. Պետրոս Ա. 2) մինչեւ յագեսջիք երանութեամբ բազմաւ ի հանգիստն յաւիտենից:
գ. 87բ-94ա Ճառ Գ. ի բանն. Զքեզ ընտրեաց Տէր
Աստուած քո լինել նմա ժողովուրդ սեպհական քան
զազգս ամենայն, որ ի վերայ երեսաց երկրի (Բ. Օրի՛՛
Է. 6) – «Լո՛ւր ինձ, Իսրայէ՛լ» – ասէր Մովսէս... տալով
ձեզ տեղի ժամանակ եւ յանեզրական տաղաւարս
վերինն Երուսաղէմի:
դ. 94ա-9ա Ճառ Դ. ի բանն. Խօսեցայց զքեզ ինձ
հաւատով, եւ ծանիցես զՏէր (Ովսէ Բ. 20) – Եթէ
արժան էր մեզ ի սերկեան աւուրս... կոչեսցէ զձեզ լրիւ
վայելել զձեր յաղթանակ ի վեր անդր յերկինս:
ե. 99բ-104ա Ճառ Ե. ի բանն. Ի դոյն իսկ կոչեցայք, զի զհետ երթայցէք զհետոց նորա (Ա. Պետրոսի
Բ. 21) – Թէպէտ եւ հետեւիլ Քրիստոսի իբրեւ ընդհանուր իմն օրէնս համարի... ամենայն ոք համաձայն լիցի
հոգւոյ կոչման իւրոյ, ի դոյն կոչեցայք, զի զհետ երթայցէք զհետոց նորա:
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զ. 104ա-8բ Ճառ Զ. ի բանն. Կոչեսցես զիս, եւ ես
տաց քեզ պատասխանի (Յովբ ԺԴ. 15) – Եթէ կոչումն ի վիճակ կրօնաւորական իցէ մեծ իմն պարգեւ...
որով քաջարանօք իմն ասել կարասջիք բանիւք սրբոյն
Յովբայ կոչեսցես զիս եւ ես տաց քեզ պատասխանի:
Ծնթ. Բոլոր ճառերի խորագրերի սկզբում ունի՝ «Ի սուրբ
կուսանսն»:
Տպ. տե՛ս՝ Տեսչութիւն հովուական. Ճառք Մարկոսի Զակուռեայ, յԵրուսաղէմ, ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց, 1856:

Գ. 109-52բ Թուղթ շրջաբերական
1. 109ա-12բ Առ պատուէլի առաջնորդս քաղաքաց
եւ թեմից, զի զմանկունս, որք կամին առնուլ զեկեղեցական վիճակ, մուծցեն ի դպրոցս առ ի յուսումն –
Մի ի գլխաւոր հոգոց, զորս ունէր սուրբն Օգոստինոս... խնդրեմք ձեզ եւ ամենեցուն, որք ընդ ձեռամբ
ձերով են զաստուածային զհայրականն օրհնութիւնն:
Ի Չէնէտա, Յունի՛՛ 9, 1778: Մտերիմ եղբայր ձեր Մարկոս եպիսկոպոս Չէնէտայ քաղաքի:
2. 112բ-6ա Ի փոխադրութիւն հսկման տօնի
սրբոյն Մատաթիայ առաքելոյ – Ցաւակից լեալ մեր
ընդ ողբալի աղէտս ժամանակիս... առ ժողովուրդ զեպիսկոպոսական օրհնութիւն մեր շնորհելով: Ի Չէնէտայ Փետրվարի 8, 1784: Մտերիմ եղբայր ձեր Մարկոս եպիսկոպոս Չէնէտայ քաղաքի:
3. 116ա-32ա Յաղագս ընկերելոյ սրբոյ Թօշակին
ի տանիլ առ հիւանդացեալս – Խնդութեամբ հոգւոյ
տեսեալ է իմ՝ եղբայր սիրեցեալ... հայրական գթով աննախանձ առատաձեռնեմք զհայրական օրհնութիւնն: Ի
Չէնէտայ, ի 20 Ապրիլի, 1782: Մտերիմ եղբայր ձեր
Մարկոս եպիսկոպոս Չէնէտայ քաղաքի:
4. 132ա-7բ Յաղագս ապախտ առնելոյ զտօնս
ինչ ինքնօրէնս կամաւորս – |132բ| Փոյթ հովուութեանն, զոր արժանի համարեցաւ Տէր... ժողովրդոցն
ձերոցդ մասնաւորեմք լիուլի առատաձեռնութեամբ
զհայրական օրհնութիւն մեր: Ի Չէնէտայ, 26 Օգոստոսի, 1778: Մտերիմ եղբայր ձեր Մարկոս եպիսկոպոս
Չէնէտայ քաղաքի:
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5. 137բ-45բ Ի վերայ տնօրինական կերակրոց ի
Քառասնորդաց պահս – Սուրբ եկեղեցի կեդրոն միութեան ուղղափառութեան եւ սիւն ճշմարտութեան...
շնորհեմք ձեզ եւ համօրէն ժողովրդեանդ զհայրականն
օրհնութիւն: Ի Չէնէտայ, 3 Փետր՛՛, 1785: Մտերիմ
եղբայր ձեր Մարկոս եպիսկոպոս Չէնէտայ քաղաքին:
6. 145բ-52բ Յելանելն յառաջնորդութենէ վիճակին – Բազումս բազում անգամ գրեալ է իմ առ ձեզ
թուղթս... տալ նոցա վերջին նուագ զհովուականն մեր
զօրհնութիւն: Ի Բադաւիւ, 2 Դեկ[տեմբերի], 1785:
Մտերիմ եղբայր ձեր՝ Մարկոս եպիսկոպոս Չէնէտայ
քաղաքին: Վախճան:
Ծնթ. Բոլոր միաւորների խորագրերի սկզբում ունի՝
«Թուղթ շրջաբերական»:

– 153բ-4ա Ցանկ գլխոց գրոյս. – Ա. Ճառ յաղագս
պարտեաց եպիսկոպոսի եւ հօտի նորա – 3... Յելանելն
յառաջնորդութենէ վիճակին-290:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 1գ Ի վայելումն տեառն Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի եւ սրբազան պատրիարգի
փոքրաւոր՝ Պօլսեցի աւագ սարկաւագ մահտեսի Գրիգորի Մինդանճեան, ընդօրինակեալ ձեռամբ իւրով,
1834, Յուլիս 25, ի պատրիարգարանս:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա փեղկին սոսնձուած թերթիկին՝ «Տեսչութիւն հովուական, ճառք եւ նամակք տեառն Մարկոսի
Ջակուռիայ, թարգմանեալ ի մեր բարբառ ի Յովհաննէ
դպրէ Տէր Կարապետեան Պրուսացւոյ, ի սուրբ վանս
Արմաշու, յամսեանն Մարտի, յամին 1827, ընդօրինակեալ Պօլսեցի աւագ սարկաւագ մահտեսի Գրիգորի
(ապա Գէորգ Դ. կաթողիկոս ամենայն Հայոց) Մինդանճեան, ձեռամբ իւրով, 1834, Յուլիս 25, ի պատրիարգարան: Նոտրագիր, քառածալ, գրեալ ի թղթի, ի
վերջ մատենին ցանկ գլխոց գրոյս: Ի ձեռագրոց տ.
Գէորգայ Դ.ի, հանեալ ի գզրոցէն Ծաղկած այվանի»:
Աա՝ «684/3135», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1գ «Գրչափորձ եղեւ, գրչափորձ,
գրչափորձ»:

3136
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԿԱՖԱ
ԳՐԻՉ՝ Միքայէլ տիրացու: ՍՏԱՑՈՂ՝ Դաւիթ Ցղնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 115+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1աբ, 21ա-5բ, 111բ-4բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-Բx12+Ա-Ըx12 (Ը 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ լուսանգծերով եւ
լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22x15,9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (16x10,5). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 26ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 26: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ բաց
շագանակագոյն կաշի, միջուկը ստուարաթուղթ, աստառը ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր:

ՌՄԺԵ. – 1766

Նմուշ 26ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, կազմաստառի թուղթը
թերթի 1|3 մասով սոսնձուած Ա. եւ Ը. Պհպ-ներին, թերթերին աղտուտուածութեան, թանաքի, խոնաւութեան հետքեր, 75ա՝ ստ.
լս. սոսնձուած թուղթ, առաջին պրահամարը՝ 1 (ո՛չ ա.):

657

329

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-20բ [Պաղտասարայ Դպրի. ձեռ. 2216,
126ա-40ա] Օգնեա՛յ, Սուրբ Հոգի Աստուա՛ծ: Յաղագս տրամաբանութիւնն. Յաղագս, թէ զինչ է տրամաբանութիւն – Տրամաբանութիւնն յունարէն ասի
դիալետիկէ... բայց իրօք ինչ այլեւայլ են, որպես ցուցաւ. վերջ է:
– 3ա [Աղիւսակ-ծառ] – Եւ աստ եդաք զօրինակ
բաժանմանն հնչման. հնչումն ձայն, հնչումն ոչ ձայն...
նշանակն, աննշան:
Բ. 26ա-111ա Սիմէոնի Գառն[ւ]ոյ եպիսկոպոսի
արարեալ Մեկնութիւն գրոցն Պրոկղի
Տե՛ս ձեռ. 874, 10ա-166ա: Յառաջաբանութիւն թարգմանողի/26ա-7ա: [Ցանկ մատենիս]/27աբ: ա/28ա-32բ: բ/32բ-3բ:
գ/33բ-7ա: դ/37ա-41ա: ե/41ա-50ա: զ/50ա-2բ: է/52բ-5ա:
ը/55ա-8բ: թ/58բ-62բ: ժ/62բ-3ա: ժա/63ա-4բ: ժբ/64բ-6ա:
ժգ/66աբ: ժդ/66բ-7բ: ժե/67բ-8ա: ժզ/68ա-71ա: ժէ/71ա-4ա:
ժը/74աբ: ժթ/74բ-5ա: ի/75աբ: իա/75բ-9ա: իբ/79ա-80բ:
իգ/80բ-3բ: իդ/83բ-4բ: իե/85ա-6ա: իզ/86ա-91բ: իէ/91բ-8ա:
իը/98ա-108ա: իթ/108ա-10բ: [Յիշատակարան լուծողի]/110բ:
Յիշատակարան թարքմանողի գրոյս/110բ-11ա:

– 110բ-1ա Յիշատակարան թարքմանողի գրոյս –
Թարքմանեցաւ գիրքս Պրոկղի Դիատոխօսի պղատոնական իմաստասիրի ձեռամբ Սիմէոնի անպիտան
քահանայի եւ կրօնաւորի՝ ի վրաց լեզուէ փոխեցաք ի
հայ լեզու յերկիրս Հայոց, |111ա| ի վանս Վրաց, որ
կոչի Պղ[նձ]ահանք, ի յաւիտենից թվականին ՑՉԾԶ.
(6756=1248): Աղաչեմ զձեզ, ով եղբա՛յրք ներել ինձ,
զի յոյժ աշխատութեամբ թարգմանեցի, նախ, զի ոչ է
արժանի այսպէս սպսաւ[որ]ութեան սակս շաղախեալ
գոլոյ մեղօոք, երկրորդ՝ զի յոյժ ծերացեալ էի եւ տկարացեալ աչաց իմաց եւ ի զօրութենէ, զի վաթսուն
ամէօք էի, այլ զի ոչ էր սայ թարքմանեալ ի մեր լեզուա,
յայն սակս թարքմանեցի, զի մի՛ պակաս լիցի սայ ազգէս մերմէ: Արդ, աղաչեմ, որք ընդեռնուք կամ օրինակ<ակ> առնուք, յիշէսցիք յաղօթս ձեր զիս եւ զիմ
փոքր բանս գրեսցջիք զկնի, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն: Ընդ նմին եւ զիմ ամենայնիւ հետնեալ ի գործոց
բարեաց մեղսամած զանարժանութիւնս գործօք սուտ,
անուամբ միայն կոչեցեալ՝ ըզգծողս զտէր Մինաս իբր
յաբեղայս եւ զգերափայլ րաբունապետն իմ, որ զան-
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պիտանս ի քահանայութիւն կարգս կոչեաց՝ զտէր
Գէորգ աստուածաբան վարդապետն եւ ծնողքն, հանդերձ Ղափանցի՝ ի գեղջէն Մալեւեցոյ, զոր գրեցի ձեռամբ իմով՝ յիշատակ իմոյ անձինս: Երես անկեալ
աղաչեմ՝ յիշէք ի Տէր, եւ դուք յիշեալ լինք ի Քրիստոսէ
Տէառնէ մերմէ:
Ծնթ. Լուսանցներում կան գրչի ձեռքով արուած բնագրական սրբագրումներ եւ լրացումներ: Յիշ-իս ընդարձակ տարբերակը տե՛ս Հ. Ներսէս վ. Ակինեան, Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր
թարգմանութիւնները վրացերէնէ (Ազգային մատենադարան,
ՃԿԴ.), Վիեննա, Մխիթ. տպ., 1951, էջ 23-25:

110բ [Յիշատակարան լուծողի գրոցս] – Եղեւ
լուծմունք բանիցն Պրոկղի պղատոնական իմաստասիրի ի հազարորդի եւ հարիւրորդի (1651) թուականութեանս հայոց, ի նուաստ Սիմէօնէ Գառնոյ եպիսկոպոսէ: Որ աղաչեմ զհանդիղողսդ՝ ներել ինձ ի ձեռնամուխութիւնս բանիցս այսոցիկ, զի գուտցէ ոք հանդիպող, որում Աստուած եւս պարզագոյն տեսութիւն
շնորհիցէ, բայց առ այն շնորհ ունիցի շնորհաց տըւողին, պարգեւողին Աստուծոյ, որում անբաւ փառք այժմ
եւ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 111ա Ողորմութեամբն Աստուծոյ գրեցաւ
գիրքս Տրամաբանութեան կամ Պորփիւրի, եւ ընդ սմին
Շաղկապն Պրոկղի ի միասին, արդեամբ եւ գոյիւք
Ցղնեցի Զօրու Դաւթեան, ի թվին հայոց ՌՄԺԵ.ին,
(1766), ամսեանն Օգոստոսի ԺԵ.ին (15), ի մայրաքաղաքն Կաֆայ, ձեռամբ տիրացու Միքայէլին: Արդ,
աղաչեմք զձեզ յիշել զմեզ ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր,
եւ դուք յիշեալ լիցիք ի Քրիստոսէ. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «1 ///», Ա. կազմաստառին
սոսնձած թերթիկին՝ «Հմր 1, Տրամաբանութիւն, քառածալ, ի ձեռն անյայտի գրեալ ի թղթի, տեղին, թիւն եւ
անուն գրչին անյայտ: բ. Շաղկապք Պրոկղի յիսկիզբն
«Սիմէոնի Գառնոյ եպիսկոպոսի արարեալ մեկնութիւն
գրոցն Պրոկղի եւ ապա ցանկ գլխոց, յիշատակարան ի
վերջ մատենիս, գրեալ ի թվին հայոց ՌՄԺԵ.ին (1766),
ամսեանն Օգոստոսի ԺԵ. (15) ի մայրաքաղաքն Կաֆայ», 1ա՝ «ՌՄԺԷ.-1766, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս],
687/3136»:

3137
ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԷ. դար
ՍՏԱՑՈՂ՝ Յովանէս, Անտոն կրօնաւորք:
ԹԵՐԹ՝ 71: ՊՐԱԿ՝ Բ-Ըx12 (Ե 4, Ը 9, Բ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,9x15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17x
11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ 5ա): Տող՝ 25-26: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն կաշի, միջուկը տախտակ, աստառը՝ ծաղկազարդ
կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Դ+Ե-Է. դեղնաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 5ա
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Մատենադարանում կազմուել է նախ
1944 թ. Հոկտեմբերին, ապա ԻԱ. դ. սկզբին նորոգուել են թերթերի արտ. լս-ները, նոյն ժամանակ նաեւ վերստին կազմուել է.
գրադաշտը գունափոխուած, տեղ-տեղ դժուարընթեռնելի, թերթերին թանաքի, աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-2ա [Յովհաննու Երզնկացւոյ Խրատ հասարակաց քրիստոնէից, քահանայից եւ ժողովրդոց. Յաղագս խոստուանութեան] – /// կու բերես եւ թէ... զի
զնոյն յառաջ կու բերես... յանկարծակի սատակին եւ
մատնին ի կորուստն յաւիտենից:
Ծնթ. 1բ (ստ. լս.) «Խոստովանութիւն»:

2. 2ա-71ա [Քարոզք Ղուկասու Լօռեցւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 746, 1ա-236բ: ա-բ/չիք: գ/2ա-13ա: դ-ե/չիք:
զ/22ա-9բ: է/29բ-38բ: ը/39ա-52ա: թ/52ա-60ա: ժ/60ա-3բ:
ժա/63բ-71ա: (... ի ծննունդն մէջքն ցօի///):
Ունի՝

13ա-22ա [Ղուկասու Լօռեցւոյ՞. տե՛ս ձեռ. 657,
156բ-74ա]. Քարոզ ի բանն Աւետարանին որ ասէ. Մի՛
տայք զսրբութիւն շանց եւ մի արկանէ՛ք զմարգարիտս
ձեր առաջի խոզաց, զի մի՛ առ ոտն կոխիցէ – Առաջին սրբութիւն անուանի հաղորդութիւն, եւ շուն զպոռնիկ... ջնջի անուն նոցա ի գրոյն կենաց, յորոց փրկեսցէ
զմեզ Քրիստոս Աստուած յայնպիսի անքօելի մեղացն:
Տե՛ս Է. Յարութիւնեան, Ղուկաս Լօռեցին եւ նրա Քարոզագիրքը.- Բանբեր մատենադարանի, հտ. 10, Երեւան, 1971,
էջ 213-36:
– Գրչից (ստ. լս-ներում) 21բ Վա՜յ ինձ, որ Ա. պուտ արտասուք չի տար յովտ՛՛ս վասն իմ մեղացս. ո՜վ, ո՜վ Ռ. (1000)
բերան զգծողս: 25ա Ո՜հ, վասն իմ մեղացս, սիրտս տրտում է,
թէ ողորմի Աստուած, թէ ոչ: 29ա Երանի այնոցիկ, որ կատարեն զայս: 32ա Այս ես եմ մեղօոր գծողս, զի բազում մեղօք
գրեալ եմ, ո՜հ, ո՜հ, Ռ. (1000) բերան: 33ա Վասն աղօթից,
պատճառաս: 34բ Վասն աղօթից է ճառս: 61բ Երանի
արդարոց:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

660

առաւել զստացող սորին Անտոն կրօնաւոն եւ ծնաւղս
իւր. ամէն:
13ա Ողորմի ըստացողի գրոցս:
52ա Որ եւ արժանի արասցէ Տէր Աստուած զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ, եւս առաւել զտէր
Անտոն կրօնաւորն եւ զմեղապարտ գրիչս. ամէն:
Յովհաննէս ստացողի. 22ա Յորոյ փրկեսցէ զմեզ
Քրիստոս Աստուած յանպիսի անքօելի մեղացն, եւս
առօել զստացող սուրբ գիրս Յովանէս կրօնաւորին եւ
իւր ծնօղացն եւ եղբարցն. ամէն:
29բ Եւս առօել զստացող գրոյս զՅովանէս կրաւնաւորն եւ զծնօղսն եւ զեղբարքն իւր. ամէն:
38բ Որ եւ կատարեսցէ զամենայն խնդրուածս ըստացողի գրոցս Յովանէս վարդապետին եւ ծնօղացն
եւ եղբայրցն եւ ազգականացն, կարդացողաց, լսողացդ
ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած. ամէն:
60ա Յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած յայնպիս[ի] չար աղքատութենէն, եւս առօել զըստացող
սուրբ գրոցս զՅովանէս կրօնաւորն. ամէն:
63բ Յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս յայնպիսի փառասիրութենէ, եւս առօել զստացօղ սուրբ գրիս զՅովանէս կրօնաւորն, հանդերձ ծնօղաւքն. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

22ա (1716 թ., նոտրգիր) Ես Մխիթարս գրեցի ա///
թվին ՌՃԿԵ. (1716), Մարտի ԺԲ. (12):
19բ-20ա (1721 թ., նոտրգիր) Օվ կարդացօղ քահանայ կամ սարկաւաք, մեղաւոր անարժան Արութիւն
էրէցս յիշէ՛ք եւ ողորմի ասէ՛ք. Աստուած ձեզ որ յիշէք,
իւր արք[այ]ութիւն տեսուն արժանի արասց. |20ա|
թվին ՌՃՀ. (1721):
ՆՇՈՒՄ՝ Գա՝ «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», Դա՝
«Հմր 11. Քարոզգիրք, թերի, քառածալ, նօտրագիր,
անյիշատակարան եւ անթուական», 1ա՝ «ձեռ. 3137»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 46ա՝ «Յիսուս Քրիստոսի ծացայ»:

Անտոն ստացողի. 2ա Որոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ, եւս

3138
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՇՈՌՈԹ
ՄԵԿԵՆԱՍ՝ Յովհաննէս Շոռոթեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Շոռոթի Ս. Աստուածածին անապատ:
ԹԵՐԹ՝ 375+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1աբ, 271ա-4բ: ՊՐԱԿ՝
Ա-ԼԱx12 (Գ, ԼԱ 16, Դ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,11x2,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13,3x8). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 17ա): ՏՈՂ՝ 25-26. գծումները ճնշումով: ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դրոշմազարդ դռնակով, երեք կապիչներով. միջուկը՝
տախտակ. աստառը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր (6ա):
Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր սեւ:

ՌՁ. – 1631

Նմուշ 17ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. մէջքի կաշին ճաքճքած, վերին եւ ստորին
մասերը վնասուած, Բ. փեղկի կաշին վնասուած. ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, թ. 364-74՝ գրադաշտը գունափոխուած, թանաքը մասմաբ տարածուած, տեղ-տեղ փոքրիկ պատռուածքներ,
աղտոտուածութեան բծեր, 1դ, 371-4 ցեցի անքեր, ԼԱ. պրակի
հիմքը թոյլ:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-19բ [Նորին Գրիգորի աշակերտի համառօտ տեսութիւն ի գիրս Պորիւրի]
Տե՛ս ձեռ. 623, 189ա-206բ: Այս ինչ է ի բանս Պորփիւրի/2աբ: Իսկ մեկնիչն Դաւթի փիլիսոփայ Անյաղթ/3ա-5բ:
ա/6ա-7բ: բ/7բ-9ա: գ/9ա-11ա: դ/11ա-2ա: ե/12ա-4ա: զ/14աբ:
է/14բ-6ա: ը/16ա-9բ (... երկրորդ բաւական են ներգործութեամբ ասէ: Այսքան առ այս):

2. 19բ-63բ [Ն]որին Գրիգորի Լուծումն համառաւտ
ի տեսութիւնն Դաւթի. աւգնեա՛ Հոգի Աստուած:
Տե՛ս ձեռ. 623, 206բ-47բ: ա/19բ-21ա: բ/21ա-2ա: գ/22ա3ա: դ/23աբ: ե/23բ-5ա: զ/25ա-6բ: է/26բ-7բ: ը/27բ-8ա:
թ/28աբ: ժ/28բ-30ա: ժա/30ա-1ա: ժբ/31ա-2ա: ժգ/32ա-3ա:
ժդ/33ա-4ա: ժե/34ա-5ա: ժզ/35ա-6բ: ժէ/36բ-8ա: ժը/38ա-9բ:
ժթ/39բ-41ա: ի/41ա-2բ: իա/42բ-3բ: իբ/43բ-5ա: իգ/45աբ:
իդ/45բ-8ա: իե/48ա-9բ: իզ/49բ-51ա: իէ/51ա-2ա: իը/52ա-5ա:
իթ/55ա-8ա: Յաղագս հասարակաց սեռ|58բ|ից եւ տարբերութեանց/58ա-63բ:
Ծնթ. Գլխահամարները գրուած են լս-ներում:

3. 63բ-7ա Դաւթի փիլիսոփայի Առածք Ե.
Տե՛ս ձեռ. 464, 184ա-7բ: ա/63բ-5ա: բ/65ա: գ/65աբ:
դ/65բ-6բ: ե/66բ-7ա:

4. 67ա-8ա Նորին վասն բաժանման – Ամենայն,
որ միանգամ բաժանեալ գոյից... ըստ որում՝ բոլորն
որպէս բոլոր բնաւորեցաւ պահել. եւ Քրիստոսի փառք.
ամէն. վերջ:
5. 68բ-159բ [Եռամեծին Յովհաննու Հայոց փիլիսոփայի եւ վարդապետի Հաւաքումն համառաւտ
վելուծութեան Ստորոգութեանց Արիստոտելի, աշխատասիրեալ ի Գրիգորէ աշակերտէ]
Տե՛ս ձեռ. 1648, 4ա-85բ: Այս ինչ է ի գիրս Ստորոգութեանցն/68բ-70բ (Ցանկ է ստորոգութեանց): Սակաւուք ի Ստորոգութեան գիրս/70բ-1ա: [Յաղագս ստորոգութեան]/71բ-81բ:
ա/81բ-95ա: բ/95ա-106բ: գ/106բ-16բ: դ/116բ-130բ: ե/130բ-1բ:
զ/131բ-47բ: է/147բ-51բ: ը/151բ-4բ: թ/154բ-7ա: ժ/157ա-9բ:
Ծնթ. 71ա՝ գծագրական սքեմաներ, 104ա՝ արտ. լս կան
փոքր լուծմունքներ:

6. 160ա-255բ [Ն]որին Յովհաննու Որոտնեցոյ
Համառաւտ լուծմունք Պերի արմէնիաս գրոցն, հաւաքեալ ի Գրիգորէ աշակերտէ
Տե՛ս ձեռ. 1648, 85բ-179բ: Ցանկ է ի լուծմանցն Պերի արմինիաս գրոցն/160ա-1բ: [Նախադրութիւն]/162ա-9ա: ա/169ա74ա: բ/174ա-7ա: գ/177ա-255ա: Յիշատակարան/255աբ:
Ունի նաեւ՝

– 172ա՝ Այլ եւ զհամշիրակն իմ եղբայր զԳէորգ
վարդապետն Եզնկացի, որ աշխատեցաւ սրբագրելով
զսա, յիշեսջիք ի Տէր, աղաչեմ (հմմտ. ձեռ. 1694, 172ա):
Ծնթ. 210ա-2բ, 216ա-8բ, 234բ-5բ, 236բ, 238աբ, 255բ՝
կան գծագրական սքեմաներ:

– 255բ Գրչից «Յոր գիրք այս անկիւնս գրած է,
այն ուղղակի օրինակ է. աղաչեմ զհանդիպողսդ՝
զայն օրինակն, որ այս նշանած անգիւնս չկայ, յայս
օրինակէ ուղղեցէք»:
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7. 255բ-66բ [Գրիգորի Տաթեւացւոյ. Լուծմունք
Առաքինութեանցն Արիստոտէլի]
255բ-6բ Այս ինչ է ի Լուծմունս Առաքինութեանց –
Նախ՝ կարգն յետ Աշխարհաց գրոց... Եւ թէ որպէս ետ
մեզ: Այքան առ այս:
256բ-66բ Նորին Գրիգորի աշակերտի Յովհաննու
մեծի Համառաւտ լուծումն Առաքինութեանցն Արիստոտելի – [Զի յետ Աշխարհ]աց գրոց: Լուծմունք. Աստ
կարգէ վասն Գ.ից. նախ՝ զի եւ այս թուղտ է առ Աղէքսանդրոս... այսոքիկ հոգեպէս տեսութիւն բարոյական,
տնտեսական եւ քաղաքական առաքինութեանց: Ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փա՜ռք... |266բ| յաւիտեանս. ամէն:
8. 266բ-70բ [Գրիգորի Տաթեւացւոյ] ՅԱշխարհացն լուծմունք [ճ]աճանչք ասացեալ – Այսոքիկ ի
պարզոյ լինին յարփոյն... անճողոպրելի անբաժանելի
ի մէնջ մարմէնին դիպակագործութիւնն է:
9. 276ա-84ա Նորին Գրիգորի [Տաթեւացւոյ],
աշակերտի Յոհաննու Որոտնեցւոյ, Լուծումն համառաւտ դժուարիմաց բանից ի գիրս Գրչութեան, որոյ
Առիստակիսէ հռետորէ
Տե՛ս ձեռ. 267, 444ա-55ա: ա/276ա-8ա: բ/278ա-9ա:
գ/279աբ: դ/279բ-80ա: ե/280աբ: զ/280բ-1ա: է/281ա: ը/281աբ:
թ/281բ: ժ/281բ-2ա: ժա/282ա-4ա:

10. 284ա-95ա Նորին Գորիգորի Լուծումն համառաւտ ի Խրատ գրչութեան Գէորգեա վարդապետի,
զոր նախ խնդրեալ էր Կոստանդեա գրչի եւ ապա՝
Գոյներիցանց Սոփանոսի (=Ստեփանոսի)
Տե՛ս ձեռ. 267, 429-44ա: ա/284աբ: բ/284բ-92ա: գ/292ա3բ: դ/293բ: ե/293բ-4ա: զ/294աբ:
Ունի նաեւ՝

294բ-5ա Դաւիթ փիլիսոփայն է ի Հայք (=Հարք)
գաւառէ, ի Հերէթն գեղջէ... զի նախախնամական զօրութեամբ ամփոփէ զպատժողական զօրութիւն իւր ի
մարդկանէ, եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս:
11. 295ա-343ա Մովսէսի Քերթողի Յաղագս քերականութեանց
Տե՛ս ձեռ. 436, 280ա-300բ: 1.ա/295աբ: բ/295բ: գ/295բ6ա: դ/296ա-7ա: 2. ա/297ա: բ/297աբ: 3/297բ-8բ: 4/298բ-9ա:
5. ա/299աբ: բ/299բ-300ա: գ/300ա-1բ: դ/301բ-2ա: ե/302ա3ա: զ/303ա-4բ: է/304բ-5բ: ը/305բ-6ա: թ/306ա-7բ: ժ/307բ-8բ:
ժա/308բ-9բ: ժբ/309բ-10ա: ժգ/310բ-2ա: 6/312ա-3ա: 7/313ա4բ: 8/314բ-5բ: 9/315բ-20ա: 10/320ա-2բ: 11/322բ-4ա: 12.
ա/324աբ: բ/324բ: գ/324բ-5ա: դ/325ա: ե/325աբ: 13/325բ-6բ:
14/326բ-7բ: 15/327բ-8ա: 16. ա/328աբ: բ/328բ-9բ: գ/329բ30բ: դ/330բ-1բ: ե/331բ: 17. ա/331բ-3բ: բ/333բ-6բ (խորագիրը այլ՝ «Ոտք ԺԲ.անք»): 18/336բ-7ա: 19/337ա (խորագիրը
այլ՝ «Դերանուն»): 20/337ա-8ա: 21/338ա-41ա: 22/341աբ:
23/341բ-3ա:

12. 343ա-44բ Մովսիսի Քերթողի հաւր Մեկնութիւն քերականի
Տե՛ս ձեռ. 436, 300բ-1ա: ա/343ա: բ/343աբ: գ/343բ:
դ/343բ: ե/343բ-4ա: զ/344աբ:
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13. 344բ-57բ Անուամբ Աստուծոյ, Գիրք ի վերայ
բնութեան հանրական եւ մասնական, քահանայի
ումեմն աշխատեալ Իշաւխան՛՛
Տե՛ս ձեռ. 745, 153ա-70բ: 1/344բ-56ա: 2. ա/356ա:
բ/356ա-7ա: գ/357աբ: դ-ե/չիք:

14. 1. 357բ-58բ [Բժշկարան] Նիւթ եւ Նշան շարապի, որ աւգտէ |358ա| լերդի եւ ստամոքաց եւ գլխոյ
(ձեռ. 1713, 390բ) – Ա՛ռ ծոր Ժ. դրամ... բզրղատուն
հով ջրով ա՛ռ եւ հաւձագով զու|358բ|մին ա՛ռ:
15. 358բ-366բ [Ա]բուսայիդայ իմաստնոյ քաղուածոյ Յաղագս կազմութեան մարդոյ
Տե՛ս ձեռ. 1713, 390բ-4բ: Նախերգան/358բ-9բ: ա/359բ-60ա:
բ/360աբ: գ/360բ-1ա: դ/361ա: ե/361ա: զ/361աբ: է/361բ-2բ:
ը/362բ-3ա: թ/363ա: ժ/363աբ: ժա/363բ: ժբ/363բ-4ա (սկ. այլ՝
Վասն փաղափշտին, յորմէ ջրհեղնի դրուց ի տապաղայն...):
ժգ/364ա: ժդ/364աբ: ժե/364բ-5բ: ժզ/365բ-6ա: ժէ. 1/366աբ:

16. 366բ-75ա [Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
ա. 366բ-7բ Վասն պատուիրանին Ադամայ –
Հարցումն. Որո՞վ զանազանի աւրէնք եւ պատուիրանք... սոյնպիսիք տարբերութիւնք են բնութեան եւ
ո՛չ թշնամիք:
բ. 367բ-8ա Վասն որպիսութեան կենաց – Գիտելի
է, զի որպիսութիւն կենաց մարդոյս տրամատի յերիս...
ոչ կարէ մեռանիլ, եւ անկար է մեռանիլ. եւ այլն նմանապէս:
գ. 368ա Վասն զի ոչ ամաչէին – Վասն է՞ր ոչ ամաչէին Ադամ եւ կինն... ի լուսոյ շնորհաց զարդարեալ էին:
դ. 368աբ Վասն ԲԺ.ան պարգեւաց մարդոյն – Երկոյտասան պարգեւք էին դրախտին, զոր կորոյս Ադամ...
զի ոչ եւս երեւի բան մի յիշատակ շնորհաց նորա:
ե. 368բ-9ա Դարձեալ վասն շնորհաց եւ յանցանացն Ադամայ – Ո՞ր է |369ա| շնորհն Ադամայ, զոր
ետ Աստուած... եմուտ յարգանդ երկրի, այսինքն՝ ի
գերեզման:
զ. 369ա-70բ Վասն Ժ. աստիճանի անկմանն
Ադամայ – Բայց սուրբն Գրիգոր Նիւսացի Ժ. աստիճան
դնէ անկման մարդոյն... ամէնեւին զուտ բարին, որ է
Աստուած խորհրդով, բանիւ եւ գնացիւք:
է. 370բ-1ա Վասն մաշկեղէն հանդերձին – Հարցումն. Զի՞նչ է մաշկեղէն հանդերձն, զոր զգեցոյց
զԱդամայ... եւ յետ յարութեանն զգեցուցանէ փառաւք:
ը. 371ա-2ա Թէ վասն էր մաշկեղէն կոչի մարմին
մեր – Հարցումն. Որպէ՞ս ասեն մաշկեղէն հանդերձ
զմարմինս մեր... Ասյպէս եւ զԱդամայն իմասցիս:
թ. 372ա-4բ [Վասն Աբէլի եւ պատարագաց] –
Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ Գիր. Հայեաւ Աստուած ի
Հաբէլ... ըստ Տեառն հրամանին, թէ՝ Որ արասցէ եւ
ուսուսցէ, նա մեծ կոչեսցի, յաւիտեանս:
ժ. 374բ-5ա Վասն Ենովսայ – Հարցումն. Զի՞նչ է
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յոյսն Ենովսայ, որ ասէ գիրն... եւ այս ցոյցք յուսոյ է՝
վասն հանդերձելոյն հոգալ եւ պատրաստ լինել:
Հմմտ. տպ. Գիրք հարցմանց... Գրիգորի Տաթեւացւոյն, Կ.
Պոլիս, 1729, հատ Ե. պրակ ԼԳ.-Խ., հատ. Զ., պրակ Ա-Բ.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Մեկենասի. 275ա Յիշատակարան գրոցս – Արդ,
ես՝ նուաստ եւ յետին ի բանասէրս Յովհաննէս
անուամբ եւեթ կոչեցեալ վարդապետ, որդի տէր Վարդան քահանայի, որ զՍուրբ Աստուածածնի անապատս շինեաց ի գեօղաքաղաքս Շոռոթ եւ ժողովեաց
բազում կուսան կրօնաւորս, եւ հաստատեց եւ լցոյց
ամենայն շինութեամբ եւ բարութեամբ, անպակաս հոգեւորօք եւ մարմնաւորօք, եւ ինքն փոխեցաւ առ յոյսն
բնաւից՝ ի տենչալին իւր: Ես Յոհաննես վարդապետս
ետու գրել զիմաստասիրական գիրքս՝ նրբից եւ արտաքնոց լուծմունքս ամենայն արտաքին գրոց, Սահմանացն Դաւթի եւ քերականութեանց, լուծեալ ի սուրբ
վարդապետացն առաջնոց եւ ի Յոհաննու Որոտնեցւոյն եւ ի Գրիգորէ Տաթեւացոյն, եւ եդի զսա ի դուռն
Սուրբ Աստուածածնի անապատիս մերոյ Շոռոթու,
յիշատակ հոգւոյ իմոյ, ի վայելումն մանկաց Սիոնի:
Արդ, մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա ի դրանէ Սուրբ Աստուածածնի անապատէս՝ յիմոց կամ յօտարաց, ի կարգաւորաց կամ յաշխարհականաց. եթէ ոք հանել կամեսցի, զանէծսն Կայենի, Յուդայի եւ Քրիստոսի հաչահանուացն կրեսցէ աստ եւ ի հանդերձեալն. ամէն:
Արդ, աղաչեմ զձեզ սիրովն Քրիստոսի, ո՛վ լուսերամք
դասք քահանայից եւ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ, յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր միով Հայր մեղայիւ
եւ Աստուած ողորմի ասելով զհայրն իմ զտէր Վարդանն, որ մեծաւ ջանիւ եւ բազում աշխատութեամբ շինեաց զսուրբ անապատս ի հալալ արդեանց իւրոց՝ եթէ՛
պաիսպ, |275բ| եթէ՛ եկեղեցին, եթէ՛ տնտեստուն,
խուցք եւ հիւրատուն եւ այլ շինութիւնք, եւ ժողովեաց
բազում կուսանս ի սմա, եւ հաստատեաց անապատ ի
ժամանակս Մովսէս կաթուղիկոսին՝ թվին ՌՁ. (1631)
ամին, եւ զմայրն իմ Շնհաւրն, զպապն իմ զՍօլթանպէկն, եւ զմամն իմ զՄէհրիպանն, զհօրաքորսն իմ՝
զկուսակրօն Մարիամ մայրապետ անապատիս եւ
զԵղիսաբեթն, եւ զքորսն իմ՝ զկուսակրօն մայրապետ
Յուղիտայն եւ զԳուլըստանն, զեղբայրն իմ՝ զՀայկազն, եւ զհարսն իմ՝ զԱննայն, եւ զորդիս նոցա՝
զՎարդանն, զՍօլթանպէկն, զՆազարէթն, զՂեւոնդէսն
եւ զԵարվէլին, եւ զդստերս նոցին՝ զՀուռիկն, զկուսակրօն Եսթերն եւ զՄարիամն եւ զայլ ամենայն
առուարեան մերձաւորսն իմ՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք. այն որ
առատն է ի պարգեւս ողորմութեան, ձեզ՝ ողորմի ասացողացդ եւ մեզ՝ ողորմելոցս ողորմեսցի ըստ անսուտ
խոստմանն իւրոյ եւ երկնից արքայութեան արժանի
արասցէ, որ Տեառն է փառաց. ամէն, Հայր մեր որ յերկի՛՛:
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366ա Ով պատուական իմաստունք, զՅովանէս
վարդապետս յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր, եւ Աստուած յիշողքդ յիշէ, ամէն:
375բ Արդ, ես՝ Շոռոթեցի Յովհաննէս վարդապետս, որդի տէր Վարդան քահանայի, ետու գրել զայս
Արտաքնոց գիրքս եւ եդի ընծայ ի դուռն սուրբ Անապատիս մերոյ՝ յիշատակ հոգւոյ իմոյ, նաեւ ամենայն
ազգականաց մերոց՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց. ամէն:
Զսորա կատարեալ յիշատակարանն ի մէջ գրքիս՝ ԻԳ.
(23) տետրի վերջն* գրած եմ: Խնդրեմ ի հարցդ եւ յեղբարցդ, որք գտանէք՝ կարդայք եւ մեզ Աստուած ողորմի ասէք, Տէր Աստուած մեր Յիսուս Քրիստոս ձեզ եւ
մեզ ողորմեսցի, ամէն: Հայր մեր:
* Նկատի ունի 275աբ էջերի ընդարձակ յիշ-նը (տե՛ս
վերը), որը եւ այս տե՛ս՝ ԺԷ. դ-ի յիշ-ք, Բ., էջ 433-4, Հմր 626
(366ա էջինը չունի), իսկ էջ 433, ծ. 57՝ «1631 թ. վերաբերում է
Անապատի հաստատմանը, ձեռ-ը այդ թուականի՞ն է ընդօրի-
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նակուել, թէ՞ մի երկու տարի յետոյ, վկայուած չէ: Այդպէս է
նշուած նաեւ Մատենադարանի [համառօտ] ձեռագրացուցակում (հտ. Ա. էջ 949): Պայմանականօրէն դրեցինք 1631 թ.
շարքում»: Մենք եւս, անորոշ «1631ից յետոյ» չգրելով,
նախընտրեցինք որոշակի այդ թուականը:

ՆՇՈՒՄ՝ Մէջքին՝ «Պորփիւրի համառօտ տեսութ՛՛,
Գրիգ՛՛ Տաթեւ՛՛», Ա. կազմաստառին սոսնձուած, ձուածիր ճնշադրոշմով, 21,5x17,7 չափսի թերթիկին. «Հմր
798. Թուղթ, բոլորգիր, մեկնութիւն Պորփիւրի՝ Տաթեւացւոյ, Որոտնեցւոյ եւ այլոց, Մեկնութիւն քերականութեան եւ այլն, Շոռոթեցի Յովհաննէս վարդապետ,
որդի տէր Վարդան քահանայի՝ ստացող, ընդարձակ
յիշատակարան տես ԻԳ. տետրակի վերջում: Յիշւում է
ՌՁ. (1631) թիւը»: 1ա՝ «798/3137», «ՌՁ. – 1631,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «դրախտ»:

3139
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ
ԳՐԻՉ՝ Միքայէլ Շամբեցի:
ԹԵՐԹ՝ 115+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1բ, 1դ, 2բ-13բ, 85ա114բ: ՊՐԱԿ՝ 6+8+Ա-Թx8+4x8 (3՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով
եւ լուսադրոշմներով՝ թագով պսակուած ուղղանկիւն շրջանակ,
որի մէջ սիրտ, ապա՝ «IFTR», իսկ շրջանակի ստ. մասում՝ ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (17x12,6).
սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 14ա), խորագրերն ու գլխատառերը կարմիր թանաքով: ՏՈՂ՝ 25-28: ԿԱԶՄ՝
բաց շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ ստուրաթուղթ. աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 14ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի փեղկերը մաշուած, մէջքի կաշին
ճաքճքած, Ա. կազմաստառի՝ կաշուի վրայ, թ. 1-3, Պհպ. Ա.՝ ցեցի
անցքեր, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր, թ. 1-7, 113-14՝
խոնաւութեան հետքեր, թ. 28-29՝ մէջտեղից՝ սիւնակագծով
կտրուած, լուսանցակողերը գունաթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 14ա-56ա Սահմանք [իմաստասիրութեան]
Դաւթի
Տե՛ս ձեռ. 464, 95ա-149բ: Նախերգան/14ա-5ա: ա/15ա7բ: բ/18ա-9բ: գ/19բ-21բ: դ/22ա-5ա: ե/25ա-6բ*: զ/27ա-9ա:
է/29ա-30ա: ը/30ա-2ա: թ/32ա-3բ: ժ/33բ-7ա: ժա/37ա-9ա:
ժբ/39ա-41ա: ժգ/41ա-2բ: ժդ/42բ-3ա: ժե/43ա-4բ: ժզ/45ա-6ա:
ժէ/46ա-9ա: ժը/49ա-50ա: ժթ/50բ-3ա: ի/53ա-4ա: իա/54ա-6ա:
* – Գրչից 26ա «Եղբա՛ր սիրելի, Բ. թուխտ մէկ տեղի շրջէլ
յետ ու առաջ եղեւ»:

բ. 56ա Ընդ այսոսիկ եւ առաջիկայ բան իմաստնոյս – Ամենայն չար տանջելի, ոչ ոք է տանջեալ անապական... եւ որ ոչն մեղանչէ, ոչ է ընդ բամբասանօք,
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եւ ընդ բամբասանօք է սատանայ, ապա ուրեմն ոչ է:
գ. 56ա-74բ Լուծմունք Սահմանացն Դաւթի Անյադթ փիլիսոփայի: Օգնեա՛, Յիսոս Քրիստո՛ս
ա. 56աբ Որք միանգամ իմաստութեան ցանկան:
Լուծումն. |56բ| Ոչ որպէս դուք կարծեք՝ ո՛չ գոլ իմաստութիւն... թերեւս տեսեալ զգեցեկութիւն սորա, ցանկասցին սմա:
բ. 56բ-7ա Բան: Եւ անդուստ իսկ ապա էակացն
մակացութեամբ: Լուծ[մունք]. Զէակացն ասել մակաց|57ա|ութեամբ... այսր ասէ աղագաւ էակացն մակացութեամբ, այսինքն՝ գիտութեամբ:
գ. 57ա Բան: Զնոցին իսկ տենչանս ինքեանց փոփոխեն: Լուծ[մունք]. Այսինքն՝ որոց կամ լինի զէական
գիտել... գիտութիւն էակացն էր իմաստասիրութիւն:
դ. 57ա Բան: Եւ արդ, քանզի բազում յօժարութիւն
եւ ողջախոհ զբազումն: Լուծ[մունք]. Արդարեւ որ ոչ
բազում բերէ յինքն յօժարութիւն... կարէ մտանել
յայսպիսի գեղեցիկ հանդէս ուսուցանելոյ:
ե. 57ա Բան: Բե՛ր զաստուածային հանդէս: Լուծ[մունք] զաստուածային զսա անուանէ ըստ Պօղոսի...
պարտ է նոցա իբրեւ ի հանդէս լինել արիութեամբ:
զ. 57աբ Բան: Այլ առ եզր աստուածային խոստմանց նորա բացահայելօվ: Լուծ[մունք]. Աստուածային
ասէ, որպես եւ ասացաք... զի առնուն նոքին զհամեղութիւն գիիտութեանն, որ է պտուղ տաժանմանց:
է. 57բ Բան. Բայց պարտ է արուեստիցն համանիշ
որոշմանց: Լուծ[մունք]. Գոյ արուեստ յիմաստասիրութիւնն որոշողական... բաժանել զիրաւն ի սըտէն եւ զոչ
Էն յԷէն, որպէս զկնի առնէ:
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ը. 57բ Բան. Որպէս եղջերուաքաղն եւ յարալէզն:
Լուծ[մունք]. Ասեն ոմանք, թէ գոյ կենդանի... գոյ կենդանի արալէզ, բայց սուտ է եւ ո՛չ իրաւ:
թ. 57բ Բան. Եւ որչափ ինչ մերս ստեղծէ մտածութիւն: Լուծ[մունք]. Մտօք տեսեալ մարդիկ... իմաստասիրութիւն ոչ այսպէս, այլ ասեն, եւ էացեալ է ստուգապէս:
ժ. 57բ-8ա Բան. Եւ որպես անաստղ երկինն եւ հակոտնեայքն: Լուծ[մունք]. Ասացին ոմանք, թէ գոյ եւ
այլ երկին... բայց իմաստասիրութիւն ո՛չ երկբայաբար,
այլ ստուգաբանութենէ գոյութիւն:
ժա. 58ա Բան. Քանզի եթէ Էն ի վերայ գոյացելոցն
ոչ է, այլ անգոյիցն եւ կամ երկբայագոյիցն: Լուծ[մունք] Որպես յարալէզ կենդանին... անաստղ երկինն,
որոյ տարայկուսանօք է էութիւն եւ ոչ էութիւն:
ժբ. 58աբ Բան. Վասն զի ամենայնք յիրողութեանցն
ոչ միայն հասարակութիւն ունին առ միմեանս, այլեւ
զանազանութիւն: Լուծ[մունք]. Զի թէպէտ ասաց, եթէ
պարտ է խնդրել... բարձրաբերձ աշտարակաց արօրելօվ զնա բուրաստանս եւ այգիս:
ժգ. 58բ-9ա Բան. Ի պարունակողէն ըզպարունակեալսն նշանակելօվ: Լուծ[մունք]. Ոչինչ է ի սոյն տարակոյս... որուն եւ ձեղունք տանն, այսպէս է իմանալ
եւ զերկիրս երկին ասելօվ:
ժդ. 59ա Բան. Գեղեցկագոյն եւ պատւականագոյն:
Լուծ[մունք]. Գեղեցիկ է իմաստասիրութիւն... որք
ստանան զնա աստուածատեսակ կերպարանին:
ժե. 59ա Բան. գործաւորութիւնս: Լուծ[մունք]. Որ
մինչեւ ցայս բանք էին առաջաւորութիւն եւ սկզբնադրութիւն... բայց ասելն թէ պրակք, այսինքն՝ գործք:
ժզ. 59ա Բան. Որպես յառաջնումն տեսաւերութեան
խոստացաք: Լուծ[մունք]. Խոստացաւ յառաջին բանիդ
դնել... այժմ սկիզբն առնէ նոցին ասացուածոց:
ժէ. 59բ Բան. Էն ի հոմանուանց է: Լուծ[մունք].
Առաջին եղծողական այս էր... որոց պատահէ ընդդէմ
նոցին յայսոսիկ երկու եղանակաւ:
ժը. 59բ Բան. Ընդդիմակայութեամբ եւ ընդդիմայարակայութեամբ: Լուծ[մունք]. Ընդդիմակայումն այն է,
որ յորժամ կամի... զօրաւոր բան դնելօվ ընդդէմ նոցա:
ժթ. 59բ-60ա Բան. Բայց զառաջիկայն ոչ եղծանէ:
Լուծ[մունք]. Առաջիկայ զիւր բանն ասէ, որ ոչ առնէ...
բազմօք դնելօվ առաջի սըտէ եւ եղծանէ զբանս նոցա:
ի. 60ա Բան. Եթե ոչ է Էն ի հոմանուանց, այլ յայնցանէ, որք որպէս ի միոջէն եւ առ մի են: Լուծ[մունք].
Քանզի թէպետ եւ ամենայն էութիւնքս էք անուանին...
ոչ իբրեւ հոմանունք, այլ իբր համագոյք:
իա. 60աբ Բան. Զի թէպէտ եւ տամք զԷն ի հոմանուանց գոլ, այլ ոչ եթէ այսոսիկ անգիտելի է: Լուծ[մունք]. Այսպես է բանս, թէպէտ զամենայն գոյքս Է
անուանեմք... ոչ անկանին ընդ սահմանաւ, այլ գետին:
իբ. 60բ-1ա Բան. Քանզի որոշումն է տրամաբանական, որ ասէ թէ պարտ է ի վերայ հոմանուանցն զերիս
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զայսոսիկ խնդրել: Լուծ[մունք]. Ամենայն զգուշութեամբ պարտ է հաստատուն որոշումն... իմաստասիրութիւն գոյութիւն էիցս է եւ գոյ է իմաստասիրութիւն:
իգ. 61աբ Բան. Էանքն ի հոսման եւ ի ծորմանեն:
Լուծ[մունք]. Այսպէս է մտածութիւն նոցա քան կարծեն... գիտէ զէիցս գիտութիւն, զոր եւ բըժիշկն հաստատէ օրինակաւն:
իդ. 61բ-4ա Բան. Որպես եւ Պղատոն յայտ առնէ,
թէ բազում անգամ անձն յառաջ քան զլինել իրացն գիտէ զիրսն: Լուծ[մունք]. Որ է այսպէս, քանզի քան ըզլինիլն յառաջ տեսանէ... բայց թէ՛ այս եւ թէ՛ այն վայելունչ պատասխանէ, այսպէս ասելօվ:
իե. 64աբ Բան. Զայս տարակուսութիւն լուծանելօվ
ասեմք: Լուծ[մունք]. Որ մինչեւ ցայս վայր բանք էին
եղծանողացն էր եւ ոչ իւր այժմ սկսանի... իմաստութեամբն կու խնամէ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
իզ. 65ա Բան. Զի թէպէտ եւ զաւելորդ էր ի խնդիր
անկանիլ յաղագս իմաստասիրութեան Լուծ[մունք]. Ոչ
էր օրէն ասել... որոց կենցաղն հեռի է, այսինքն՝ նենգ
առ իմաստութիւնն:
իէ. 65ա. Բան. Եւ պարտ է գիտել, թէ իմաստասիրութիւն է իբրեւ զմի ինչ եւ իբրեւ զբոլոր մասամբ
գոյացեալ: Լուծ[մունք]. Մի ինչ է, ասէ, իմաստասիրութիւնն կատարեալ բոլոր... բաժանէ զգոյութիւնս ի
կենդանիս եւ յանկենդանս, եւ զկենդանին՝ ի բանականս եւ յանբանս:
իը. 65ա Բան. Մի է սկիզբն գեղեցկաբար խորհելոյ:
Լուծ[մունք]. Եցոյց ահա զիմաստասիրութեան... հրոյ
օրինակաւն հաւաստէ զբանս:
իթ. 65աբ Բան. Յորոյ ձեռն տրոհեմք ըզտասն թիւն
ի քերականէն, |65բ| որ են այլասեռք: Լուծ[մունք].
Քանզի զոր օրինակ հուրն բաժանէ յիրերաց... որպէս
կենդանին ի միմեանց եւ զկենդան եւ զանկենդան:
լ. 65բ-6ա Բան. Եթե զինչ է հետեւաբանութիւն,
|66ա| եւ ուստի եղանէ: Լուծ[մունք]. Կամեցաւ զիմաստասիրութիւն, որ զամենայն ինչ սահմանէ... կարի իմն
լիցի յայտնի սահմանս:
լա. 66ա Բան. Զի՞նչ է սահման: Բան. Կարճառօտ
յայտնիչ բընութեան ենթակայ իրին: Լուծ[մունք]. Այսպէս ասէ, թէ բան, որ լինի կարճ... կայ բան, որ ի բաղկացուցիչ բառոցն տեղի է:
լբ. 66ա-7ա Բան. Այլ զի հաւաստի լինիցի վարդապետութիւնս: |66բ| Լուծ[մունք]. Օրինակ զմարդոյն
առնու սահման... վասն որոյ յաւել զյայտնիչ բնութեան
ենթակայ իրին:
լգ. 67աբ Բան. Վասն ասելոյ բացագանչմանց:
Լուծ[մունք]. Փոքր եւ նուազ ձայնն եւ բանն որպէս
ծանիր զքեզն... բան լինի կարճ եւ յայտնիչ բնութեանն
ենթակայ իրին:
լդ. 67բ Բան. Կէսէշ ասէ Հոմերոս: Լուծ[մունք]. Կէսէշ ասէ զջորին... նախադասեալ լինի որպէս յաղթօղ,
այսինքն՝ որպէս լաւագոյն քան զձի:
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լե. 67բ Բան. Յաւէժահարսունք: Լուծ[մունք]. Ասեն
թէ Նոյ յետ ջրհեղեղին ծնաւ որդի մի... թէպէտ եւ գիտեն, որ ոչ են կարօղ հասանել արդեամբք:
լզ. 68ա Բան. Յարտօնութենէ: Լուծ[մունք]. Այսինքն՝
յառաւելութենէ կամ ի գերազանցութենէ (այսչափ):
լէ. 68ա Բան. Բանականն եւ մահկանացուն նախադասին մտաց եւ մակացութեան ընդունակին: Լուծ[մունք]. Այսպէս է, որպես ասէ զբանականս... հրեշտակք եւ դեւք բազում են ի բանակս, քան զմարդն եւ
զանասուն ի մահկանացուս:
լը. 68ա Բան. Տագնապին որք միանգամ: Լուծ[մունք]. Այսինքն՝ որք կատարեալ իմաստասիրութեան
հասանին... տագնապին, այս է՝ աստեն զմրամնոյն
հանգիստն:
լթ. 68ա. Բան: Ի պռիմիականսն անկաւ: Լուծ[մունք] Պռիմիական փորձութիւն զհուրն սիրէ... մոխիր եղեւ, եւ քամին տարաւ, եւ ոչ թաղեցաւ:
խ. 68աբ Բան. Զերկոսեան զրկես: Լուծ[մունք].
Պղոտին զդժոխս ասէ... խնդրելօվդ մահացուցանել
զքեզ զկենցաղս զրկես:
խա. 68բ Բան. Ոչ պարզաբար ի հեռի: Լուծ[մունք]:
Հուպ կատարումն իմաստասիրութեան... եւս հեռագոյն
կատարումն ասէ զնմանութիւն Աստուծոյ:
խբ. 68բ-9ա Բան. Քանզի մակացական առագինութիւնք հանդերձ պատճառաւ միմեանց հետեւին: Լուծ[մունք]. Այս ինչ է, զոր ասէ, թէ մահացական առաքինութիւնք, այսինքն՝ ուսմամբ եւ կրթութեամբ... գիտենան թէ օգուտ է |69ա| արիանալ եւ խոհեմանալ:
խգ. 69ա Բան. Քանզի եւ ինքն առնելօվ զնիւթ եւ
զտեսակ: Լուծ[մունք]. Նիւթ ասէ զտարերս, եւ տեսակք՝ զնոյնքս... գիտէ միայն, որ արարն, զոր եւ օրինակաւ երկրաչափ գըծին հաւաստէ:
խդ. 69ա-70ա Բան: Որպէս յորժամ մի դեղ գիտելօվ, այնմ միայն պիտանանայ՝ ոչ գիտելօվ զպատճառն: Լուծմունք. Ոմն մի դեղ միայն գիտենայ գլխացաւութեան... նոքօք երթան եւ գան յոյժ լան եւ ընդարձակ քայլս առնելօվ ըստ:
խե. 70աբ Բան. Պարտ է գիտել զհինգ գիտնական
զօրութիւնս զգայութին եւ զայլն [Լուծմունք]: Զգայութեամբ գիտութիւն ասէ, զոր աճօք տեսանէ կամ ականջօք լսէ... բազում աստիճանօք ցուցաւ իմաստասիրութիւն գոյացեալ:
խզ. 70բ Բան. Աներկրաչափ ոք մի՛ մտցէ: Լուծ[մունք]. Պղատոն, քանզի զաստուածաբանութիւնն
ուուացանէր... ուսանել զաստուածաբանութիւն առանց
ուսումնականին, որոյ մասն ինչ է երկրաչափական:
խէ. 70բ Բան. Ենթակայութեամբ նիւթաւորի գոն եւ
մակամտածութեամբ աննիւթք: Լուծմունք. Որպէս ձեւք
եւ գոյնք եւ չափք... առանց նիւթոյ ոչ երեւին, որպէս
մոմի եւ մատնահարի օրինակաւդ ուսանիս:
խը. 70բ-1բ Բան. Ոչ է կարողութիւն յետ բնաբանականին յաստուածաբանութիւն ելանել: Լուծ[մունք]. Եւ
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վասն զի միջակ բնաբանականին... այժմ զհաւաստի
կարճառօտն, ասէ, ասասցուք:
խթ. 71բ Բան. Ուսումնականն քանակիւն գոյանայ:
Լուծմունք. Որ է այսպէս թուականն, որ լինի Ժ. կամ Ճ.
(100) կամ Ռ. (1000), որ քանակ են եւ ոչ անքանակ
(այսչափ):
ծ. 71բ-4ա Բան. Բազ[մ]ազանութեամբ հնչմանց:
Լուծմունք. Բազ[մ]ազան ասէ, որ այլեւայլ ձայնք բաղկանան... բայց աստեղաբաշխականն յերկնից բոլորն
միայն, եւ ոչ այլուր ի գընդիցս:
ծա. 74ա: Բան. Որպէս պատահումն ի պատահումն:
Լուծ[մունք]. Սովորութիւն է սորա զգոյնն պատահումն
ասել... պըղպեղն եւ կիրն բնութեամբ տաք են, որպէս
եւ այլ իրք:
ծբ. 74աբ Բան. Ի միոջէ եւ առ մի: Լուծ[մունք].
Բազում իրք կան, որ ի միոջէ են սկսեալ... եւ դարձեալ
|74բ| անթիւք, զի շատք են:
ծգ. 74բ Բան. Իսկից եւ անիսկից: Լուծ[մունք]. Իսկ
ասէ գոյիցն, եւ անիսկ, որ ոչ գոյ է... յանգոյիցն է պատահումն եւ բաժանումն ոչ իբրեւ իրք եւ ոչ իբրեւ ձայն,
այլ իբրեւ գոյն եւ պատահումն:
ծդ. 74բ Ի ԺԹ. (19) պրակին ասէ. Անհատքն մասամք ցուցանին... լուծմունք բանից ոմանց սահմանացն Դաւթի Ներգինացոյ Անյաղթ փիլիսոփայի մինչեւ
ցայս վայր. Եւ Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ Հօր եւ Սուրբ
Հոգոյն փառք յաւիտեանս. ամէն:
Դ. 75ա-82բ Մեկնութիւն Դաւթի փիլիսոփայի, որ
է ի կատարումն նորին տառի, որ վասն սահմանացն
իմաստասիրութեան, ասացեալ Ներսէսի՝ եղբօր Գրիգորի կաթուղիկոսի Հայոց՝ ուրումն ի խնդրո սիրօղի
իմաստութեան – Զխնդիր հոգեւորական եւ հաւատօվ
եւ սիրօվ հայցողաց պարտ է տալ յօժարութեամբ... եւ
միոյն Աստուծոյ ճշմարիտ բարւոյն արարչին՝ եւ տուօղին բարեաց փառք յաւիտենս յաւիտենից. ամէն:
ե. 82բ-3ա Որք բնախօս բանիւ զէակքս ենթագրեցին, ամենայն չար գոլ տանջելի ճշմարտեցին – Ոչ ոք
տանջեալ անապական վերաբերին... Ըզբան եռամեծին
Դաւթի, / թէ ամենայն չար տանջելի, / ոտիւք չափեալ
ըստ իւր ըղձի՝ / ուրումն այս բանասիրի:
զ. 83բ Եւ վասն եռամեծի Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի – Գիտելի է, զի էր նա ի ժամանակս Վահանայ՝
որդոյ Մագնոսի... ուսան զամենայն հելլեննական
դպրութիւնս եւ դառնալն ոմանց ի նոցանէ ի Հայս ԾԸ.
(58) ամ էր, անցեալ զթվականն հայոց ՀԶ. (76) ամ:
է. 84ա Եւ պատճառն գրելոյ մեծին Դաւթի զգիրքս
Սահմանաց այս է – Զի յորժամ մեծն Դաւիթ եւ ընկերքն գնացին յԱթէնս... Եւ էր սա որդի սիրօղի Տեառն
Աստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 83բ Ծանի՛ր, սիրելի ընթերցօ՛ղ, որպէս ի ներ-
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քոյ ցանկին Հարցմանց գրքոյն ասացաք, յոյժ բարւոք է
քեզ քանի մի ինչ անգամ ընթեռնուլ այս գիրքս՝ առ ի
գիտել, թէ որքա՛ն ինչ կայ հաւաքեալ ի սմայ, զի
յորժամ բանի ինչ ի խնդիր ելցես՝ տեղեակ եւ ծանօթ
գըտանիցես, թէ գո՞յ բանն այն ի սմա, թէ՞ ոչ, կամ թէ
ո՞ր բան ի յորում տառի եդեալ կայ: Եւ թէ լինիցի
երբեմն ոչ գտանել զխնդրելին քոյ, դարձի՛ր եւ զայլ ինչ
մօտ նմին որոնեա՛, զի նօվաւ թերեւս գտցի զխնդրելին
քո: Եւ մինչ օգտիցիս անաշխատ գըտմամբ, զաշխատօղն՝ գծօղ գիրքս Միքայէլ ափեղայս մեղսալի անձն
իմ յիշեսջիր յաղօթս քո եւ լե՛ր ողջ. ի գեղջէն Դարաշամբու, որդի Դանիէլ քահանայի: Ներել մաղթիմ
աղերս արկեալ, որ ինչ ի սմա սխալ գտեալ ոչ գիտելոցն, եւ ո՛չ տեսեալ կամ ըստ հնոցն այսպես թողեալ:
84ա Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայ / ծաղիկ բուսեալ
ցեղին Հայկայ, / ծըծեալ զիմաստն ի յԱթենայ, / գեր
քան ըզհելլենսն ճոխանայ, / Արար զգիրն Սահմանաց, /
սահմանելօվ ի վեց դիմաց, / եցոյց թէ գոյ իմաստ մըտաց / իմաստուրաց իմաստահաց: / Հիւսէ ընդ այս կից
ընդդիմակ, / թէ չարն ոչ է ինքնին էակ, |84բ| այլ
արարչին գոլօվ ներհակ, / թիւր կամքն եղեւ նմին գըտակ: / Ի սոյն եթէ սիրօվ կըրթին / եւ ի կըրթելոյ ոչ
դադարես, / մըտօքդ էիցս գիտօղ լինիս, / հոգւօվդ
յախտից մեղաց մաքրիս: / Թագաւորին հանուրց էից՝ /
բանականաց եւ անբանից, / ի յամենայն իւրոց գոյից, /
փառք յաւիտեանս յաւիտենից: / Գիրք Սահմանաց մեծի Դաւթի / հանուրց գիտնոց յոյժ պիտանի, / գըրեալ
ի մեր թուականի / ՌՃՂ. երեքի (1744), / ձեռամբ Միքայէլ ափեղայի, / ի Նոր Ջուղայ՝ Շօշ քաղաքի, / որ եմ
տեղաւ Շամբեցի / Եւ աշակերտ տեառն Գալուստի՝ /
աստուածայբան վարդապետի:
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1. 1ա (1744 թ., շղագիր) Գիրք Սահմանաց Դաւթի
փիլիսոփայի, արտագրեալ ընդ ձեռն Միքայէլ աբեղայի
Շամբեցւոյ, ի Նոր Ջուղայն՝ Շօշ քաղաքի, ի թվին
ՌՃՂԳ. (1744):
2. 1գ (1866 թ., շղագիր) Ծանօթութիւն – Գիրքս
անուանեալ Սահմանք Դաւթի փիլիսոփայի, պարունակէ յինքեան զիմաստասիրութիւն գիտութեանց, զաստուայծայնոց եւ զմարդկայնոց ըստ Զ.րդ պրակի մատենիս, որով մարդ կարէ բնազննութեամբ ծանօթանալ
գործոցն Աստուծոյ եւ բնութեան մարդկութեանս:
Վանահայր Սուրբ Նախավկայի վանից Շամբայ Մեսրովբ վարդապետ Սմբատեանց. ի 21 Ապրիլ, 1866, ի
վ[անս] Սուրբ Նախավկայի:
Ծնթ. Ստորագրութեան երկու տողի միջեւ կանոնաւոր շղագրով վերաբերմունք. «Այր գարշելի, ապականող ձեռագրաց»:

3. 2ա (ԺԹ. դար, շղագիր) Ժամանակագրութիւն –
Յամի Տեառն 1828 կայսրն ամենայն Ռուսաց 1=
Նիկօլայ Պաւլօվչն էառ ի Պարսից զՀայաստանի
մասն, որ ընդ ձեռամբ Պարսից, այն է՝ զերկիրն Արարատայ, ուր է Մայր Աթոռն Հայաստանեայց Ս.
Էջմիածինն եւ Երեւան այժմեան երեւելի քաղաքն
Արարատայ, ուր նստի նահանգապետն երկրիս եւ
վիճակաւոր թեմակալ (աթոռակալ) առաջնորդն նահանգիս իբրեւ փոխանորդ կաթողիկոսի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Սահմանաց գիրք Դաւթի փիլիսոփայի», 1ա՝ «799/3139», «ՌՃՂԳ.-1744, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:

3140
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԵ. դարի կէս
ԳՐԻՉ՝ Աթանէս, Սաղաթիէլ աբղյ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Յոհաննէս կաթողիկոս Աղուանից*:
ԹԵՐԹ՝ 225+1-1 (կրկն.՝ թ. 65, թռիչք՝ թ. 201-203): ՊՐԱԿ ԱԺԹx12 (Ա 10, Ժ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
անընկալելի: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16,5
x12): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 8ա. ծածկագիր՝ 62ա), խորագրերը
կարմիր թանաքով: ՏՈՂ՝ 27: ԿԱԶՄ՝ եւրոպական ոճի. մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, Ա. փեղկին՝ ձուածիր փշեպսակի մէջ խաչելութեան պատկեր, Բ. փեղկին՝ Աստուածամօր պատկերը. միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կապոյտ՝ ընդմիջուած շագանակագոյն եւ սպիտակ
քառանկիւններով: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ ԲԳ. դեղնաւուն (Ա) չգրուած,
սպիտակ (Բ-Գ) գրոտուած թուղթ:
* Սա հաւանաբար Մահրապի որդի Յովհաննէս Է. կաթողիկոսն է, որ գահակալել է 1426-28ի շուրջ:

Նմուշ 8ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ իս ա խ ո րա ն ՝ 8ա: Ճ ա կ ա տ ա զա րդ ՝ 1ա, 64բ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Լ ո ւ ս ա ն ցա զա ր դ ՝ թռչուն, բուսական: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. փեղկերի եւ մէջքի կաշին պատռուած, Ա
փեղկի կաշին միջուկ-տախտակից առանձնացուած, տեղ տեղ
պատռուած-ընկած, երեքական գամերն ու կապիչներն ընկած,
մէջքի կաշին կիսով չափ պատռուած ընկած, Ա փեղկին ցեցի
անցքեր, թ. 1, 2 նորոգուած, թ 5-7 գրադաշտը տեղ-տեղ վնասուած, թ. 105 եւ 106 թերթերի միջեւ մէկ թերթ ընկած, թերթերին
խոնաւութեան, աղտոտուածութեան, բորբոսի հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-8ա [Տեառն Ներսէսի առ եպիսկոպոսու]նս
եւ վարդապետս եւ համաւրէն [դասս եկեղեցւոյ, որք
յաւուր տաւնի ար]մաւենեաց ժողով[եալք ի կոչմանէ
տեառն Գրիգորիսի կաթու]ղիկոսի՝ եղբաւր նորին, ի
ձեռ[նատրութիւն զնա կաթաւղիկոս]ութիւն Հայոց] –
[Առ ձեզ են բանք իմ, դա՛սք սր]բազանից քահանայապետաց եւ քահանայից... փառաւոր արասցուք զամե-
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նասուրբ զԵրրորդութիւնն, զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ
զՀոգին այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէ՜ն:
Ծնթ. 1ա վր. լս. ԺԸ. դ. անփոյթ նոտրով գրած՝ «Տեռան
Ներսէս ||| եւ համօրէն դասս եկեղ»:

2. 8ա-62ա Թուղթ ընդհանր[ական] տեառն Ներսէսի Հայոց կաթուղիկոսի առ համաւրէն հայասեռի
ազինս, որոց տեսչութեամբ հաւաստցաւ նմա ի
Տեառնէ
Տե՛ս ձեռ. 500, 4ա-51բ: ա/8ա-18ա: բ/18ա-29ա (խորագիրը չիք): գ/29ա-32ա: դ/32ա-40ա: ե/40ա-52բ: զ/52բ-8ա:
է/58ա-9բ: ը/59բ-60ա (սկսուածքը այլ՝ Առ վաճառականսն եւ
արուեստաւորսն – Ասացուք եւ որք ի վաճառափողոցս նստիցիք...): թ/60ա-1ա (սկսուածքը այլ՝ Առ համօրեն ժողովրդակեանսն – Խաւսեսցուք եւ առ համաւրէն ժողովըրդականքդ...):
ժ/61բ-2ա:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
Երուսաղէմ, 1871, էջ 1-83:

3. 62բ-142բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ
եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 500, 66բ-191բ: ա/62բ-4ա: բ/64բ-77ա: գ/77ա8բ: դ/78բ-85բ: ե/85բ-92բ: զ/92բ-101բ: է/101բ-2բ: ը/102բ-8ա:
թ/108բ-9բ: ժ/109բ-10ա: ժա/110ա-2ա: ժբ/112ա-3ա: ժգ/113ա6բ: ժդ/116բ-9ա: ժե/119ա-23բ: ժզ/123բ-7բ: ժէ/127բ-35բ:
ժը/135բ-142բ: ժթ-իա/չիք:
– Գրչից 101ա (ստ. լս.) «Քարի մէջ է այս դեղս»:

4. 143ա-7բ Տեառն Ներսէսի արքեպիսկոպոսի
Տարսոնի Կիլիկեցոց՝ յորժամ չոգաւ Դեսպանութեամբ ի թագաւորէն Հայոց Մեծաց Լեւոնէ ի Կոստանդինուպաւլիս: Հարցումն պատրիարգին [Յունաց] եւ պատասխանի սրբոյն Ներսէսի – Իբրեւ
յառաջեաց սուրբն Ներսէս առաջի թագաւորին Յունաց
եւ ետ ողջոյն... եւ գտեալ սուրբն յաղթող ամենայն
ունաց. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
5. 147բ-83բ Թուղթ տեառն Գրիգորիսի կաթողիկոսի Հայոց, գրեալ եղբաւր նորին Ներսէսի եպիսկոպոսի, հրամանաւ նորիւն, ի Մէջագետս Ասորոց... ի
խնդրոյ ումեմն աստուածասիրի Առիւծ կոչեցելոյ
իշխանի Թլկուրանն աւանի – Որ թէպէտ եւ տէրունական հրամանն յորդորէ զմարդիք քննել զգիրս... ի խաղաղ նաւայհանգիստն խոստացելոց բարութեացն ի
Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք եւ զաւրութիւն յաւիտ՛՛. ամէն:
6. 183բ-91բ Ներսիսի եպիսկոպոսի՝ եղբաւր կաթուղիկոսի Հայոց Գրիգորիսի, Պատասխանի թղթոյն
Յակովբայ ո[ւ]րումն վարդայպետի ասորի, ի մայրաքաղաքի Մելիտոնոյ Հայոց – Ի զգալի դիտաւորութիւնն գրաւորական քում նամակի... յաղաւթսն միաբանական կցորդել եւ մերումս հայցեմ կրից ապրել ի
դրժանաց, յորում նեղիմք ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ
մերո:
7. 191բ-203ա Թուղթ ի Ներսէսէ արքեպիսկոպոսէ
Կիլիկեցւոյ Տարսոնի՝ Պատասխանի Յուսկանն ար-
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գելական ճգնաւորի, ի մեծն ԱՆտիոք, յորում լուծանէ
զհարցումն կղերիկոսացն ԱՆտիոքոյ վասն որ ի Հայք
աստուածային շնորհի ճշմարտութեան ի վերայ քահանա[յա]կան կարգի եւ ժողովրդականաց ուղ[ղ]ել
հաւատովն, որ ի Քրիստոս – |192ա| Գիրք որ <պատու> պատուականութեանդ, երանելի ա՛յրդ Աստուծոյ,
եհաս առ իմս չափաւորութիւն... փառաւորեսցի ի քեզ
Հայրն երկնաւոր, միածին Որդովն եւ ամենասուրբ
Հոգովն յաւիտեանս յաւիտեն՛՛:
8. 203ա-5ա Ողբք տէր Ներսէսի յարհիեպիսկոպոսն Տարսոնի, ասացեալ Խաչատուր պաշտաւղա
նորին աշակերտի – Ամենայն զահ թողում, զամաւթ
մոռանամ, / զիմ լուսեղէն Տէրն մեծարեմ... դառնալի
հող ինձ կեանք չի պիտի. փառք Աստուծոյ յուսոյ|205ա|ն մերոյ եւ Տեառն Յիսուսի Քրիսոտսի այժմ
եւ միշտ յաւիտեանս յաւիտ՛՛:
9. 205ա-11ա Տառն Ներսէսի կաթողիկոսի գրեալ
բան մխիթարութեան առ վտանգեալսն մարմնով,
որք յանբարեաց ոմանց նախատեալք եղեն, ձեզ
ծանուցին նմա գրով – Ընկալայ ըզգիր թախծանաց
զախտացելոցդ... պարոն Մահրապն եւ զհանգուցեալսն
ի Քրիստոս, որոց ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ
թողութիւն շնորհեսցէ նոցայ. ամէն:
10. 211ա-4ա Տեառն Ներսէսի կաթողիկոսի ասացեալ բանս մախթանաց առ սուրբ հրեշտակս, ոտանաւոր չափով – |211բ| Այլ պաղատիմք առ հոգեղէնսդ, / մեք՝ տկարքս եւ հեղեղէնքս... յիշեսջիք ընդ
Տեառն եւ զիս, / լըսա՛ւղք վերոցն գովեստիս, / եւ դուք
յիշեալ առ տէրունիս / լինիք յերկնից նորայն բարիս:
11. ա. 214ա-6բ Տեսիլ սուրբ եւ ճգնազգեստ կրաւնաւ|214բ|որին եւ երջանիկ միայնաւորին Յովանէսի
Գառնեցոյն – Պատմեաց մեզ բարէհոգի ճգնաւորն...
դուք ի միամիտ սրտէ փառաւորեցէ՛ք զՔրիստոս Աստուածն մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից:
բ. 216բ-8բ Հարցումն եւ պատասխանի Վարդանա վարդապետի – Հարցումն. Զի՞նչ է այն, որ ասէ
տեսիլ սրբոյ ումեմն, |217ա| թէ ի վերայ վիրապին գոչէ
հրեշտակապետն: Պատասխանի. Դիոնէսիոս յասել է...
ասացին գնալ յայնկոյս ծովուն մեծի ի պատճառս
աղաւթից:
գ. 218բ-9ա Յիշեսցուք բան մի այլ ի սքանչելի
հաւրէն. ի թվականիս հայոց ՈՀԲ. (1223) – Ասէ՝ Էաք
մեք ի սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ... վասն անհատական
պատկերին տաւնին խափանելոյ էր, եւ այն լռեալ է, եւ
զոր ասեմքս բանիւ, գործովք արժան է առնել:
դ. 219ա-20ա Նորին – Պատմեմ զձեզ յայս նման
բան եղեալ յԵրուսաղէմ... մի՛ թուիմ ես թերի յայս իրք
կամ ախմար, մանաւ|220ա|անդ կամ թէ վասն այլոց
արարի:
ե. 220ա-1բ Վանական վարդապետին ասացեալ
Բան հաւատալի ազգիս մերում – Կենսաբեր սուրբ
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Աւետարանն զԹադէոս զմեր առաքե[ա]լն... զտաւն
ծնընդեանն եւ զջուրն որ ի խորհուրդն արկանեն. եւ
այլսն:
զ. 221բ-2ա Նորին վարդապետի այլ բան աստ –
Յարեւելից եկին մոգն առ Քրիստոս... ծածկաբար
վախճանեցաւ, ի տեղին շինեցաւ վանք եւ յանուն նորայ կոչեցաւ, որոյ աղաւթիւքն ողորմեսցի Քրիստոս
Աստուած ամենայն հաւատացելոց ի Քրիստոս:
է. 222բ-3ա Վարդանայ վարդապետի ասացեալ՝
Միշտ կամեմ գիտակ գոլ ը[զ]ձեզ նոր իրաց եղելոց –
Աբեղա մի ծեր բջնեցի, անունն Յովանէս... հաղորդիմք
եւ մեք, չառաք յանձն, եւ նոցին աղաւթիւքն խնդացէ՛ք
ի Տէր Յիսուս Քրիստոս:
ը. 223աբ Նորին Վարդանա վարդապետե[տի] –
Ես գիտեմ ի մեր ժամանակս իմ հասակակից աբեղայ
միայն բերդոյ... լուսովն երկնայնով վկայելով Աստուած իւրեւ բժշկութիւն եղեւ, եւ ընկերն եկեալ ստուգապէս պատմեաց մեզ:
թ. 223բ-4բ Նորին Վարդանա վարդապետէ –
Սարկաւագ վարդապետն ասցել էր ընդ իր խորհրդակիցն... գիրկն դնէք եւ Աստուած միանայք եւ զոգի իմ
տառապեալ եւ տկար յիշեսջիք, որ սիրեմս զձեզ
առաւել քան զասելս:
ժ. 224բ-5բ Պատմեաց մեզ սուրբ եւ երջանիկ
հայրն մեր |225ա| եւ երանելի ճգնաւորն Յովանէս
Գառնեցին այսպէս – Եղեւ ինձ երբեմն գնալ յԵրուսաղէմ... հրամայէր զսայ առաւել ստանալ քան զայլ գիրս:

լոյս վարդապետ եւ փոխեցաւ ինքն առ Քրիստոս՝
եղեալ ամաց յիսուն եւ վեցից, եւ փոխեցաւ առ Քրիստոս՝ ամաց վաթսուն եւ երից, որ բազում իմաստութեամբ իւրով ջանաց լուսասաւորել զազգըս հայոց,
յորոց բազմացըն մի է եւ այս գովասանութիւն զնա պետացն հրեշտակացն բան, ասացեալ նմա ի թուականիս
հայոց ՈԺԱ. (1162), ի Կլայն Հռոմական, ի թշուառութեան ժամանակի, զոր յիշել յաղաւթս աղաչեմ լսաւղքդ
բանիս եւ ընդաւրինակողք, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր, որում փա՛ռք յաւիտեանս:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

2. Սաղաթիէլ գրչի. 211ա Զստացաւղ եւ զփափագաւղ այսմ տառիս զՈհաննէս կաթուղիկոսն ի տանս
Աղուանիւց եւ զեղբայրսն իւր պարոն Պաղտայսարն
եւ պարոն Ջալալն յիշեսջիք ի Քրիստոս Աստուած.
ամէն, եւ զծընաւղսն իւր ի պարոն Մահրապն, եւ
զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, որոց ողորմեսցի Քրիստոս
Աստուած եւ թողութիւն շնորհեսցէ նոցայ. ամէն. եւ
զմեղապարտ ծրող սորայ զՍաղաթիէլ աբեղաս յիշեսջիք ի Տէր Աստուած. ամէն:
214ա ԶՈհաննէս կաթուղիկոս եւ որդի պարոն
Մահրապին եւ թուռն Մեծինին պարոն Ջալալին, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս: Ընդ նմին եւ զանարժան գծողս
ըզմեղապարտ աբեղա Սաղաթիելս յիշեսջիք ի Տէր. եւ
որ յիշէ՝ յիշեալ եղիցի:

142բ Այսմ ականատես եւ ականջալուր եղեալ
նուաստս Ներսէս՝ համանուն որդի նորին տեառն Ներսէսի հայրապետի, ըստ փափագման քո, իշխան բարեպաշտ եւ հարազատ եղբայր իմ Հեթո՛ւմ, շարագրեցի
համառաւտաբար զպատճառս նամակացն, հանդերձ
թղթովքն: Իսկ զբովանդակ վարս երանեալ հօրն մերոյ
եւ սուրբ կաթողիկոսին տեառն Ներսէսի, եթէ կամիցիս
կարգաւորաբար ուսանել, նախ քան զայս է մեր աշխատասիրաբար տաղաչափական բանիւ գրեալ, զոր առեալ
ի ձեռս՝ ընթերցիս եւ մխիթարեսցիս հոգւով, ըստ առակախաւս իմաստնոյն, եթէ՝ Ի յիշատակ արդարոց
խնդան ժողովուրդք, քանզի յայս փափագ միայն զքո
բարեպաշտութիւնդ ի մերումս ժամանակի տեսաք
վարարկեալ առ ի խնդրել եւ յուսանել, զոր կամիմ
կամելով ըստ կարգի գրեցի ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէ՜ն:
214ա Ասացաւ եւ գրեցաւ ի Ներսէսէ եպիսկաւպոսէ՝
յեղբաւրէ կաթուղիկոսէ Հայոց Գրիգորիսի, որ եկաց
յաթոռ հայրապետութեանն զամս ԾԳ. (53), ամաց
քսանից նստեալ վերատեսուչ Ասքանազեանս տոհմի,
եւ ապա հասեալ ի բարիոք ծերութեան, ձեռնադրեաց
զայս Ներսէս եղբայր իւր ըստ մարմնոյ եւ տիեզերա-

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Աթանէս գրչի. 29ա Զստացող սորա զտէր Յոհանէս կաթողիկոսն եւ զծնողս նորա յիշեսջիք ի Քրիստոս
եւ ուղիղ սրտիւ ողորմի ասասցէ՛ք նոցա, եւ դուք
յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ՝ Աստուծոյն մերո:
32ա Քրիստոս Աստուած ողորմեսցի ստացողի սորա Յոհանէս կաթողիկոսին:
61ա Զստացող սորա զտէր Յոհանէս կաթողիկոս
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, ընդ նմին եւ զգծողս, եւ Աստուած
ձեզ՝ լաւ:
62ա Զերջանիկ եւ զպատուական, հանջարեղ եւ
իմաստուն զհոգեւոր եղբայրն մեր զտէր Յոհանէս կաթողիկոս յիշեսջիք յաղօթս ձեր, ով սուրբ հա՛րք եւ եղբա՛րք, որք ընթեռնոյք զգիրս տեառն Ներսէսի, որ է պատուէր ընթհանրական եւ խրատ ամենեցուն, որք ի Քրիստոս են ապաւինեալ: Ժղճտհմ. (=Աթանէս) գծողս յիշեա՛:
Ծնթ. Գրչի «Աթանէս» անունը փոխարինագիր ծածկագրով է:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 225բ (1820 թ., շղագիր) Զնախնոյն իմոյ Յովհանէս կաթողիկոս, որդոյն պարոն Մէհրաբ բէկին աթոռն
մեծին Ջալալ աղին եւ եղբարցն՝ պարոն Բաղդասարին եւ պարոն Ջալալին ստացեալ զսուրբ գիրքս, որ
կոչի Յաճախապատում, յետոյ անկեալ էր ի ձեռս այլոց,
եւ վերստին ստացա Պաղտասար եպիսկոպոսս՝ ի տոհմէն վերոյգրեալ լուսահոգի կաթողիկոսին եւ իշխանացն Ջալալեցւոց եւ որդի Դանիէլի հազարապետին
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Արցախայ: Ի ՌՄԿԹ. (1820) թուին, Նոյեմբեարի ԻԱ.
(21): Յիշել խնդրեմ. ի սուրբ աթոռս Գանձասարու:
2. 7բ (1844 թ. շղագիր) Այս սուրբ գիրքս բախշէցի
իմ քվօր որդի Մանասին. 1844 ամի, Մայիսի 2ին, ի
Շուշի Ղալայ: Մնամ ամենայն նուստ ծառայ Յակոբ
Սարգսեանց:
3. Պհպ. Բբ (1849 թ., խզբզոցների միջեւ, շղագիր)
Այս գիրս պատկանի առաջի տասատան վարժարանի
Մանաս, Կարապետ ի թիւն ամէան 1849, ի թիւն գերամեծայ եւ իմ սհապ եղբայր Գիրիգոր արարաարծ (՞):
4. Պհպ. Բա (1850 թ., շղագիր) Այս սուրբ գիրս
պատկանի առաջի դասատան վարժարանի, սրբօղ
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գիրքն արարչի, ի թիւն 1850ին, Յուլիսի 10ին գրվեցաւ. Մանաց Կարապետ Քասապարեան:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Ընդահնարական», 1ա՝ «827/
3140», «ԺԶ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բա՝ «Վարդ, ւՈո, «թիւ, Բբ՝ «բարձրագագաթ, հայր, արար ղարբոշու, այս պականի առաջին
տասարանի» Գբ՝ «Ամանն Յարութիւն, Ավանէս, Յարութ, Աւանէս, զաւրութիւն գրութեան որ ես Փիլինի
որդի» եւ այլ տառակապակցութիւններ:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Գբ՝ «մարդ»:

3141
ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 168. չգրուած՝ 155բ-68բ: ՊՐԱԿ՝ 1-9x14 (2, 5, 7՝ 20, 3,
6, 8՝ 22): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, ճնշադրոշմով՝ Троицкой N ТОВАРДА
419 Фабрики. թ. 100ից՝ Троицкой N ТОВАРДА 5 Фабрики,
Բ կազմաստառին՝ ձուաձեւ ճնշադրոշմ, մէջտեղում մահիկ, վրան
թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2x17,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,6x14,5).
սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 7ա): ՏՈՂ՝ 22-25.
գծումները սեւ մատիտով: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ. մէջքն ու անկիւնները կարմիր կաշի (մէջքի կաշին՝ զարդանախշով). միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝
կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, սպիտակ չգրուած թուղթ,
մասն կազմաստառի:

Նմուշ 7ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի անկիւնները մաշուած, տեղ-տեղ
աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-155ա Կանոնագիրք Հայոց

5/21ա-4ա: 6/24բ-6ա: 7/26բ-8բ: 8/28բ-30ա: 9/30բ-4բ:
10/38ա-9ա: 11/38ա-9ա: 12/39բ-43բ: 13/44աբ: 14/44բ-5ա:
15/45ա-54ա: 16/54ա-60բ: 17/60բ-71բ: 18/71բ-9ա: 19/79ա80բ: 20/80բ-4ա: 21/84ա-5բ: 22/52բ-6բ: 23/56բ-8բ: 24/88բ92բ: 25/92բ-6ա: 26/96ա-9բ: 27/99բ-100բ: 28/100բ-2ա:
29/102ա-3ա: 30/103աբ: 31/103բ-4ա: 32/104ա: 33/104ա-5ա:
34/105բ-9բ: 35/110ա-2ա: 36/112ա-32բ: 37/132բ-6բ:
38/136բ-9բ: 39/140ա-2ա: 40/142ա-4ա: 41/144ա-5ա:
42/145բ-9ա: 43/149ա-50բ: 44/150բ-1բ: 45/151բ: 46/151բ-4բ
(... Քրիստոսի պատարագին զշաբաթ եւ զկիւրակէ լուծանեն
յերրորդ ժամուն ի կերակուր (այսչափ): 47-57/չիք:
Ծնթ. Կանոնախմբերի ցանկերը՝ չիք: Ունի 155ա՝ աղիւսակ
(հմմտ. Յակոբ Ղրիմեցի. Յաղագս ազգականութեան, ձեռ. 449,
թ. 174բ): Ծնթ. 156ա, 157ա, 158ա, 159ա, 160ա, 161ա՝ նոյն
երկի աղիւսակները գծուած, բայց չլրացուած: Ձեռագիրս օգտագործուել է քննական բնագրում՝ ձեռ. օ՝ Կանոնագիրք Հայոց, աշխ. Վ. Յակոբեան, հտ. Ա., Բ., Երեւան, 1964, 1971:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Կանոնագիրք առաքելոց ///»,
Պհպ. Աա՝ «Կանոնգիրք» (մատիտով), «831/3141»,
«ԺԹ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

Տե՛ս ձեռ. 449 6ա-162ա: 1/1ա-7բ (նախաբան՝ չիք): 2/8ա14ա (նախաբան՝ չիք): 3/14ա-6բ (նախաբան՝ չիք): 4/16բ-20բ:
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ԱԲԷԼԻ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑ՝ ՉԱՓԱԲԵՐԱԿԱՆՔ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՌՅԻԲ. – 1873

ԳՐԻՉ՝ Աբէլ արքեպ. Մխիթարեանց:
ԹԵՐԹ՝ 36. չգրուած՝ 1բ, 26ա: ՊՐԱԿ՝ 4x8 (1՝ 14, 3՝ 4, 4՝ 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, ճնշադրոշմով՝ «///урсвой сергиева Фабрики 5»,
«///гинера 6»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19x
15): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝ 18, 20, 24: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ. մէջքը՝ շագանակագոյն մոմլաթ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ.
աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ, սպիտակ
չգրուած թուղթ:

Նմուշ 6ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի Բ. փեղկը ձեռագրից անջատ, մէջքի վերին մասը, փեղկերի եզրերը մաշուած, թղթի բարակութեան
պատճառվ գիրը երբեմն արտացոլուած թերթերի հակառակ
երեսներին, Ա. փեղկին, թերթերին մատնահետքեր, թ. 16՝ թանաքաբծեր, թ. 9-10ի միջեւ երկու, թ. 26-27 ի միջեւ մէկ թերթ կտրածհանած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-36բ [Բանք չափաբերականք Աբէլ արքեպիսկոպոսի]. Նուէր նորակարգ տպարանի Մայր Աթոռոյս:
ա. 2աբ Ա. Յամենասուրբ Երրորդութիւնն («ԱԲԷԼ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ») – Անեղ անսահման Աստուած էական ան-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

կէտ անվախճան / ի սկզբանէ Բան առ Աստուած էր, /
Բան եւ Աստուած էր Բան... յաղթութեան նշան ի թեւ քառաթեւ, / դրանց դժոխոց յաւէրժ յաղթական. 1850 [թ.]:
բ. 3ա Ի սուրբ կոյսն Մարիամ – Մարիամ սուրբ կոյս,
առ որդիդ Յիսուս / վասն իմ մեռելոյս լե՛ր միշտ բարեխօս... այգի վայելուչ սրովբէ Հազիզէ րաբունոյ / Բանին
տունկ տնօրինութեան տաղաւար հոգւոյն. 1837 [թ.]:
գ. 3բ-4ա Ի ծնունդն Քրիստոսի – Մեծ ուրախութիւն աւետեաց զուարթուն՝ / զծնունդ փրկչի մարդկային ազգի... Բան Հօր մանկացեալ ի հովուաց պատուեալ. 1837 թ.:
Ծնթ. 3աբ՝ կան գրչի ձեռքով արուած ուղղումներ, լրացումներ:

դ. 4աբ Ի սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն մեր – Հայկազանց հանուրց անտերունչ հօտին / հովիւ հոգեւոր ի
հորդան դարձին... Զայսչափ երախտեացդ առ մեզ
ըզպատճառ. 1837 [թ.]:
– 5ա Նորադարձ ազգիս նոր աստղ ի յերկին...
զանչափ երախտեացս առ մեզ զպատճառ (ջնջած):
ե. 5ա Դ. ՅԱշտարակ գիւղ. յեղանակ երգոյն «Յառաւօտ կենաց» («ԱԲԷԼ») – Աշտարակ է ինձ հրաշալի
/ ուր Քասաղ գետակ խոխոջի... Անդ հովուզով գիշերին
բնութիւն համակ զմայլեն. 1844 [թ.]:
զ. 5բ-8ա Ե. Յընտրութիւն տեառն Ներսիսի երրորդ կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց – Որ ի հոլովըս
կենաց / փաղփիւն յալիսն արծաթի... էանց ձմեռն, անց
անձրեւ / արդ, ժամ է քո ժամ խնկեալ:
է. 8աբ Ուղերձ առ սատարիչն Հերովդեայ 1. – Ընդ
հայրենեաց բիւր հարուածոցն անցից վէպ / սիրտ ազգասէր կրեցսէ յոգիս զերաշխէպ... հանեալս յուղերձ
յանզոյգ Սատուրդ ազգալոյս / իմն Հերովդէս քոց
յերախտեաց տեսցէ զլոյս:
ը. 9ա Ի գալուստ Ներսիսի հինգերորդ կաթուղիկոսի – Ի հնչիւն զանգակաց ելէ՛ք, արդ, ի թափոր / ի
հնչիւն զանգակաց՝ Հայաստա՛ն բոլոր... Զի գտի զսրբազան նոր Ներսէս Շնորհալիդ:
թ. 9բ-11բ Ի նոր տարի. «Անցի եւ ահա ոչ էր» – Ո՞
ընդ պալմիրայն երկնաչափ / ընդ ամբարտակն յածեալ
լուրջ... յանմահ գործոցդ յիշատակ / հանցին օրհներգ
նորանոր:
ժ. 11բ-2ա Ի ծնունդն Քրիստոսի – Որ ի յերկնից
բազմէր գահ, / յերկրի ծնաւ ի մսուր... զԱստուածն օրհնեմք մարդացեալ. 1844 [թ.] (ջնջած՝ զՏէրն օրհնեսցուք):
ժա. 12ա բ ՅԱւագ ուրբաթու Աստուածամայրն առ
խաչին – Ասա՛ ինձ, զի՞նչ խնդրես, Որդի՛, / ջո՞ւր
խնդրես անձամբ ծարաւի... թէ յինչ աղէտ կայ այսօր, /
սա սուրբ Աստուած եւ հզօր. 1843 [թ.]:
– 12բ Ի նոյն միտ. Ասա՛, Որդեա՛կ իմ միածին, /
դու ծարաւի՞ կաս ի խաչին... Որք կենցաղոյս գնայք
ճանապարհ. 1853 [թ.]:
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– 13ա Յիսուս առ մայրն, ի խաչին – Դարձի՛ր ի
տուն, ծնո՛ղ միածնիս, / դարձի՛ր ի տուն, աստ զի՞ ցաւագնիս... Հօր իմոյ զկամս առնել զպարտ է ինձ. 1843
(ջնջած, տակը մատիտով՝ «այս ոչ գրեցաւ»):
– 13աբ Ի նոյն միտ. Դարձի՛ր, մա՛յր իմ, դարձի՛ր ի
տուն, / մի՛ լար աստէն ցաւագին... Եւ արդարոցն ի բանտ
ներքին, / գերեացն առնել գերեդարձ: 1853 [թ.]:
ժբ. 13բ-4ա Ի Յարութիւն Քրիստոսի. «Զի՞ խնդրէք
զկենդանին ընդ մեռեալս» – Յարեաւ, չէ՛ աստ կենդանին / յանլոյծ կնքեալ ի վիմէն... զի եւ հոգւոց մեր
կացարան յընդհանրական դատաստան / լիցի երկնից
շտեմարան:
ժգ. 14ա-5ա Աղօթք. Նարեկ, ԽԹ. – Տէր բոլորից,
Տէր Աստուած / Աստուա՛ծ, լուսոյ արարիչ... Եւ չեմ հոգիս մեղսամած / ի դրանց կորզել դժոխոց:
ժդ. 15բ Առ բարերան Ն. դպրոցի – Ո՞ ոք յաւէրժ
գովութեան / քան զձեզ ազգիս տարցէ շուք... ընդ ձեր
անուն վեհափառ / գրեսցի ի տառ ոսկեղէն:
ժե. 16աբ Ի Նիգ գաւառ – Ի դրախտ երկնավաշտ /
տեսի զՆիգ գաւառ... սրբեսցէ ի սրտէս տխուր սեւութիւն. 1844 [թ.]:
ժզ. 17ա Ի ձմեռն – Չաքան տարերք ու արարածք /
համայն ի ձիւն ամպաթոյր... հանուրց դատիցն յատենի
/ անմահ հոգւոյն փրկանակ. 1846 [թ.]:
– 17բ Ի նոյն – Եղանակ ձմերան / Զաշխարհ ամենայն... յիւր վերայ օթոց / կրէն զձիւն ծածկոց:
ժէ. 18ա Ի գարունն – Գեղեցիկ գարուն, / եղանակ
սիրուն... իբրու ի գարնան, / ընդ Տեառն յարութեան:
ժը. 18բ ՅԱմառն – Արդ, ի հունձս են արտօրայք, /
բերք տոհմականք ի յանդի... զբարիսն առցէ զերթ ցորեան, / զհեգս ի յարդ գեհենին. 1846 [թ.]:
– 19ա Ի նոյն – Երբ ամառն գայ, ցողք եթերական /
փոխին տիպ ջերման՝ / կիզիչ հրոյ նման... կամնասայլն
ի կալ / Յարդն ամփոփ ի հալ. 1846 [թ.]:
ժթ. 19բ Յաշունն – Բեղմնաւորեալ գայ աշուն՝ /
քեզ աւետիս, հողածի՛ն... գայ Տէր՝ երբեմն որ եգիտ /
զթզենին անպտուղ. 1846 [թ.]:
Ի. 20ա-31բ Յառակսն Եզովբոսի
1. 20ա-1ա Գայլք եւ ոչխարք. ԼԹ. գլ[ուխ]– Պահապան հսկեն շունք / ոչխարաց զօրն ի բուն... հասկ անկցին չարաչար, / գահավէժ ի խոնարհ:
21աբ Փայտահատ եւ Գայլ. ԽԸ. [գլուխ] – Որսորդք անդուլ վաստակէին / ի թաւամայր անտառ
մթին... բայց բազմագոյնք են գործովք թշնամի:
3. 22աբ Կատու եւ մկունք. ԾԲ. [գլուխ] – Ցեղ զամէն զմկանց / գոգ ջնջէր թէ կատու... նոցին բազմահնար հաղբք լքցին ընդունայն:
4. 23աբ ԻԷ. Կաքաւ եւ ագաղաղ. ԾԶ. [գլուխ] –
Գնոց էառ շինական / ազնիւ թռչուն զկաքաւ... թէ դիզեսցին իւր ընկեր / փայլի զերթ լոյս ընդ աշխարհ:
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5. 24ա ԻԸ. Խոհարար եւ Շուն. ՄԻԲ. [գլուխ]–
Շունն անօթի ցայգ հսկեալ, / այգուց ետես զխոհարան... զփորձ յաստի կեանս դնել կենաց իւր կանոն:
6. 24բ-5ա ԻԹ. Նապաստակք եւ գորտք. Գլուխ
ՄԽԳ. – Լան նապաստակք յուսահատ, / կուտեալք յամէն ի վայրաց... այլ կալ ցընկերն ակնպիշ, / անձնիւր
յանձին մխիթարիլ:
7. 25աբ Բու եւ գիշերահաւ. Է. [գլուխ] – Յորսայս
անկեալ բուն հեգաձայն, / ի վանդակին կայր անել...
բայց անօգուտ յետ այնորիկ / զգուշութիւն ի չարեաց:
8. 26բ-7ա Աղուէս եւ շուն. ՄԽԹ. [գլուխ] – Սովատանջ յածէր աղուէս / յանապատս աստանդական... Եւ
որ չար այլոց մաղթէ, / ըզնոյն եւ անձին գտցէ:
9. 27աբ Ոչխար եւ շուն. ՄԾԴ. [գլուխ] – Ի լերին
ուրեք ոչխար / մատնեցաւ գայլոյ ի ձեռս... քան յանխիղճ վէրս առնուլ ի թշնամեաց:
10. 27բ-8ա Սարեակ եւ տատրակ. ՄԾԲ. [գլուխ] –
Սերտ բարեկամ էր տատրակ / գարնանաբեր սարեկին...
այլ շատախօսք են ապուշ, / յոչ խօսողէն կա՛ց զգոյշ:
11. 28բ-9ա Գայլ եւ հովիւ. ԼԴ. ՄԾԹ. [գլուխ] –
Զոչխարաց գայլն ետես հօտ / բացօթեայ արօտական...
քեզ որոգայթ ի ծածուկ, / լարէ եւ հաղբ մատնութեան:
12. 29աբ Ձիթենի եւ դդում. ԼԵ. ՄԿ. [գլուխ] –
Ձիթենին շատ զարմանայր / ընդ դդումն իւր դրացի...
չեւ ի կատարն ի ժամուն, / անկցի ընդ փոյթ գահավէժ:
13. 29բ-30բ Արծիւ եւ սիրամարգ. ԼԶ. ՄՀԷ.
[գլուխ] – Արծուին նստաւ սրաթռիչ / թռչնոց ի խումբն
յաւուր մի... զի մի՛ յինքեանց կապտեսցին / փառք եւ
պատիւ առօրեան:
14. 31աբ Թութակ. ԼԷ. ՄՀԶ. [գլուխ] – Յարեւելից
երբ յարեւմուտս / եկն թութակ զառաջինն... ո՛չ քաղաքք,
ո՛չ հայրենիք փառք աննախանձ բերեն անձանց, / այլ
յաւէտ յազգս ազգաց՝ գործք գերապանծ յերկրի անանց:
Իա. 32աբ Ուղերձ առ պ[արոն] Ստեփաննոս Սամուէլեանց, ի տօնի ս[ուրբ] Ստեփաննոսի – Ստեփաննոս, այր լի շնորհօք, / սուրբ հաւատոյն ի հանդէս... Ձայն գեղգեղել բերկրական / լիցի տօն յետ
շնորհաւոր. 1853 [թ.]:
Իբ. 33ա ՅԱնի քաղաք Հայոց – Յաչն անեղին քաղաք օրհնեալ բազմամարդ, բազմամարդ, / մայր քաղաքաց քաղաքդ / Անի հրաշազարդ, հրաշազարդ...
երկրպագեմ րաբուն Աբէլ Մխիթար, Մխիթար. 1851 [թ.]:
Իգ. 33բ Յաղթանակ Հայկայ. յեղանակ՝ «Երգեցէ՛ք,
ազգ Հայոց» – Առաջին դիւցազանց քաջարին Հայկ նահապետ, / քաջաշունչ ախոյեան բելական հսկայապետ...
շառաւիղ ի Հայկայ հայկազանց տէր եւ իշխան. 1852
[թ.]:
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Իդ. 34ա Ի Հայաստան. յեղանակ՝ «Գիւղական
աղջիկ եմ» – Արարչին աշխարհի յանմահ գործ ձեռաց
/ հինաւուրցն Այրարատ վկայ սքանչելեաց... անճառին
ժառանգորդ բարեաց գերբնական / Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան, պարծանք աշխարհաց. 1852 [թ.]:
Իե. 34բ Մահարձան – Որ ի մարմնի հողանիւթ /
զիս սփոփեալ Տէր Յիսուս... արքայութեան քո վերնում
/ արա՛ զիս, Տէ՛ր, արժանի. 1846 [թ.]:
Ծնթ. վերջում՝ «Ի տապան Գրիգոր արքեպիսկոպոսի Վաղարշապատցւոյ, վախճանելոյ ի թուին 1821, ի Սուրբ Էջմիածին»):

Իզ. 35ա Արձանագիր – Ո՞ որ երկոցդ ի տրիտուր /
փոխանակեալ մահ անձին... որդիքս մնամք օրհներգու
/ ի մուտ փառացըն դրախտին. 1849 [թ.]:
Ծնթ. վերջում՝ «Ի տապանի Յովհաննէս եպիսկոպոսի Շահխաթունեան, ի Շահրիար գիւղ, յամին 1849»:

իէ. 35բ Ի հարսանիս դստեր Գ. Մալենցովի – Փող
հարէ՛ք փեսայիս / հարսանեաց ի հանդէս... հոտ անոյշ
խնկեսցուք / ի հաճոյս Տեառն էից. 1850 [թ.]:
իը. 36ա Ի կորուստն – Իմ խարտիշակն՝ իմ կատուն
/ արդեօք ի գեղջն յու՞մ կայ տուն... նոքա չեն մարդք
քո պէս / հեզ ձագուցն իղձ ի տես:
իթ. 36բ [Համբերող Ուղտ] – Աշխարհքն այսպէս է,
քարվանի միջին / էշը կը կապեն ուղտի առաջին...
ասիկայ միայն չեմ քեզ ներեր ես, / որ միշտ ընձի մօտ
մնաս աներես. 1857 [թ.]:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1ա Նուէր նորակարգ տպարանի Մայր Աթոռոյն – Զերկասիրեալսն իմ չափաբերական եւ զարձակ
գրուածոց բանս, զոր ի դպրութիւն, զոր ի վարդապետութեան եւ զոր այժմս շնորհիւ լուսանկար Մայր Աթոռոյս մերոյ Սուրբ Էջմիածնի, որոյ եմ սպասաւոր, համախմբեալ աստէն ի մի վայր, ի ցոյցս նորին երախտեաց եւ խնամակալութիւնն յիմս քառասնամեան միաբանական կենաց վիճակի, մատուցանեմ ի լոյս իբրեւ
ճաշակ հայկաբանութեան յեռանդն եւ ի խրախոյս
իմոց միաբանակից եղբարց ի նմին ընդհանրական
եկեղեցւոջ ազգիս հայրապետութեան եւ յօգուտ արդիւնարարութեան նորակարգ մամլոյն: 1873 ամի, Աբէլ
արքեպիսկոպոս, Սուրբ Էջմիածնի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «/// ///ածք, Աբէլ արքեպիսկոպոսի», Աա Պհպ.՝ «ՌՅԻԲ. (1873) Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 23ա՝ «Աբարհամ տալացու ի (երկիցս),
Գ. մանէթ, դար, երկու մանէթ 2, 2, Է, գնոց էառ
շենական արզնիւ թա»:
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3143
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՏՓԽԻՍ
ԳՐԻՉ՝ Յովսէփ Բժշկեան:
ԹԵՐԹ՝ 89+1 (կրկն.՝ թ. 5). չգրուած՝ 1բ-3բ, 36բ, 62բ-89բ:
ՊՐԱԿ՝ 1-12x8 (1, 6, 12՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսադրոշմով՝ «УФЛП
1825»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (20,5x
16,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 13ա), (14,5x12,5). սահմանագծուած
կարմրով (էջ 3բ-18ա), սեւով (19ա-20բ, 21բ-62ա). թռչնագիր՝
4ա. ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 19, 21-22: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, անկիւնները եւ մէջքը շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝
կարմիր:

Նմուշ 13ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի փեղկերը մաշուած, կան ցեցի
անցքեր, կազմաստառներին խոնաւութեան հետքեր, թերթերին
թանաքի հետքեր, թ. 4, 5՝ հիմքից թուլացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4ա-11բ Տեառն Մովսիսի Խորենացւոյ հրեշտակակրօն վարդապետի ասացեալ Ճառ ի Պայծառակերպութիւն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Լուսաւոր
եւ պայծառ է խորհուրդ մերձաւոր տօնիս... առեալ
պարգեւս ընդ թագաւորեալսն ի լոյս ի նոյն ինքն ի
Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
2. 13ա-36ա Պատմութիւն վարուց եւ մահուան
առն երանելւոյ սրբոյն Մեսրոպայ վարդապետի, մերոյ թարգմանչի, արարեալ ի Կորիւն վարդապետէ՝
յաշակերտէ նորին – ԶԱզքանազեան ազգին եւ Հայաստան աշխարհին զաստուածապարգեւ գրոյն... դպրութեան Հայոց յութերորդ ամէ Յազկերտի առեալ սկիզբն.
եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Կորիւն, Վարք Մաշտոցի, Երեւան 1941, էջ 21, ձեռ. e:

3. 37ա-55բ Սրբոյն Ներսիսի Տարսոնի եպիսկոպոսի բացատրութիւն միաբանութեան սուրբ եւ ուղղափառ հաւատոյ – Հաւատամք ի մի Աստուած Հայր
ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ
աներեւութից: Ոյք զպաշտելի եւ զհամաշխարհական
հաւատամս կարգեցին եւ աւանդեցին երեքհարիւրքն...
փառաւորելով որ յառաջ քան զյաիւտեանս երկիր պագանելով ամենա|55բ|սուրբ Երրորդութեանն եւ միասնական աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
56բ-62ա [Թուղթ Գրիգորի Կեսարացւոյ առ Էջմիածնեցիս] – Իմացիք, որ ճշմարիտ հովիւքն որքան
էին յաշխարհի, զանիմաստսն եւ զտգէտսն ուսուցանէին... վրդովմունք ձգէ ի մէջ անմեղ մարդկանց եւ

ՌՄՀԷ. – 1828

Աստուծոյ դատաստանին պարտական լինի զպատճառն առաջին եւ հետեւօղքն:
Հմմտ. ձեռ. 1771, էջ 309բ-12բ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԻՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ

56ա Ըստ նմին օրինակի եւ այսմ աստուծաւանդ
Աւետարանիս տենչացեալ եղեւ մաքրամիտ, պատուական եւ հեզահոգի աստուածասէր այսր Մելիքսէթ, եւ
կողակիցն իւր Մէհրինար, թողեալ զբարս մանկութեան
եւ փափակեալ ըստ բանին, որ ասէ՝ Երանի, որ ունիցի
զաւակ ի Սիօն եւ ընդանեակ յԵրուսաղէմ, եւ ստացան
զսուրբ Աւետարանս յարդար եւ ի հալալ արդեանց
իւրեանց՝ յիշատակ եւ բարեխօս առ Աստուածն իւր եւ
բարի ծնօղ իւրեանց՝ Փողոցի եւ Ջհանին, նաեւ Յովհաննիսին, Արղունին եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրեանց: Եւ արդ, սկսեալ եղեւ սուրբ Աւետարանս
յԱրղնի ի, վերադիտողութեան հայկազեան սեռի երկու
կաթուղիկոսացն՝ տէր Գրիգորին եւ տէր Կիրակոսին,
զի յորժամ գրեցաւ սուրբ Աւետարանս, չորս ամ էր, որ
Լուսաւորչի աջն կորեր էր ի Սսոյ, եւ ել համբաւն ի
Վաղարշապատ, վասն որոյ ժողովեցան վարդապետք,
եպիսկոպոսունք, քահանայք՝ եօթն հարիւր անձն, եւ
հաստատեցին զաթոռն յԷջմիածին եւ |56բ| եդին զոմն
Կիրակոս անուն՝ այր առաքինի եւ խստակրօն ճգնաւոր կաթողիկոս եւ հաստատեցին զաթոռ սուրբ Լուսաւորչին: Արդ, աւարտեցաւ սուրբ Աւետարանս ի յամուր
դղեակս յԱրղնի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ սուրբ նշխարհացս, որ աստ կան հաւաքեալ, ի
յառաջնորդութեան սուրբ ուխտիս եւ յեպիսկոպոսութեան տէր Մկրտիչ արքեպիսկոպոսին, եւ յերեսփոխանութեան նորին Յովհաննէս կրօնաւորին՝ ի դառն եւ ի
նեղ ժամանակիս, ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարհեստ
գրչի Աւետիք աբեղայի անարժանի, ի յաշխարհակալութեան Համզայ սուլթանին ի թւականութեան հայոց
ՊՂԳ. (1444) ամին: Ո՛վ սուրբ մանկունք եկեղեցւոյ,
որք հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս կարդալով կամ
օրինակելով, կամ տեսանելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ
յաղօթս ձեր զվերոգրեալ ի սմա զՄէլիքսէթ:
Տե՛ս ԺԵ. դ-ի յիշ-ք, Ա. էջ 575-6, Հմր 647, որ վերցրել է ՄՄ
Հմր 1771 ձ-ի 309աբ էջերից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

12ա Սոյն այս ճառ օրինակեալ եղեւ ի Ճառընտիր
գրոց ինչ, որ էր գրեալ ի թուականին հայոց ՉԿԶ.
(1317), ի ժամանակս թագաւորութեան տանն Կիլիկիոյ Օշնի արքայի եւ ի կաթուղիկոսութեան տեառն
Կոստանդեայ, եւ յեպիսկոպոսութեան գաւառին Դերջնայ եւ Բաբերդոյ տէր Սահակայ, որ զօրինակն ետ:
Իսկ այժմ գրեալ աւարտեցաւ ի թուականին ՌՄԽԷ.
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(1798), յամսեանն Նոյեմբեր 25, ձեռամբ Անտոն
դպրի, երեքտասանմեայ մանկահասակի՝ ի Կոստանդնուպօլիս քաղաքի, ի թաղին Պալատի, հանդէպ տաճարի Սրբոյն Միքայէլի՝ երկնային զօրացն պետի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 12ա Զգեղեցիկ օրինակ ցանկալի ճառիս ըստացեալ յԱբրահամ գիտնական վարդապետէ Աստուածատրեան Վաղարշապատեցւոյ, ընդօրինակեցի
իսկութեամբ ի Տփխիս քաղաքի, յամի Տեառն 1827,
յորժամ կայի ի սպասու նորին սրբազանագոյն վեհափառ օծութեան տեառն Եփրեմայ առաջնոյ գերերջանիկ հայրապետի եւ ընդհանրական կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց: Մինչ նա յետ հնգամեան պանտխտանալոյն յԱրցախ եւ ի Սուրբ Նշանի վանս Հաղբատայ,
դիմեաց |12բ| անդր վասն պատերազմին հզօր տերութեան Ռուսաց ընդ Պարսից, որ եւ Տեառն շնորհօք եւ
օգնականութեամբ յաղթեալ բռնութեան նոցա, ի ձեռն
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քաջ զօրագլխի իւրոյ Իւան Ֆէօդօրովիչ Պասկեւիչի
էառ զԵրեւան քաղաք եւ ազատեաց զՀայաստան ի
ձեռաց նոցա՝ ի 1827, յամսեան Հոկեմբերի 1: Ապա ի
1828 ամի, ի 15 Յուլիսի դարձ արար սրբազանագոյն
տէրն մեր ընդ իւրոցն յԱթոռս Սուրբ ուրախութեամբ:
Այսքան ինչ տեղեկութեամբ բաւականացեալ, ողջ լերո՛ւք ի Տեր, ով ընթերցօ՛ղք սուրբ գրքկանս, եւ ես
մնամ ձեր ամենեցուն խոնարհագոյն ծառայ եւ սրբազնագոյն հայրապետիս յետին պաշտօնեայ՝ Յովսէփ
սեւաւոր Բժշկեան: 1828 յամի Տեառն, Յուլիսի 20, ի
Սուրբ Էջմիածին:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա (մատիտով) «Բովանդակութիւն ձեռագրիս...» (նիւթերի թուարկում): Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս], 833/3143»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ Բ. փեղկի կազմաստառին՝ «զուրախութիւն, զԱստուած»:

3144
ԹԱԼՄՈՒԴ
ՌՄՀԵ. – 1826
ԹԵՐԹ՝ 40. չգրուած՝ 1բ-2բ, գրչի էջակալում՝ 1-72, որ է 3ա39ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-Եx8 (Ե 6, Ա 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ
լուսադրոշմներով՝ «A, G», առիւծանման կենդանի: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,7x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x13,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 28ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ նախշազարդ թուղթ
(դարչնագոյն, սպիտակ, սեւ). միջուկը՝ ստուրաթուղթ, մէջքն ու
անկիւններն՝ շագանակագոյն կաշի. աստառը՝ կազմի թղթից:

Նմուշ 28ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1ա-22՝ թթուայնութեան պատճառով
թանաքը տարածուած եւ խիստ դժուարընթեռնելի, երբեմ թանաքագծերի ուղղութեամբ պատռուածքներով, տեղ-տեղ թուղթը
մաշուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-38բ, 40աբ Գիրք պղտորեալ, որ կոչի Թալմուդ: Ի սմա տեսանի այժմեան ծաղրալի սովորութիւնք եւ սնոտի օրէնք անօրէն հրէից:
1. 3աբ Յաղագս ծննդեան եբրայեցւոց. Գլուխ Ա.
– Իբրեւ մերձենան աւուրք ծննդեան կնոջ եբրայեցւոց... եւս առաւել այնորիկ, որ կարեւորես/// պահպանութիւն առ ծնեալ մանկանն յապերեսանութենէ: Կախարդութիւն վհկին Լիլիթայ: Այս է բոլոր համառօտն:
2. 4ա-5բ Յաղագս թլփատութեան եբրայեցւոց.
Գլուխ Բ. – Իբրեւ կատարին աւուրք Ը. մանկան եբրայեցւոց՝ յետ ծննդեան նոցա, թլփատին զնոսա... նոքա
կոչեն խախամ, եւ նա օր[հ]նէ զնոսա եւ դնէ նոցա
անունս ըստ կամաց ծնողաց նոցա:
3. 5բ-6ա Յաղագս փրկանաց անդրանկանն.

Գլուխ Գ. – Իբրեւ լինի մանուկ անդրանիկ եբրայեցւոց,
այս է՝ նախածին մօր իւրոյ, յետ կատարելոց Ը. աւուր
ծնընդեան նորայ... եթէ օրն գրկելոյ շաբաթ դիպեսցէ,
ձգեն ի վաղիւն:
4. 6ա-7ա Յաղագս դաստիարակութեան եւ ուսման եբրայեցւոյ. Գլուխ Դ. – Այն ինչ սկսանի հազիւ
հազ թոթովել մանկունք եբրայեցւոց... սովոր են առնուլ զայր, այլ վասն հանդեսի ամուսնութեան խօսեսցուք յայլ տեղիս:
5. 7բ-8բ Յաղագս Թալմդին եբրայեցւոց. Գլուխ Ե.
– Քանզի ի նախ[ը]նթաց գլխոյն յիշատակեցաք զուսումն, զոր ուսանին եբրայեցիք... բայց որ զբանիւք
րաբունեացն անցանէ, արժան է մահու:
6. 8բ-9ա Յաղագս կացուցման եւ իշխանութեան
րաբունեաց. Գլուխ Զ. – Իբրեւ զարգանան պատանիք
եբրայեցւոց յուսմունք (՞) իւրեանց եւ քաջ գործեն
յիմաստս Թալմդին... քանզի արդարեւ խաբեն եւ
պարտ են զնոսա ռաբիք նոցա:
7. 9բ-10ա Յաղագս սենակօկային եւ առանձին
աղօթատեղեաց նոցա եւ տանց նոցա. Գլուխ Է. –
Եբրայեցւոց գոն տեղիք ինչ որոշեալք վասն աղօթից,
որք կոչին սինակօկայ... գրեալք գլխագրովք տասնաբանեայ հրամանքն եւ նկարեալ ծաղիկք յօրինուածք եւ
այլ ինչ յայնպիսիք:
8. 10բ Յաղագս քահանայից եւ ղեւտացւոց եբրայեցւոց. Գլուխ Ը. – Յառաջին զմեղանչելն եբրայեցւոց,
զայն սոսկալի մեղսն երկրպագութիւն հորթոյն... ամենայն իր ամենեւին համանման են ծերունեաց եբրայեցւոց:
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9. 11ա-2բ Յաղագս զգեստուց եբրայեց[ւոց], զոր
զգենուն առտնին ժողովրդանոցին. Գլուխ Թ. – Հաւասարին առհասարակ եբրայեցիք ի հանդերձս սովորութեան երկրին, յորում բնակին, ոչ ագանին... թէ երբեմն գրգռեն չարութիւն եւ օտարի հետքն առնել քան
զիւրեանց:
11. 13ա-4բ Յաղագս աղօթից եբրայեցւոց եւ վասն
պատրաստութեան, զոր առնեն յառաջ քան զսկսելն.
Գլուխ Ժ. – Ի վերայ ամենայնի, զոր կարգեցին ռաբիք
առնել ի պատրաստութիւն աղօթից... ոչ զխորհրդոց
աստուածայնոց, եւ ոչ խորհին եւ ոչ որոճան մտօք:
12. 15աբ Յաղագս տուր եւ առից եւ վաճառաց եւ
արհեստից եբրայեցւոց. Գլուխ ԺԱ. – Արհեստ եբրայեցւոց, զոր առաւել գործեն, է դերձակութիւնն...
տեսանի թշնամութիւն մեծ ընդ մեզ. եւ այլ բազմաց
արարմանց զանց արարից:
13. 15բ-6բ Յաղագս սեղանոյ եբրայեցւոց. Գլուխ
ԺԲ. – Համարին եբրայեցիք մեղ մեծամեծս մատչիլ ի
սեղան եւ ուտել զհաց... ըմպելով բաժակ մի գինի ըստ
հին սովորութեան հրեից:
14. 16բ-7բ Յաղագս երազոց եբր[այեցւոց] կամ
ինքնակամ կ[ր]օնից, զոր առնեն ի նոսա. Գլուխ ԺԳ.
– Եբրայեցիք նախ քան զմտանել յանկողին սովոր են
ասել տունս սաղմոսաց քանի մի... նշան է, թէ մեռան
չարխորհքն նմա. այսքանս եւս վասն երազոց:
15. 17բ-9ա Յաղագս երդմանց եւ ուխտից եբրայեցւոց եւ արձակմանց նոցա. Գլուխ ԺԴ. – Ի գիրս Ել՛՛
Երուսաղէմի, ի մէջ տասնաբանեան հրամանաց ծանր
ծանր պատժով արգել Աստուած զերդնուլ ի վերայ
սնոտեաց... հնա՞ր է արդեօք լսել զբանս առաւել քան
զայս ամբարշտական:
16. 19աբ Յաղագս խոստովանութեան եբրայեցւոց. Գլուխ ԺԵ. – Ոչ ունեն եբրայեցիք զխոստովանութիւն յունկանէ... եւ զբազուկն յեցուցանել ի վերայ
ծնկոց՝ ըստ կերպի ննջելոյ, քան զաղօթելոյ:
17. 19բ-21ա Յաղագս պահոց եւ ապաշխարութեան եբր[այեցւոց]. Գլուխ ԺԶ. – Երկու են ազգ
պահոց եբր[այեցւոց]... ոչ առնեն եւ ոչ իսկ զսահմանն
իմանան. եւ այսչափ եւս այս շատ լիցի:
18. 21ա-4բ Յաղագս տօնաշաբաթուն. Գլուխ ԺԷ.
– Որպէս ոչ գոյ ի սինագովգայի, որ ուշ դիցէ հոգւոց եւ
ոչ որ գիտիցէ... աւարտին այսպիսի օրինակաւ զտօն
շաբաթու իւրեանց:
19. 24բ-5բ Յաղագս տարոյ եւ ամսոց եբրայեցւոց
եւ յաղագս տօնի ամս՛՛. Գլուխ ԺԸ. – Տարին ըստ
եբր[այեցւոց] երկիւկ է՝ սուրբ եւ անսուրբ: Սուրբն
սկ[իզբ]ն ունի ի գիշերահաւասարէ Մարտի... քանզի
փոքր արարի զԼուսինն. այս են բանք դալմդին:
20. 25բ-7բ Յաղագս տօնից եբրայեցւոց եւ յաղագս Զատկի բաղարջակերաց. Գլուխ ԺԹ. – Հինգ
են գլխաւոր տօնք, զորս ի հնումն հրամայեաց Աս-
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տուած պահել... սկսանին զատիկն ԺԵ. (15) աւուր Նիսան ամսոյ եւ կատարեն աւուրն ԻԲ. (22), յետ ԻԴ. (24)
ժամու, յորժամ երեւին աստեղք:
21. 27բ-8բ Յաղագս տօնի Եօթներորդաց եւ Պենտեկոստէի եբրայեցւոց. Գլուխ Ի. – Եբրայեցիք են
այնպէս նութականք եւ թանցրամիտք, մինչ զի բեւեռեալ կան ի վերայ սոսկ տառից աստուածային գրոց...
ցանել զբազում վարդս, մինչդեռ ժողովեալ ի սինագովգայի, առնեն զաղօթս:
22. 28բ-30ա Յաղագս տօնի Յօբելեան փողով.
Գլուխ ԻԱ. – Երրորդ տօնն է Յօբելեան փողոց, որ պատահի յառաջնում աւուր Լուսնի Սեպտեմբերի... միայն
չունել զգիտութիւն Աստուծոյ վասն անօրէն կերպին
դատելոյ, զոր նմա տան:
23. 30ա-1ա Յաղագս պահոց եւ տօնի քաւութեանց. Գլուխ ԻԲ. – Չորրորդ տօնն, զոր հռչակէ սինագովգայն, է տօն քաւութեանցն... կնքեսցէ զնոսա ի
նոյն գիրս կենաց, զի այնպէս հաւատան լինիլ ստուգիւ:
24. 31ա-2բ Յաղագս տօնի Տաղաւարահարաց
եբր[այեցւոց]. Գլուխ ԻԳ. – Հինգերորդ տօնն, զոր
տօնէ սինագովգայն, է տօն Տաղաւարահարաց... յառաւօտուն առնուն ի տանէ եւ ածեն ի սեն[եակ]:
25. 32բ-3ա Յաղագս տօնի Նաւակատեաց, որ ասի
Խանուկա. Գլուխ ԻԴ. – Վաղ ուրեմն սովորութիւն է սինագովգային յառաջ ք[ան] զկործանումն տաճարին տօնել զտօն Նաւակատեաց... բայց եթէ զհոծ եւ զթանձրախառն խաւար, որ հանապազ մթագնէ զմիտս նոցա:
26. 33ա-4ա Յաղագս տօնի Վիճակաց, որ ասացեալ է Փուրիմ, ըստ տաճկաց՝ Թաթլը պայրամ.
Գլուխ ԻԵ. – Վերջին տօնն է սին[ագովգային], է այն,
որ կոչի փուրում... այսու ծանիր զառասպելս նոցին
թալմուդ գրոյն:
27. 34ա-5բ Յաղագս հարսանեաց եւ ամուսնութեան եւ դաշտանի եբրայեցւոց. Գլուխ ԻԶ. – Բազում արարողութիւնք են եբր[այեցւոց] ի հարսանիս
նոցա... յետ մահուանն իւրեանց կացցեն կախեալ ի հերաց իւրեանց ի դժոխս. այսքան առ այս:
28. 35բ-6ա Յաղագս ապարզանի կամ թղթոյ արձակման եբր[այեցւոց]. Գլուխ ԻԷ. – Ի լինել հակառակութեան ի մէջ առն եւ կնոջ, ուսուցանեն ռաբիք, թէ
կարօղ է ամենայն ոք արձակել զկին իւր... այս է հանդէսն, զոր ունեն ազգ եբր[այեցւոց]ի տալ գիր ապահարզանի:
29. 36աբ Յաղագս բսկանելոյ (ցանկում՝ «բրծանելոյ») եւ ազատելոյ ի կնոչէ եղբօր. Գլուխ ԻԸ. – Եւ
այս յայտ է ի Սուրբ գիրս. 2 Օրի[նաց] իե. Հրամայեաց
Աստուած առնուլ զկին մեռեալ եղբօր... բազում տագերք առնեն տարհապարհակ յոյժ ողորմելի կանանց
եղբարց:
30. 36բ-8ա Յաղագս հիւանդութեան, մահուան,
թաղման եւ կոծոյ եբր[այեցւոց]. Գլուխ ԻԹ. – Իբրեւ
հիւանդանայ եբրայեց[ի] ոմն, յորդորեն զնա բազմու-
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թիւնք տան նորայ... հոգի շնացողի մտանէ ի մարմին
ուղտոյ, ըստ այսմ կերպի ծանի՛ր. այսքան եւս առ այս
շատ լիցի:
31. 40աբ Ցանկ գլխոց [Թալմդի Ա.-ԻԹ.] – Ա. Յաղագս ծննդեան եբրայեցւոց... ԻԹ. Յաղագս հիւանդութեան եւ մահուան, թաղման եւ կոծոյ եբր[այեցւոց]:
Բ. 39աբ [Վասն սուտ մեսիայիցն]. Սուտ մեսիայք,
որք ընկալան եւ հաւատացին եբրայեցիք – Յամի 130
փրկութեան մեր եկն եբրայեցի ոմն Բարկոխաբ անուն... Ահա ճշմարտութեամբ լցաւ այն ամենայն, զոր
նախաձայնեաց Քրիստոսի սպասաւորն. գրէ սուրբն
Մատ[թէոս] ԻԴ. 5, թէ՝ Բազումք գայցեն յանուն իմ եւ
ասիցեն, թէ՝ Ես եմ Քրիստոսն (այսինքն՝ մեսիայ), եւ
զբազումս մոլորեցուսցեն:
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Գրչի. 2ա Զկնի բազում ամաց համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ շարադրեցաւ ի չարագոյն չար
ժողովոյն հրէից անհաւատից՝ առ ի պահել զինքեանս ի
խիստ անհաւատութեան: Եւ յետոյ թարգմանեցեալ ի յայլոց լեզուաց ի մերս, էանց յօրինակէ յօրինակ, ի բարձրացուցումն գոհութեան զմարդասիրէն Աստուծոյ, որ
ստեղծ զմեզ ի լոյս աստուածգիտութեան: Որ եւ աժմ
օրինակեցաւ սա ի թուականի փրկչին 1826, Հոկ՛՛ 20:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին «/// գոչի թ///լ ///», 2ա «Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս], «847/3144»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա զայս պատվերեմ:

3145
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր Համազասպեանց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Մարիանոս:
ԹԵՐԹ՝ 241. չգրուած՝ 1ա-2բ, 6ա, 116ա, 184բ, 186ա: ՊՐԱԿ՝
Ա-ԻԱx12 (ԻԱ 4, Է 10, ԺԴ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ՝ լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,5x10,3). սահմանագծերը երկգիծ՝ կարմիր, կապոյտ: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 62ա):
ՏՈՂ՝ 22-23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, եզրերը՝
մուգ, Ա. փեղկի կենտրոնում արծաթէ հաւասարաթեւ խաչ, բոլորգիր մակագրութեամբ՝ «Տէր Շմ[աւոն], յ[ի]շ[ատակ] Մ[ա]ր[ջան], Թ[ո]ր[ո]ս»եւ ծիրանագոյն ակով. միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ մանուշակագոյն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+ԴԵ, չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 62ա
ՄԱՆՐԱՆԿՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 6բ, Մարկոս՝ 69բ, Ղուկաս՝
69բ, Յոհաննէս եւ Պրոխորոն: Կ ի ս ա խ ո րա ն ՝ 7ա, 70ա, 117ա,
187ա: Զա րդ ա գ ի ր ՝ մարդագիր, թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, կենդանական,
թռչուն, տաճար, խաչ: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, դեղին, շագանակագոյն, կանաչ, մանուշակագոյն, նարնջի, սեւ:
Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան Անանուն հայ մանրանկարիչներ. մատենագիտութիւն, ԺԶ.-ԺԷ. դդ, Գահիրէ 2005, էջ 445:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի Բ. փեղկին երբեմնի ունեցած
խաչն ընկած, մնում են գամերի անցքերը, փեղկի միջին մասում
կաշին տախտակից անջատած, բարձրացած, թերթերի արտ. լս.
խոնաւութեան հետքեր, զանազան բծեր, գրադաշտը թեթեւակի
գունափոխուած, թ. 154-5-ի միջեւ 1 թերթ ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-5ա Գլուխք: 5աբ Նախադրութիւն: 7ա-66բ
Աւետարան Մատթէոսի:
2. 67բ-8ա Գլուխք: 68բ-9ա Նախադրութիւն: 70ա112բ Աւետարան Մարկոսի (112աբ «Յարուցեալ Յիսուս, առաւաւտուն... հաստատէին ամենայն նշանօք, որ երթայր զհետ նոցա»):

ՌՂԸ. – 1649

3. 113ա-5ա Գլուխք: 115բ Նախադրութիւն: 117ա84ա Աւետարան Ղուկասու «... /// |155ա| (մէկ թերթ
ընկած) /// դա այսմ եւս, մինչ շուրջ զդովաւ բրեցից...»:
4. 185ա Գլուխք: 185բ, 240ա Նախադրութիւն:
187ա-240ա Աւետարան Յովհաննու:
Ծնթ. Ստ. լս. ունի համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 184ա Տէր Աստուա՛ծ Յիսուս Քրիստոս, ի քո
փառաւոր գալստեանն, յորժամ գաս դատել զերկիր,
ողորմեա՛ ստացողի սուրբ Աւետարանիս Մարիանոսին
եւ իւր առնն՝ Մուրատխանին եւ իւրեանց որդւոցն
Մուքէլին, Յոհաննիսին եւ Նուբարին: Դարձեալ յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛ Մարիանոսին եւ իւր ծնաւղացն՝ Թաղվէրտէ եւ Նունիկին, եւ իւր եղբարցն՝ խաւջայ Խաչիկին եւ պարոն Առաքելին, նա եւ ընդ նմին
բազմամեղ անարհեստ գծողի սուրբ Աւետարանիս
Գրիգոր ապիրատի, եւ հօրն իմոյ՝ Մարգարայ քահանայի, եւ մօրն իմոյ՝ մահդասի Խանաղային. ամէն:
240ա Ձեռամբ Գրիգոր ապիրատի:
240բ Փառք [Հաւր] ամենակալի /// միածնի, եւ
ճշմարիտ կենդանարար Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Գրեցաւ քրիստոսական
մատեանս այս ի թուականիս հայոց ՌՂԸ. (1649), ի
ստոյգ եւ ի վճիտ օրինակէ յաշխարհալոյս վարդապետին, մեծ արքեպիսկոպոսին տեառն Ներսէսի Լամբրօն[ա]ցւոյ, յերկիրս Սպահան, եւ ի գեաւղըս որ կոչի
Ջուղայ, ի դուռն Սուրբ առաքելոյն Թովմայի, ի հայրապետութեան տեառն Փիղիպոս կաթողիկոսի եւ
առաջնորդութեան մերոյս ազգի Դաւիթ հեզահոգի քաջ
հռետոր եւ ուղղիչ վարդապետի, եւ թագաւորութեան
Պարսից ազգի Փոքր շահ Ապասի, եւ ի պարոնութեան
հայոց խոջայ Սարֆրազին, եւ ձեռամբ Գրիգոր ապի-
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րատի, որ ազգաւ Համազասպեանց լսի, եւ ի խնդրոյ
բարեմիտ աստուածասէր կնոջ Մարիանոսի, եւ պատճառանաւ պերճացեալ անուամբ վարուք եւ գործօք
Առաքել քահանայի, որ զբարին յորդորելով՝ եղեւ
պատճառ եւ առիթ սորին ի յայտ ածելոյն, զոր բարեաց
բաշխօղն զինքն ի յարքայութիւնն հրաւիրեսցէ. ամէն:
|241ա| Դարձեալ յիշեցէ՛ք զստացող սուրբ Աւետարանիս զՄարիանոսն, որ ըստացաւ զսա ի հալալ վաստակոց իւրոց եւ յիշատակ յաւիտենական իւրն եւ ամենայն
արեան առուացն. հօրն իւրոյ խօջայ մահդասի
Թաղվէրտէ եւ մօրն իւրոյ՝ Նունիկին, եւ եղբարցն
իւրոց խօջայ Սուքիասին եւ պարոն Խաչիկին, եւ պարոն Դաւիթին, եւ պարօն Առաքելին, եւ քեռն իւրոյ
մահդասի Նարինջին, որոց յիշատակն աւրհնութեամբ
եղիցի. ամէն: Ընդ նմին աղաչեմ յիշել զծնողսն իմ՝
զտէր Մարգարէն եւ զմահդասի Խանաղէն. ամէն:
Դարձեալ [յիշեցէ՛ք] զՄարիանոսն [եւ որդին] իւր
[պար]ոն խօջայ Գօրգին եւ զորդիսն պարոն խօջայ
Գօրգէ՝ զՊետրոսն եւ զՊօղոսն, զոր Տէր Աստուած յերկար կենօք անփորձ պահեսցէ. ամէն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք զպարոն Խաչիկն եւ զհանգուցեալ որդին իւր՝
զՍիմէոնն, զոր Քրիստոս իւր սուրբ տեսոյն արժանի
արասցէ. ամէն: Դարձեալ կրկին անգամ յիշեցէ՛ք զՄարիանոսն եւ զհանգուցեալ զորդիսն իւր՝ զՄիքայէլն, եւ
զՅոհանէսն, եւ զՆուբարն. յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք, զոր Տէր Աստուած զյիշօղսդ եւ զյիշե-
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ցեալքս իւր քաղցր տեսոյն արժանի արասցէ. ամէն.
Հա՛յր մեր:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ. էջ 347-8, Հմր 553:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Գա (1698, շղագիր. մատիտով եզրագծուած
խաչի մէջ) Յիշատակ է սուրբ խաչս Կատարինէին ի
դուռն Սուրբ Անդրէի առաքելոյն: Մասունք Սուրբ Անդրէի
առաքելոյն: Շինողին տէր Նազարէթ յիսեցէ՛ք ի
Քրիստոս. Թուին ՌՃԽԷ. (1698) 1147 ազգային:
Ծնթ. Ըստ երեւոյթին Բ. փեղկի վրայի երբեմնի եղած խաչի
արձանագրութիւնն է:

2. 241բ (1703, բոլորգիր) Ողորմի ստացողի սուրբ
գրոյս վաճառական Յակոբին: Սուրբ մկրտութիւն,
ամենայն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զմահտեսի Յակոբ վաճառականն:
Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս յիշատակ ի դուռն Սուրբ
Նախավկային. թվին ՌՃԾԲ. (1703) ամին է: Եղերուք
սուրբ, զի ես սուրբ եմ:
3. Պհպ. Գա (1878 թ., շղագիր) 1878 ամի, ի 26
Օգոստ., Այվազեանց Կարապետ վարդապետ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «///տարան գր/// 6, ՂԸ.», Պհպ. Աա՝
«852/3145», «ՌՂԸ. – 1649, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Ի դրանն սուրբ: Յիսուսէ Քրիստոսէ եւ Ի սրբոյյ: Հոգոյն», ծ ճ ճ ճ: 241բ՝ «ա-ֆ»:

3146
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԿԱՐՍ (Ղարս)
ԳՐԻՉ՝ Ոսկան դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 195+2 (կրկն.՝ թ. 149, 167): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԷx12 (ԺԷ 9, Ա
10, Գ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ եռամահիկ, ծաղիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(15,5x10). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
111ա), խորագրերը եւ սկզբնատառերը՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝
սեւ կաշի, դրոշմազարդ դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝
սպիտակ կտաւ:

Նմուշ 111ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական, թռչուն, խաչ: Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, սեւ, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, ցեցակեր, պատռուած, երեւում է Ա. փեղկի միջուկ-տախտակը, Բ. փեղկի կաշին
մաշուած, հիմքի մասից 2x3 սմ. չափով ընկած. մէջքի կաշուի մի
մասը պահպանվուած (18,5x2,8), երեւում են կարերը, կազմի
երեքական կապիչներն ու գամերն ընկած, թերթերին խոնաւութեան աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր, գրադաշտը, լու-

ՌՃԼԶ. – 1687
սանցակողերը գունափոխուած, վնասուած, թ. 171-3՝ վերին
արտ. լս., թ. 162՝ վերին եւ արտ. լս. կտրուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-11ա [Կանոն մկրտութեան] – Տէր Աստուա՛ծ
մեր, Աստուա՛ծ բարերար, որ զվրիպեալ եւ զհեռացեալ...
2. 11ա-27բ Կանոն պսակ օրհնելոյ – Տանի քահանայն |11բ| զփեսայն եւ զհարսն առաջի բէմին եւ դնէ
խաչն ի գլուխ երկոցունցն եւ ասի ժամամուտ եւ Տէր
թագաւորեաց...
3. 27բ-8ա Կանոն պսակ վերացուցանելոյ – Սաղմոս կցուրդ. Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից եւ նայեա՛յ...
4. 28ա-32ա Կանոն հաղորդ տալու – Առն|28բ|ու
քահանայն զփրկա[կա]ն խորհուրդըն եւ խաչ առաջի...
5. 32ա-47բ Կանոն՝ զննջեցեալսն ի Քրիստոս յուղա[ր]կեն – Ասեն Սաղմոս. Երկինք պատմեն կանոնագլուխն. Դատեա՛յ, Տէր...
– Գրչից 44բ Վա՜յ զիս, գրերոյս աղտացելոյս: 45ա. Այլ
աղաչեմ ընթերցող գրոյս, աղաչեցէ՛ք առ Տէր Յիսուս:
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6. 47բ-52բ [Կանոն աշխարհաթաղի այգուցն] –
Իսկ յերրորդումն աւուրն /// երդան ի գերեզման...
7. 52բ-63ա Կանոն տղաթաղ առնելոյ – Ասեն
Սաղմոս. Առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի., առ քեզ, Տէ՛ր, կարդ՛՛
8. 63ա-5բ Կանոն յայգոյն – Երթան ի գերեզման եւ
ասեն Սաղմոս. Եղիցին ականջք քո ի լսեալ...
9. 65բ-70ա Կանոն հոգէհանգիստ առնելոյ –
Ասեն Սաղմոս ի թիւ. Մի՛ նախանձիր ընդ չար...
10. 70ա Աղ հանապազ օրհնելո – Աւրհնեալ Տէր
Աստուա՛ծ, արարիչ ամենայն արարծոց, որ ար[ար]եր
զամենայն արարածս...
11. 70բ-2բ Կանոն՝ սերմ, շեղջ եւ հնձան աւրհնէք –
Սաղմոս Կցուրդ. Հովիտք բազում ար[ասցեն ցորեան]...
12. 72բ-8բ Կանոն տեառնականի – Ածեն
զնուիրեալսն ի դուռն եկեղեցոյն, եւ ասեն Սաղմոս ի
թիւ. [Ե]րանի որում թողութիւն եղեւ...
13. 78բ-9ա Կանոն աղ օրհնելոյ – Սաղմոս. Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ մեզ, երիցս կրկնէ եւ երիցս աւրհնութիւն եւ փառք...
14. 79ա-92բ Կանոն ջուր օրհնելոյ յաւուր ծնընդեան Տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի – Սաղմոս.
Ձայն Տեառն ի վեայ ջուր[ց]...
14. 92բ-106ա Կանոն Մեծի հինգշաբաթին զապաշխարող արձակելոյ – Գան ի դուռն եկեղեցոյն եւ
ասեն Սաղմոս. Գուբղայս Զ. Առ քեզ, Տէ՛ր, համաբրձի...
15. 106ա-23ա Կանոն ոտնալուային – Զգենուն
քահանայքն եւ առնուն զսուրբ խաչն եւ զԱւետարանն
եւ սկսանին Սաղմոս Ծ. Ողորմեա՛յ ինձ...
16. 123ա-31ա Կանոն կոչումն յապաշխարութեան
– Երդա մեղաւորն ի դուռն եկեղեցւոյն |123բ| եւ ասեն
Սաղմոս. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ...
17. 131ա-7ա Քարոզ պատասխանին, զոր զեկուցանէ |131բ| քահանայն ժողովրդեանն [Ն]ախ քան
զպատարագն – Առեալ զԱւետարանն ի գիրկն եւ կարկառեալ զձեռն ի վերայ բեմին եւ ասէ...
18. 137բ-44բ Մեծի հինկշաբաթին ժամատուն
օրհնելոյ, խաչ եւ Աւետարան – Աւրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ...
19. 144բ-9ա Կանուն պղծե<ե>ալ տաճարի առ ի
օրհնեալ եւ զշարժեալ սեղան վերառին (=վերստին)
օրհնել – Մտանէ եպիսկոպոսն քահանայիւք հանդերձ եւ
սարկաւագօքն եւ հրամայէ զգետին եկեեցոյն լուանալ...
20. 149գ-65բ Կանոն խաչ օրհնելոյ – Բերեն եկեղեցին, լուանան Նախ ջրով եւ ապա գինով եւ ասեն
Սաղմոս. Լո՛ւր, Աստուա՛ծ աղօթից իմոց...
21. 165բ-7ա Կանոն ժամահար օրնելոյ, այսինքն՝
զանգակ եւ կոչնակ – [Տ]անին եկեղեցին, առաջի բեմբին, եւ լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով, եւ մաքրեն
ջնջոցաւն եւ ասեն Սաղմոս ի թիւ. Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն նոր...
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22. 167ա-9ա Կանոն խաչալուայ առնելոյ. Ամեանայն ցեղ ցաւոց. բուսոց եւ տնկոց եւ պտղոց – Սաղմոս. Նշանեցաւ. Ընթերցուած ի Չորրորդ Թագաւորութեանց...
23. 169ա-72բ Աղօթք. յորժամ առ հիւանդն երթան
այսպէս արասցեն – Ասեն Սաղմոս. Եւ զգիրգն Եզեկիէլի [մ]արգարէին, որ է այսպէս. Ես ասացի ի վերանալ...
24. 172բ-3ա Կանոն խունկ օրհնելոյ – Ի վեր ունելով քահանային, ասէ զաղօթս. Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ ընկալար զխունկն ի ձեռաց Ահարոնի...
25. 173աբ Աղօթք վասն երաշտի – Տէր Աստուա՛ծ
մեր, որ յաղագս առ ի քեզ նախանձուն...
26. 173բ-6ա Կանոն խաղող օրհնելոյ – Ի տօնի
վերափոխման սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ սրբոյ խաչին, զկնի արձման պատարագին ասեն բարձր ձայնիւ.
Փառք սուրբ խաչին, ալէլուիայ. Սաղմոս. Նշանեցաւ առ...
27. 176ա-9բ Գանձ մեռելի եւ ամենայն ննջեցելոյ
(«ՄԱՆՎԵԼՍ») – Մինդ ի յԷէն՝ բանդ ի սկզբանէ...
28. 179բ-81բ [Գանձ մեռելի] – Ո՛վ քահանայք եւ
վարդապետք աստուածաբան...
Ծնթ. Խորագրերը գրուած նաեւ ստ. լս-ներում: Հմմտ. Մայր
Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ. Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

29. 181բ-4բ [Աւետարան Իւղաբերից, Բժշկութեան, Հանգստեան ըստ Մատթէոսի]
– 181բ-3ա Աւետարան իւղաբերից Մաթէոսի – Եւ
երեկոյի շաբաթոյն, յորում լուսանայր... ահաւասիկ ես
ընդ ձեզ եմ զամենայն աւուրս մինչեւ ի կատարած աշխարհի:
– 183աբ Աւետարան բժշկութեան Մատթէոսի – Եւ
իբրեւ եկին առ նա ժողովուրդն, մատեաւ այր մի, ծուրն
իջանէր... այս ազգ ոչ ելանէ, եթէ ոչ աղօթիւք եւ պահօք:
– 183բ-4բ Աւետարան ըստ Մաթտէոսի
հանգստեան – |184ա| Յայնժամ արդարքն ծագեսցին
իբրեւ զԱրեգակն յարքայութեան... հանէ ի գա[ն]ձէ
իւրմէ զնոր եւ զհին:
30. 184բ-6բ [Աւետարան Իւղաբերից, Բժշկութեան,
Հանգստեան ըստ Մարկոսի]
– 184բ-5բ Յիւղաբերից Աւետարան ըստ Մարկոսի – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ էր... ոչ
ումեքէ ինչ ասացին, զի երկնչէին:
– 185բ-6ա Բժշկութեան Աւետարան ըստ Մարկոսի – Եւ ելեալ միուսանգամ ի սահմանացն Տիւրոսի
եւ Սիդովնի...
– 186աբ Հանգստեան Աւետարան ըստ Մարկոսի
– Այլ վասն յաւուրն յայնմիկ եւ ի ժամուն ոչ ոք գիտէ,
ոչ հրեշտակ յերկինս... բայց զոր ձերդ ասեմ ամենեցոյնդ ասեմ. Արթուն կացէ՛ք:
31. 186բ-8բ [Աւետարան Իւղաբերից Բժշկութեան,
Հանգստեան ըստ Ղուկասու]
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– 186բ-8ա Եւ ահա այր մի անուն Յովսէփ... գնաց
ընդ միտս իւր զարմացեալ, թէ զինչ եղեւ:
– 188աբ Աւետարան Ղուկասու Բժշկութեան – Եւ
եղեւ ի հասանել նորա մի ի քաղաքացն, ահա այր մի լի
բորոտութեամբ... նա խոյս տայր անապատ տեղի եւ
կայր յաղօթըս:
– 188բ Հանգստեան աւետարան ըստ Ղուկասու
– Զգոյշ լերո՛ւք անձանց, գուցէ ծանրանասցեն սիրտք
ձեր... ժողովուրդն կանխէր ընդ առաւօտս առ նա ի
տաճարին լսել ի նմանէ:
31. 189ա-92ա [Աւետարան Իւղաբերից, Բժշկութեան, Հանգստեան ըստ Յովհաննու]
– 189ա-90բ Աւետարան իւղաբերից Յոհանու –
Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսէփ... եթէ ոք
զիս պաշտեսցէ. պատուեացէ զնա Հայր իմ:
– 190բ-2ա Աւետարան Յոհանու Բժշկութեան –
Յետ այսորիկ տօն էր հրէից, եւ յել Յիսուս յԵրուսաղէմ... այլեւ Հայր իւր կոչէր զԱստուած եւ հաւասարէր
զանձն Աստուծոյ:
– 192ա Աւետարան ըստ Յոհանու – Ամէն, ամէն
ասեմ ձեզ, եթէ ոչ հատն ցորենո անկեալ երկիր,
մեռանիցէ...պաշտեսցէ պատուեսցէ զնա հայր իմ:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, նոտրգիր
ա. 195բ Տասնհինգ տարի վիրապին կացեր աղվիր – Տասնհինգ տարի վիրապին կացիր աղվիր Արտասվիր գետին, թացիր Աստուծոյ հրայմանաւն խուփակիր բաիր... արժանի լինիք լուսին, հաղորդի ԾԸ.,
ասէ շիրական:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

44բ Վա՜յ զիս՝ գիերոյս աղտացելոյս, |45ա| այլ
աղաչեմ ընթերցող գրոյս, աղաչեցէ՛ք առ Տէր Յիսուս:
192բ Յիշատակ է այս – Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս ա[մէն]: Որոյ յամէնառատ շնորհիւն յանկեալ կատարեցաւ սուրբ մատեանս, որ կոչի
Մաշտթոց, ձեռամբ յոգնամեղ եւ կրկնամեռ Ոսկան
դպրի, որ անուամբ միայն եմ դպիր եւ ո՛չ գործով, ի
Կարս քաղաքիս՝ Ղարս կոչեցելոյ, ընթ հովանեաւ
Սուրբ Աստուածածնիս, ի թվականիս հայոց ՌճԼԶ.
(1687), յիշատակ եւ ի վայելումն մանկանց եկեղեցոյ՝
ով ոք հանդիպի: Արդ, որք հանդիպիք կարդալով կամ
օրինակելով, անմեղադիր լերո՛ւք խօշորութեան եւ
սղալանացն ներելով, զի կար մեր այս |193ա| էր, բայց
լաւ եւ ընտիր օրինակէ գրեցաք, ի դառն եւ ի նեղ
ժամանակի: Ոչ թէ յումէքէ յոյս ունէաք կամ ձեռնտու,
այլ յոյս զՔրիստոս ունէի եւ ապաւէն իւր առատ ողորմութիւն: Եւ ի մէջ այլասեռ եւ չարադէմ այլազգ տաճկաց սասանելով գրեցի զսա եւ թողի յիշատակ վայելողացդ, որք ընթեռնուք <սիրով> զգիրքս սիրով սրտի,
եւ թէ հաճոյասցի կամաց ձերոց՝ Տեառն շնորհօք: Եւ թէ
ոչ, ներեցէ՛ք մեզ. մեզէն ո՛չ է յառաջ եկեալ, այլ ի սրբոց

696

հայրապետաց յառաջնոց: Աւարտեցաւ գիրքս, որ կոչի
Մաշթոց ի ժամանակս իշխանութեան տաճկաց սուլթան Մահամատին, որ մարտէր հանապազ ընդդէմ
ֆռանգաց, |193բ| ի հայրապետութեան Հայոց տեառն
Եղիայզարու սրբազան կաթուղիկոսի, եւ ի վերատեսչութեան մերոյ սրբազան քահանայի տէր Ներսէսի:
Դարձեալ յիշեցէ՛ք զիս՝ զՈսկան գրիչս, եւ զծնօղսն իմ՝
զՋանին եւ զՄարգարիտն՝ փոխեալ առ Քրիստոս,
զեղբայրն իմ զՆազարն եւ զԱնանիէսն եւ զՄկրտիչն,
եւ քուրոջն իմոյ Խօսրովին եւ ամենայն յարեան մերձաւորաց եւ երեխտաւորաց՝ թէ՛ հոգեւոր եւ թէ՛
մարմնաւոր. եւ ձեզ ողորմեսցի Քրիստոս. ամեն: Հայր
մե[ր], որ յերկինսդ ես, սուրբ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 194բ (1698 թ., նոտրգիր) Փառք համագոյ եւ մի
տոնական սուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդոյ եւ
Հոգոյն Սրբոյ. ամէն: Արդ, ցանկացող եղեւ սուրբ
գրոյս, որ գոչի Մաշտոց, զոր հաւաքեալ է սրբոյն Մաշտոցա վարդապետին եւ ետեալ աստ, բարեպաշտ եւ
աստուածայսէր այրս այս Եկանս եւ մտաւ ածեալ սա
զբանն տէրունական, որ ասէ. Երանի՝ որ ունիցի զաւակ
Սիոն եւ ընդանի Երուսաղեմ, ստացաւ զսա հալալ
ինչից իւրոց՝ յիշատակ իւր եւ կենակցին իւրոյ Թանկազըզին, այլեւ որդոցն իւրոյ՝ Ալահվերտին, Պայրամին,
Շահվէրտին, Սաքոին, Վարդէվանին եւ Թումիեանին,
Խաթունին, եւ թոռին իւրոյ՝ Հերապետին: Դարձեալ
յիշեցէ՛ք զԵկանս եւ զհայրն իւր՝ Շահվէրդին, եւ մօրն՝
Շամանդուխտին եւ այլ ամենայն արեան մերձաւորացն: Յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք վերոյ
գրելոցս, Աստուած զձեզ յիշէ ի միւսանգամ <գամ>
գալստեանն. ամէն Հա՛յր, թվին ՌՃԽԷ. (1698), Մայիս
ամսոյ ԺԱ. (11): |195ա| Դարձեալ յիշեցէ՛ք ինձ՝ մեղայոր Եկանս, որ առա զսուրբ Մաշտոցս եւ ետու վախմ ի
ձեռն Ամասացի տէր Արիստակէսին՝ մինչեւ որդոց
որդի, յիշատակ ինձ եւ վերոյգրելոցն ի սմա. եւ ոչ ոք
չունի իշխանութիւնն որդոց իմոց եւ կամ ընդանեաց
զսայ ձախելոյ եւ կամ սորա ձեռացն հանելոյ, ինչ մարդ
որ՝ թէ իմոց կամ օտարաց, զսա ծախել ճանայ, պատիժն Կայենի եւ Ութայի առցէ, եւ խաչահանուացն. եւ
խնամող պահողն զգիրքս եւ ծնընդեան եւ զատկին
յիշատակարանն կարդացողքն եւ զմեզ յիշողքն Աստուած յիշէ ի միւսանգամ գալստեան. ամէն. Հա՛յր,
թվին ՌՃԽԷ. (1698), Մայիսի ԺԱ. (11):
2. 194ա (1723 թ., նոտրգիր) Ի թվին ՌՃՀԲ.սին
(1723) Իպրահիմ էր փաշան Արզրումայ, եկ Վրաց
յերկիրն գերեաց, շատ քրիստոնեայք ջարդեց, արունհեղութիւն արաւ, գիրք ու խաչ, Աւետարան գերի արին,
տարան: Ես՝ Պետրոս էրէցս ազատեցի. ինձ յիշատակ
եւ որդին իմ Սհակն եւ թոռունք իմ՝ Մօվսէսն, Մարդիրոսն եւ Սարգիսն, դուստրն՝ Վարդիթերն, Բանաւշէն.
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ինձ յիշատակ սուրբ Մաշտոցս: Ով որ կարդա, մին
բերան ողորմի ասէ, Աստուած իւրն ողորմի իւր այհեղ
ատեն[ին]: Վա՜յ մեղաւորիս, հազըս ջանս առել ա, չգիտեմ զի՛նչ արարից:
3. 183բ (1727 թ., նոտրգիր) Ես մեղայոր եւ անարժան տէր Գրիգորս, որ յեկի Ջաւախ, էր թիվն ՌՃՀԶ.ին
(1727) գրեցաւ:
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ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «863/3146», «ՌՃԼԶ. – 1687, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 150ա՝ «Պօղոսի առա[ք]ելոյ Կոնընթաց», 151ա՝ «գրչափորձա», 174բ՝ «ն՝ 4, ի, ո, լ, ը»,
193բ «գրչափորձ ա, նսդ, յիշտակ է շա ճ լ, տո, տէր
Աստվա ողրի է, ով կադդա ամբող ոբղ ասայ ողորմի»:
184բ, 193բ հայերէնյ տառեր՝ «լ, յ, ի, զ, տ, կ, ղ, դ, բ»:

3147
ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ ԱՍՏՐԱԽԱՆԻ ՀԱՅՈՑ
ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Մկրտիչ Մոռոզեան: ՍՏԱՑՈՂ՝ Գէորք Մկրտչեան Մառօզօվ:
ԹԵՐԹ՝ 276 (գրչի էջակալում՝ 1-440, որ է՝ 13ա-232բ).
չգրուած՝ 1բ-2բ, 12բ, 271ա-6բ: ՊՐԱԿ՝ 1-12x24 (1՝ 12, 11՝ 22)+2:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,8x
10,3). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 3ա): ՏՈՂ՝
24-28: ԿԱԶՄ՝ կանաչ ծաղկաթուղթ, մէջքը շագանակագոյն կաշի.
միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ դեղնաւուն թուղթ. լուսանցակողերը՝ ցայտկէն կանաչ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. (սկ.) սպիտակ
չգրուած թուղթ:

Նմուշ 3ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Արծիւ, բերանին թուղթ, վրան՝ «Տատաստանական մատեան ի կայսր Յուստնենոսէ առ հայ ազգի»՝
1ա:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի անկիւնները մաշուած եւ ցեցի 2
անցքով, վերջին պրակի հիմքը թոյլ, կազմի մէջքը նորոգուած Ի.
դարում, թ. 270-1ի միջեւ 1 թերթի ելուստ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-269բ Դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց
– 1ա Դատաստանական Սահմանադրութիւն բարեպաշտ կայսերն Յուստիանոսի կպատկանի Գեորք
Մկրտիչեան Մառոզօվի, ի Նախիչեւան Տօն գետոյ,
1863 ամի:
1. 3ա-12ա Առ ընդերցօղ մատենիս. յառաջաբանական զեկուցումն սակս առաջիկայ գրոյս – Քանզի
յայտ է իմաստնոց, զի առ լրութիւն բովանդակութեան
մատենի հարկ է մատենագրաց խօսիլ... սիրելի ազգին
հայկազնոյ պատրաստական ծառայք՝ նուաստ Սարգիս
դի Յոհաննի, Գրիգոր դի Սաֆար Կանպանեան, Եղիազար Գրիգորեան:
Տպ. տե՛ս Ֆ. Պօղոսեան, Դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց, Երեւան, 1967. տպ. ձեռագրիս մասին՝ էջ ՃԻԲ., 355, ձեռ. B:

2. 13ա-197բ Յանուն Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն սրբոյ.
ամէն: Դատասանական սահմանագրութիւն բարեպաշտ կայսերն Յուստինիենոսի: Մասն առաջին:
ա. 13աբ Գլուխ 1. Վասն հայհոյութեան ընդդէմ
Աստուծոյ եւ արհամարհողացն զսուրբ եկեղեցի – 1.
Եթէ ով ոք շարժեալ ի սատանայական ազդեցութեանց

ՌՅԺԲ. – 1863

արտաբերիցէ... իսկ եթէ ոչ ունիցի հատուցանելոյ,
որովհետեւ միամտութեամբ արարեալ իցէ, ներեալ լիցի (8 յօդուած):
բ. 14ա-7ա Գլուխ երկրորդ. Վասն քրէական մեղաց, այսինքն՝ ապստամբութեան ընդդէմ արքայական մեծութեան – 1. Քրէական մէղքն անջատի ի յերկուս կերպ... որպէս նոյն մեղաւորն պատժելի էր, նոյնպէս եւ արձակօղն պատժեսցի (22 յօդուած):
գ. 17ա-26բ Գլուխ երրորդ. Վասն պարտականութեան – 1. Պարտական անուանի այն, որ սանադով,
բարաթագրով... տվօղն նոյնպէս եւ առնօղն սանադին
ձաղկեցեալ լիցին խստապէս, առանց ամենայն
այցելութեան (40 յօդուած):
դ. 26բ-31ա Գլուխ չորրորդ. Վասն Սանադի – 1.
Սանադ անուանի պարտականութեան գիր, որով ոք
յումեքէ առցէ դրամ... ձաղկեսցի խստապէս, այլեւ
տասներորդ մասն սուտ պահանջողութեան տացէ տուգանս դատաստանին (22 յօդուած):
– 31ա-32ա Հայոց սովորական սանադ գրելոյ
ձեւն է հինգ կերպիւ – Առաջին ձեւն է այսպէս. Ես ջուղայեցի Յոհաննեսի որդի, Աստարկան բնակեալ... վերոյ
գրեալն Թոմասիս ձեռագրագիրն այ, ինձ ընդունելի է:
– 32ա Եթէ ով ոք ումեք սանադ գրի, պարտէ գրել
մինչ ի ժամանակ սանադին – Ես՝ Աստրախան բնակեալ Դանիէլի որդի Եզեկիէլս, յինք առի եւ պարտ եմ
Աստարխան բնակեալ... 1800, Մայիսի 23, Աստարխան, մեշջանին Դաւիթ դի Աստուածատուր:
ե. 32ա-5բ Գլուխ հինգերորդ. Վասն գրաւառութեան – 1. Գրաւ անուանի իր ինչ շարժական... վասն
ուրացութեան պարտադիրին վարեցեալ լիցի ի մետաղս զամենայն կեանս իւր (19 յօդուած):
զ. 36ա-8բ Գլուխ վեցերորդ. Վասն երաշխաւորութեան – 1 Երաշխաւոր անուանի նա, որ խոստանայ
վասն այլոյ ուրուք... վկայիւք հաստատեսցէ, յայնժամ
հարկաւորի վճարել առանց բացասութեան 17 յօդուած):
է. 38բ-41բ Գլուխ եօթներորդ. Վասն տոկոսեաց –
1. Տոկոսի անուանի շահն դրամական փոխառութեան... այլ եւ տասներորդ մասն հարկաւորի տալ տուգանս դատաստանին առանց ամենայն թուլատրութեան (17 յօդուած):
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ը. 41բ-60բ Գլուխ ութներորդ. Վասն կտակի եւ
ժառանգութեան – 1. Կտակ անուանի գրուած ինչ, յորում ցուցանի յետին կամեցողութիւն... ոչ տայ ազգականաց նորա, թէեւ ետոյ մեռանիցին որդիքն (37 յօդուած):
թ. 61ա-5բ Գլուխ իններորդ. Վասն հոգաբարձութեան – 1. Հոգաբարձու անուանի կարգեցեալն վերակացու... կարգել արժանաւոր վարձս ո՛չ շռայլաբար եւ
ո՛չ ժլատօրէն (26 յօդուած):
ժ. 65բ-72բ Գլուխ տասներորդ. Վասն ծառայից
գնելոյ – 1. Ծառայ անուանի այն, որ դրամով գնեցեալ
լինի յումեքէ... ոչ է ընդդէմ օրինաց, յորժամ ինքն կամեսցի (50 յօդուած):
ժա. 72բ-84բ Գլուխ մետասաներորդ. Վասն գողութեան եւ աւազակութեան – 1. Գող անուանի նա,
որ զինչս այլոց ծածկաբար բառնայ... գիշերի գողանայցէ՝ չորէքկին վճարեսցէ եւ վասն յանցանացն ձաղկեսցի (73 յօդուած):
ժբ. 85ա-100ա Գլուխ երկոտասաներորդ. Վասն
պատժոյ – 1. Պատիժ անուանի օրինաւոր տանջանս
կարգեցեալ արդար վրեժխնդրութենէ... նուազեցուցանել զտանջանս մեղաւորաց ըստ պատահման եւ ըստ
թերման ժամանակին (109 յօդուած):
ժգ. 100ա-8բ Գլուխ երեքտասաներորդ. Վասն վաճառականութեան – 1. Վաճառականութիւն անուանի
ամենայն իրաց գնումն ու վաճառումն... պարտաւորի
առնուլ զգինս իրացն եւ տալ զինչս նմա (36 յօդուած):
ժդ. 109ա-45բ Գլուխ չորեքտասաներորդ. Վասն
վաճառականութեան կարգաց – 1. Կարգ վաճառականութեան անուանի հասարակ եւ վաղնջական սովորութիւն... այսպէս լիցի վնաս միջնորդին ըստ վեր
անդր՝ ի համար 170երորդ գրեցելոյն (138 յօդուած):
ժե. 146ա-56բ Գլուխ հնգետասաներորդ. Վասն
բարաթի – 1. Բարաթ կամ բարաթագիր անուանի
պարտականութեան գիր... ուրացութիւն նորին վարեսցի ընդ այնպիսոյն ըստ գրեցելոյ վասն սանադի. գլուխ
չորրորդ, ի համար 19 սոյն մասին, առանց դոյլատրութեան (34 յօդուած):
– 153ա-6բ Ձեւք բարաթագրից կարեն լինել ութն
կերպիւ, որք ի ստորեւ բացայայտին. առաջին կերպն
այսպէս է – Ես Արտավիլեցի Անդիրասի որդի Յոհաննէս յինք[ս] առի եւ պարտ եմ Ճուղայեցի ողորմած հոգի Թէոդորոսի որդի պարոն Մելեքսեթին... վճարումն
չարարի, պատճառն զոր ինչ եւ իցէ՝ գրեսցէ. այս անուն
դի այս անուն:
ժզ. 157ա-61բ Գլուխ տասնվեցերորդ. Վասն վճռահատական իրաւանց – Վճռահատ անուանի այն, որ
ընտրութեամբ դատախնդրաց... լիցին ի մէջ բազմութեան ժողովրդեան սակս ոչ կարելոյ առ յապայն լինել նոցայ վճռահատ (25 յօդուած):
ժէ. 161բ-3ա Գլուխ տասնեօթներորդ. Վասն ստանալոյ զհոգէորդի – 1. Հոգէորդի անուանի զոր ոք
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վասն ոչ ունելոյ զորդի... համահաւասար կերպիւ վճարել պարտաւորի առանց ամենայն այլեւայլ պատճառաց (12 յօդուած):
ժը. 163ա-4բ Գլուխ տասնութներորդ. Վասն բաժանման որդոյ ի հօրէ – 1. Բաժանումն որդոյ ի հօրէ
լինի կրկին կերպիւ... հարկաւորին դատաւորք բռնութեամբ առնուլ որդոցն եւ տալ ծնողացն (8 յօդուած):
ի. 164բ-6բ Գլուխ տասնիններորդ. Վասն բաժանման եղբարց – 1. Եթէ ոք մեռանի, որոյ իցէ որդիք...
տալով փոքր եղբօրն զմասն նորին եւ հեռացուցանել
յինքենէ (12 յօդուած):
իա. 166բ-9ա Գլուխ քսաներորդ. Վասն նշանի –
1. Նշան անուանի ճշմարիտ խոստումն առ միմեանս...
խոստովանահայր նորին փոխանակ հօր կատարումն
տայցէ վերոյ ի համար 8երորդում գրեցեալ բանքն,
առանց զանցառութեան (9 յօդուած):
իբ. 169ա-72բ Գլուխ քսանմիներորդ. Վասն բաժանման ի մէջ ամուսնացելոց – 1. Բաժանումն ի մէջ
ամուսնացելոց անուանի որոշումն կնոջ... այսպիսի
պատահման եւս ոչ կարէ բաժանել այրն ի կնոջէն:
իգ. 172բ-6բ Գլուխ քսաներկու. Վասն կանոնաւոր
շինուածոց եւ կերտուածոց – 1. Վասն վերահասու
լինելոյ զշինուածոց... եթէ ոք արասցէ ընդդէմ այսմ
գրեցելոյս, պարտաւորի տալ տուգանս ըստ չափոյ անկարգ արարողութեանց (26 յօդուած):
իդ. 176բ-97բ Գլուխ քսաներեքերորդ. Վասն իրաւանց – 1. Թէպէտ ամենայն կարգաւորութիւն դատաստանական... ըստ խրատոյ եւ կանոնադրութեան վճռահատական իրաւանց, որ ի գլուխ 16-երորդ ի սոյն մասին գրեցեալ գոյ մի ըստ միոջէ (109 յօդուած):
– 97բ Աստ աւարտեցաւ մասն առաջին, որ ունի
գլուխս 23:
Ծնթ. վերին լս-ներում կան խորագրերի համառօտումներ՝
օր. 35ա՝ «Մ. 1, գլ. Ե. գրաւոյ»:

3. 197բ-217ա Սկսանի մասն երկրորդ: Յաղագս
պարտաւորութեան, դատաւորաց, դատաստանական պաշտօնէից եւ այլ դատաստանական կարգաց:
ա. 197բ-8ա Գլուխ առաջին. Վասն դատաստանական անձանց – 1. Կառավրիչք եւ սպասաւորք դատաստանի... իսկ եթէ եւ սոքա ուսեալք իցեն զգիր, ոչ է
անպատշաճ (2 յօդուած)
բ. 198ա-204բ Գլուխ երկրորդ. Վասն դատաւորաց
– Դատաւոր անուանի այն, որ թագաւորական հրուարտակաւ կամ համաձայն հաւանութեամբ ուրեք հասարակութեան կարգեցեալ լինի... վերահասու լինել ամ
յամէ հաշուոյ ըստառստին (=староста - աւագ), որ
ժողովէ դրամս ի ժողովրդեանց:
գ. 204բ-7ա Գլուխ երրորդ. Վասն վերահասու լինելոյ գործոց դատաւորաց – 1. Վասն վերահասութեան գործոց դատաւորաց պարտ է ընտրել ինն այր...
պարտ է փութով ընտրել ի տեղի նորին զայլ ոք ոմն
առանց զանցառութեան (15 յօդուած):
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դ. 207աբ Գլուխ չորրորդ. Յաղագս դատաստանարանի բացորոշեալ տեղեաց սակս իւրաքանչիւրոց
– 1. Ի մէջ դատաստարանի լինիցի զմին սեղան... ունելով վասն ըստօլ (=стол - սեղան) առ ի կառավարելոյ
զպարտաւորեալ հարկաւորութիւնս իւր:
ե. 208ա-9բ Գլուխ հինգերորդ. Վասն Ատենադպրի
– 1. Ատենադպիր անուանի գլխաւոր գրագիրն... եղիցի խայտառակեալ ի յամենայն կեանս իւր (7 յօդուած):
զ. 210աբ Գլուխ վեցերորդ. Վասն օրինակողի –
1. Օրինակօղ անուանի այն, որ կարգեցեալ լինի ի
դատաստանարանի գրագիր... հարկ է զի ունիցի
գիտութիւն, առ որ պարտ է ուսանել (3 յօդուած):
է. 210բ-1ա Գլուխ եօթներորդ. Վասն թարքմանչի
– 1. Թարքմանիչ անուանի այն, որ զգիրս ի յայլ լեզուէ... արասցէ թարքմանութիւն, ուր ուրեք կամեսցէ
կարէ թարքմանել (3 յօդուած):
ը. 211աբ Գլուխ ութներորդ. Վասն մտանելոյ ի
յատեան դատաստանի – 1. Ատեան դատաստանի ոչ
ոք կարիցէ... տալ նմա ըստ օրինաց վասն անպատիւ
առնելոյն զնա (4 յօդուած):
թ. 211բ-2ա Գլուխ իններորդ. Վասն դատելի
աւուրց – Հասարակաբար դատաւորք պարտ են գալ ի
դատաստանարան... մի՛ ծանիցի վնաս ի յամեցուցանելոյ (3 յօդուած):
ժ. 212ա-3ա Գլուխ տասներորդ. Վասն ծածուկ
պահելոյ զդատաստանական գրեանսն – 1. Դաստանական գրեանքն պահել պարտի ծածկաբար... փականս արկղին պահեսցեն օրինակօղք (5 յօդուած):
ժա. 213ա-5ա Գլուխ մետասաներորդ. Վասն ըստառստի (=староста - աւագ) – 1. Ըստառստայ
անուանի նա, որ ընտրութեամբ ժողովրդեան... հասուցանել զվնաս այլոց (14 յօդուած):
ժբ. 215աբ Գլուխ երկոտասան. Վասն Ատենապանի – 1. Ատենապան անուանի նա, որոյ յանձնեցեալ է ատեանն... հրապարակաւ ձաղկեսցի եւ վարեսցի ի մետաղս մշտնջնաւորապէս (3 յօդուած):
ժգ. 215բ-6ա Գլուխ երեքտասաներրորդ. Վասն
գրգարանի – 1. Գրքարան դատաստարանին եղիցի...
ի ներքոյ կառաւարութեան ատենադպրին, եւ փականս
նորին պահեսցէ ատենադպիրն (1 յօդուած):
ժդ. 216աբ Գլուխ չորեքտասաներորդ. Վասն բանտապետին – 1. Բանդապետ անուանի նա, որ կարգեցեալ լինի ի վերայ բանտարկելոցն... վարելի է ընդ
բանտապետին ըստ վերոյ կերպին, որպէս ի համար երրորդ գրեցեալ է (5 յօդուած):
ժե. 216բ-7ա Գլուխ հինգետասաներորդ. Վասն
դատաստանական պաշտօնէից – 1. Պաշտօնեայք
դատաստանի անուանին նոքայ... պաշտօնեայն ընդդէմ այսմ հրապարակաւ ձաղկեսցի (3 յօդուած):
4. 217ա-232բ Մասն երրորդ. Վասն կիրառութեան
դատաստանական գործոց
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ա. 217աբ Գլուխ առաջին. Յաղագս իրաւանց
դատաստանի – 1. Իրաւունք դատաստանի է այն, որ
ժամ ոք խնդրէ... այսոցիկ գրեսցուք աստ լայնատարածաբար ի մէջ բազում գլխոյ (2 յօդուած):
բ. 217բ-8ա Գլուխ երկրորդ. Յաղագս դատախազի – 1. Դատախազ անուանի այն, որ վասն որոյ
իցէ պատճառաց... սպասել պատասխանւոյ պատասխանողին եւ վճռոյ դատաւորաց (3 յօդուած):
գ. 218ա-9ա Գլուխ երրորդ. Վասն պատասխանողի – 1. Պատասխանօղ անուանի այն, որ հրաւիրմամբ ումեմն դատախազի... արասցէ այսմ գրեցելոյս
ընդդէմ, հրապարակաւ ձաղկեսցի առանց ամենայն
այցելութեան (6 յօդուած):
դ. 219ա-20ա Գլուխ չորրորդ. Վասն տալոյ ժամանակ պատասխանողաց – 1. Եթէ խնդրիցէ պատասխանօղն տալ նմա ժամանակ... առանց օրինաւոր
պատճառի գալոյն ի դատաստանարան (5 յօդուած):
ե. 220ա-1ա Գլուխ հիգերորդ. Վասն կարգելոյ
զփոխանորդ – 1. Փոխանորդ անուանի այն, որ կարգեցեալ լինի... յանձն առեալն եզրակացուսցէ, ապա
վասն այլոց լիցի փոխանորդ (9 յօդուած):
զ. 221բ-3ա Գլուխ վեցերորդ. Վասն արզի – 1.
Արզայ անուանի գրուած ինչ պաղատանաց... ի մէջ արզին գրեցեալ գրեանքն ո՛չ է պարտ ընկալնուլ ի դատաստանարան այսպիսի արզայն (8 յօդուած):
է. 223ա Գլուխ եօթներորդ. Վասն պատասխանւոյ
– 1. Յորժամ դատախազն տայ ի վերայ ումեք արզայ...
դատաւորքն կարասցեն առնել ճշմարիտ եւ ուղիղ լուծումն բանից նոցին:
ը. 223բ-4ա Գլուխ ութներորդ. Վասն ապացուցութեան – 1. Ապացուցութիւն անուանի հաստատութիւն
բանից... վասն այսոցիկ զհետեւեալ գլուխս գրեսցուք
բաւականապէս (4 յօդուած):
թ. 224աբ Գլուխ իններորդ. Վասն յանձնառռւթեան – 1. Յանձնառութիւն բանին լինի երկու կերպիւ... ոչ է կարելի առնել ի վերայ բանից նորին եզրակացութիւն վճռոյ (3 յօդուած):
ժ. 224բ-7ա Գլուխ տասներորդ. Վասն վկայից –
1. Վկայ անուանի նա, որ վկայէ... զվկայն առաջ քան
զպատասխանի պատասխանողին (17 յօդուած):
ժա. 217ա-8ա Գլուխ մետասաներորդ. Վասն գրով
վկայութեան – 1. Գրով վկայութիւն է այն, յորժամ
ոք... ի տեղի ճշմարիտ ապացութեան եւ վկայութեան
(5 յօդուած):
ժբ. 228ա-9բ Գլուխ երկոտասաներորդ. Վասն
Երդման – 1. Երդումն է մի մասն ի ապացուցութեանց... նորոյ սուտ երդմամբ վնասեաց՝ հատուսցէ
նմա անթերի առանց այցելութեան (8 յօդուած):
ժգ. 229բ-31ա Գլուխ երեքտասաներորդ. Վասն
հարցման եւ հարկանելոյ – 1. Գոն այլ եւս մնացորդ
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կիրառութեան... ապա ետ այնորիկ հարկանել զնա եւ
հարցանել՝ որպէս եւ օրէն է (9 յօդուած):
ժդ. 231ա-2բ Գլուխ չորեքտասաներորդ. Վասն
կարգաւորութեան – 1. Կարգաւորութիւն անուանի
դաստանական վճիռն... եւ ոչ եկեսցեն, ինքեանք եղիցին անմեղադրելիք (7 յօդուած):
5. 233ա-69բ Ցանգ դատաստանական մատենիս
– Մասն առաջին. գլուխ 1. Վասն հայհոյութեան ընդդեմ Աստուծոյ եւ արհամարհողացն զսուրբ եկեղեցի...
Պետրոս անունս ընդունեցի: Այսպէս ստորագրողաց
զանազան անուանքն եւ մականուանքն գրեցեալ է
հետզհետէ, ընդամենն է մերոյ գրեցելովքն 140 նոմէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Տես՛ Տիտղ.՝ 1ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

270ա (1897 թ., շղագիր) Զայս մատեան օրինաց,
զոր բազում տենչանոք ի վաղոց հետէ ի խոյզ եղեալ
խնդրէի, հուսկ ուրեմն գտի ի գիրս ատենադպրի
նախկին մագիստրատի քաղաքիս Մկրտչի Մոռոզեան,
ու ստացեալ յորդւոյ հանգուցելոյն, նուիրեցի Մայր
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Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի: Արդ, աղաչեմ զընթերցողսդ, յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զհանգուցեալ Մկրտիչ Մոռոզեանն՝ զգրող եւ զգծող մատենիս,
եւ զորդի նորա զՄանուկ, որ լցուցանելով զփափագ
մեր, ետ զսա մեզ ի վայելումն. եւ զիս՝ զստացող մատենիս զԵրուանդ Շահազիզ Կամսարականս եւ զամենայն արեան մերձաւորս: Դարձեալ հայցեմ ի ճաշակողացդ յայսմ առատօրէն համադամ հանդերձելոյ սեղանոյս, պահեսջիք զսա զգուշութեամբ յարկեղս մատենադարանին Սրբոյ Էջմիածնի, զի |270բ| կրկին
եւեթ են օրինակք սորին՝ մին որ նախագաղափար է
մատենիս, պահի ի դիւանի վարչութեան քաղաքիս, ու
միւսն այս է՝ ստոյգ օրինակ եւ պատճէն առաջնոյն, զոր
ահա նուիրեցի Սրբոյ Աթոռոյն: Ի թուաբերութեան կենարարին 1897 եւ ի տօմարական թուականիս՝ ՌՅԽԶ.
(1897), ի Նոր Նախիջեւան: Յիշատակ ընտիր եւ անջնջելի յաւէրժ:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին սոսնձուած թերթիկին՝ «Армянскiй судебникъ», «Հմր 3147», «1863, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]», «960/3147»:

3148
ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 188: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԶx12 (Ա, ԺԶ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ «MAGNITTO», «G. M.»,
առիւծ՝ թաթին դրօշ, վրան եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,2x14,7:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16,5x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 13ա): ՏՈՂ՝
27-28: ԿԱԶՄ՝ սեւ կաշի, միջուկը տախտակ. աստառը՝ թուղթ
(տե՛ս Պտռկ-Պհպ.). լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԳ+Դ-Է, սպիտակ գրոտուած թուղթ, Պհպ. Բ, Զ՝ մասն կազմաստառի:

Նմուշ 13ա
ՄԱՆՐԱՆԿՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 11ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ մարդագիր (112ա),
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, մանուշակագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Յայսմաւուրք: ԺԵ. դ.: Ա+Բ ստացուած երկու թերթերի ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի հատումով,
եզրահատուած (բնագիրը կտրած): Թուղթ, երկսիւն (19,8x14,8),
բոլորգիր, (նմուշ՝ Աբ) տող՝ 26: Կարդալ՝ Աբ 1. [... շղթայիցն
Պետրոսի առաքելոյն...] – /// ել վասն նորա: Եւ անդ եկեալ ինքն՝
Պետրոս... հաւատոյ վիմին եկեղե՛՛...վկյբ սուրբ աշակերտին Տիմոթէոսի – Սա էր ի քաղաքէն Լուստրա... ձեռնադրեցաւ ի Պօղոսէ
եպիսկոպոս Եփես/// (երկրորդ սիւնակ) ///րծս նոցա, զոր առնէին ի պեղծ տօնին իւրեանց... եւ ետոյ տարան զնա ի Կոստանդնուպօլիս եւ եդա/// պատւով յեկեղեցի սուրբ առ///... զսրբուհին Տատիանէ կալան յԱղէքսանդրիա... եւ յետ բազում տանջանացն հատին զգլուխ նորա ի փառս Քրիստոսի»: - Հմմտ.
ձեռ. 1511. Արաց ի ԺԵ. (15) եւ Յունուար ի ԻԲ. (22): Էա... վարք
եւ յշտկ երանելոյն Անդրոնիկոսի եւ ամոսնոյն իւրոյ Աթանասայ
– /// մերկ երկայք ի մօրէ եւ մերկ ելանեմք... եւ տեսեալ զայրն իւր
զԱնդրոնիկոս...»: - Հմմտ. ձեռ. 1511 Մեհեկի ի Ա. եւ Փետրուար Է.:

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմին սուր գործիքի հետքեր, մէջքի կաշին ճաքճքած, թերթերին աղտոտուածութեան, խոնաւութեան
հետքեր, նորոգուած ԺԹ. դարում՝ օգտագործելով այլ ձեռագրի
թերթեր (143ա), տեղ-տեղ գրադաշտը գունափոխուած. ՊտռկՊհպ. Բի վրայ ցեցի անքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-186ա [Կանոնագիրք Հայոց]
Տե՛ս 449, 6ա-162ա: Շարադրութիւն կանոնաց/1աբ (ԱԾԵ=ԾԷ): Ցանկ/1բ-8ա (Ա-ՄՁԸ): 1/8բ-19բ: 2/20ա-7ա: 3/27ա9բ: 4/29բ-36բ: 5/36բ-40բ: 6/40բ-2բ: 7/42բ-5ա: 8/45ա-8ա:
9/48ա-53ա: 10/53ա-7ա: 11/57ա-8բ: 12/58բ-64ա: 13/64աբ:
14/64բ-5բ: 15/65բ-75ա: 16/75ա-82ա: 17/82ա-96բ: 18/96բ106ա: 19/106բ-8ա: 20/108ա-11բ: 21/111բ-2բ: 22/113բ-5ա:
23/115ա-6բ: 24/116բ-21բ: 25/121բ-4բ: 26/124բ-8ա: 27/128բ9ա: 28/129ա-31ա: 29/131աբ: 30/131բ-2ա: 31/132աբ:
32/132բ: 33/132բ-4բ: 34/134բ-7բ: 35/137բ-9բ: 36/139բ-57ա:
37/157ա-61ա: 38/161ա-4բ: 39/164բ-8ա: 40/168ա-70ա:
41/170ա-1ա: 42/171ա-5ա: 43/175ա-6ա: 44/176ա-7ա:
45/177ա: 46/177ա-80բ: 47/180բ-1ա: 48/181ա: 49/181աբ:
50/181բ-2ա: Ունի. 182ա ԾԱ. (51). Սրբոյն Աթանասի Մեծի. Ա.
Բան – Արդ, եկայք ի բանն Եսայեայ... (շար. ըստ այդմ խախտուած): 51(=ԾԲ.)/182աբ (խորագիր՝ «Սեբերիանոսի Խլուկայ
աւետարանին մեկնութենէ – Թէ ոչ առաւելուցու արդարութիւնն
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ձեր...»): 52(=ԾԳ.)/182բ-3ա: 53(=ԾԴ)/183ա: 54(=ԾԵ.)/ 183աբ:
55 (=ԾԶ.)/183բ-6ա: 56(=ԾԷ.)/ա./327բ-8բ: բ./328բ-31բ:
Ձեռագիրն օգտագործուել է քննական բնագիրը կազմելիս
Ա. խմբի Ա. ենթախումբ. տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, հ. Ա, Բ.,
աշխ. Վ. Յակոբեան, Երեւան, 1964, 1971, ձեռ. Ս:

Բ. Կանոնագիրք
186ա-8բ Յոհաննու Ոսկէբերանի յաղագս սահմանի կանոնաց կարգաւորաց, որք գան ի խոստովանութիւն – [Ե]թէ ոք ազդեցութեամբ սատանայի
անկանիցի յարուագիտութիւն... ապա եթէ եղունի ածէ
ծունր Ծ. (50): Քահանայ, որ /// (թափուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, շգագիր, միասիւն
Գ. ա. Պհպ. Բբ [Դեղագիր] Վասն քոսի, որ է գռ –
Մոմ, քրգուդ, իծի ճրագու... առողջանայ Աստուծով:
բ. Պհպ. Գա [Կանոն ազգականութեան] – Կնքաւոր Յակոբն եւ Թորոսը, որդի չխնամենան... ի յերրորդ
տուփն իջանէ եւ աստ ահա:
գ. Պհպ. Դա-Եա Կանօնք Յօվ[ա]նէս վառդապետի
Բաղիշեցոյ – Քահանայն, որ խմէ՝ փխսէ, Է. օր հսկում
առնէ... Մեծոփ, կամ Երուսաղէմ, կամ Վարդիհէր, զի
մարդասպան է:
դ. Պհպ. Եբ Կանոն ասկականաց – Եղօն, կակօն,
մարիօն չգա (կրկն.) Եղբայր, հայր, մայր քուր, գարի
տէր Գազպար, Որդիք վերո գրելոց (կրկն.), եղբար,
եղբայր, չխնամենան, եղբայր թոռն չխնամենան, թոռն
թոռնիայ չխնամենան, թոռնիյ թոռին թոռ խնամենան,
թոռին հինգերորդքին Ե.երրոդքն առնուն զիրար
(տարբեր տառեր, տառակապակցութիւնք):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Գա (1846 թ., շղագիր) 1846 ամի, 9 ի Յունիսի Թ. օծաւ Ներսէս կաթուղիկոս. մեծ հանդէս եղեւ:
2. Պհպ. Զա (1857 թ., շղագիր) 1857, 7 ամի, 12
Մայ[ի]սի մեր բաժանում Ապրիլի 10 նմին [էր]:
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3. Պհպ. Զա (1866 թ., շղագիր) Ի 1861 ամի, 10 Մայիս. կազմեցի այս կանոնագիրքն ի վայելս տէր Ըստէփանին, որոյ կազմօղն է տէր Յակոբ Յոհաննէսեան
Աբնագիւղի գեղջոյ:
4. Պհպ. Գա (1876 թ., դ. շղագիր) Գուլաբլու գեղջ
շինեցաւ եկեղեցի. Ապրելի 26ին յիմն արկաւ, Մա[յ]իսի տասնութ աւարտ եղեւ. թիւն էր 1845 ամի Տեառն:
Ծնթ. Ափնագիւղ՝ Ապարանից 15 կմ հարաւ, Քասաղ գետի
աջ ափին, Գիւլաբլու՝ նախկինում Էջմիածնի գաւառում, ապա՝
Ապարանի շրջանում, ներկայ անունը՝ Ձորագլուխ:

5. Պհպ. Բբ (1894 թ., շղագիր) 1894 ամի 1894 ամի
նորին պարոն Կարայպետ Վարդանեան, ամենախոնա[ր]հաբար յայտարարութիւն. նեղ ժամանակ ես եկե,
խնդրեմք չի նեղանաս մեզանից:
6. Պհպ. Եբ (ԺԹ դ., շղագիր) Շառժ, որ եղեւ կործանումն Ակոռու թւին 1839, մահ անասնոց 1840, մահ
մառդկա[ն]ց 1842: 1853 ամի, Մա[յ]իսի 12. Ես Սեփան տէր Գէորքեան:
7. Պհպ. Զբ (ԺԹ դ., շղագիր) Տէր Յակոբ, որ ամուսնացաւ ամի Տեառն 1856ին, Դեկտենբերի 26 էր:
8. Պհպ. Բա Էջմիածին. Принадлежитъ сия книга навума Калусту св. Эчзиадзинскаго жити
(Ппсбх³Н) диакону церковнумъ.
ՆՇՈՒՄ՝ Բա՝ «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «993/
3149»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բա (ռուսերէնի այբուբեն) «Այբ,
Էջմիածին»: Պհպ. Բբ՝ «Զի երեք գլուխ են, որ ի կնքվո
մինչեւ ի յերրոր տուփ իջանէ եւ աս»: 188բ «Ես Ըստեփ, ա-ղ: Գբ՝ «Տես կանոն 5 թ. Վասն եպիսկոպոսաց»:
Դա՝ «ա-է»: Պհպ. Եբ Պհպ. Զբ (վերեւից կտրուած)...
«գշաբթի, Աւետիք՝ չօրեքշաբթի, Կաղանդ՝ Ե.շաբթի,
Ուրբաթ օր Գարնանամուտ, Շաբաթ օր ա Տեառնընդյառաջ Գուլաբը», (դժուարընթեռնելի)՝ Նորին արժանապա (տարբեր թուեր):

3149
ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ՇԻՐԱԿՈՒՆՒՈՅ՝ ՄՐՄՈՒՆՋՔ ԵՂԻՇԵԱՅ
ԱԼԵՉԱԼՈՒ, ՀԱՌԻՃ, ԽԱՉԱԿԱՊ*
ԳՐԻՉ՝ հեղնակը:
ԹԵՐԹ՝ 662+1 (կրկն.՝ թ. 8. գրչի էջակալում՝ 1-1302, որ է՝ 6ա653բ). չգրուած՝ 1բ-2բ, 4բ, 5ա-6բ, 654ա-62բ: ՊՐԱԿ՝ 5+Ա-ԼԷx16
(ԺԳ 14, ԺԴ, ԺԵ, ԺԶ 18, ԻԳ, ԻԴ, ԻԵ, ԻԶ, ԻԷ, ԻԸ, ԻԹ, Լ, ԼԱ, ԼԳ, ԼԴ,
ԼԵ 20, ԺԸ 22, ԼԲ 24): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, ճնշադրոշմներով՝ « Ростов
N 6 Панч енко », «Панченко ИКО N 6 РОСТОВ НIР», «N 6
СПОСОБИНА и К о», N 6 ГОВАРДА», Фабрики Плагунова N 6» [фабрики] Плагунова N 7», Պհպ. Բ. «N 6 Сергъева»,
N 7 Способина»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x8,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 13ա). գրուած՝ կապոյտ եւ
սեւ թանաքով: ՏՈՂ՝ 16: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ. մէջքը սեւ կաշի.
փեղկերի անկիւնները՝ շագանակագոյն գործուածք. միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կանաչ ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա, սպիտակ չգրուած
թուղթ, վերջում:

ՌՅԼԳ.– ՌՅԼԷ. – 1884– 1888
* Ալեչալու՝ Մեծ Հայքի Ուտիք աշխարհի Գարդման գաւառում. Խաչակապ՝ Մեծ Հայքի Ուտիք նահանգի Գարդման
գաւառում:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – մամուլից կտրուած լուսանկարներ
1ա՝ «Սուրբ Էջմիածին, Տարազ, 1890 թ., Հմր 9», 7բ՝ «Սուրբ
Ղեւոնդեանց նահատակութիւնը Ե. դարում, [Տարազ]»:

Նմուշ 13ա
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի փեղկերի եզրերը մաշուած, գիրը
տեղ-տեղ ջնջուած, թերթերին զանազան բծեր ու հետքեր, որոշ
թերթեր դեղնուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-623ա [Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի
(կազմի մէջքից), Մրմունչք Եղիշիայ եպիսկոպոսին
Ամատունւոյ]
3ա-4ա Բան առ ընթերցողս – Աստուածախնամ
տեսչութեանց ամէնառատ շնորհք, երբ ծաւալեցաւ լուսափայլ պայծառութեամբ ի մէջ Հայկազեանս գրոհի,
իմա՛ զհամազգի եւ զհայացի գրականութիւնն եւ զընթերցանութիւնն ի լեզու հայոց, յատուկ հայկական տառիւ, որ զայնս շնորհեաց մեզ վերին բարեխնամ տեսչութիւնն ի ձեռն երիցս երանելի բազմերախտ, բազմաճիգ վարդապետին մերոյ սրբոյն Մերսովբայ: Այնուհետեւ երանաշնորհ աշակերտի սրբոց թարգմանչաց
մերոց Սահակայ ասեմ եւ Մերսովբայ, ըստ տուելոյ
նոցին աստուածային շնորհաց թեւակոխեցին ի գրաւոր
աշխատութիւնս մի քան զմի առաւեալ գերազանց, ոմանք
ի թարգմանութիւնս Աստուածաշունչ գրոց, ոմանք ի
մաղթանս, յաղօթս, ի քարոզս Ժամագրաց, ոմանք
յերգս, ի շարականս աստուածային պաշտամանց, |3բ|
ոմանք խրատս եւ ի բացայայտ մեկնութիւնս վարդապետական սրբազան մատենից, եւս եւ ի մակացութիւնս
բնական գիտութեանց, եւ այլք ի պատմական վէպս
մերոց նախնի դիւցազանց, քաջազօր նահապետաց եւ
քաջայաղթ թագաւորաց եւ զարիական մրցմունս նոցին
Հայկազանց եւ Արշակունի գահակալաց:
Մանաւանդ թէ երեւելին ի նոսա երանաշնորհ սուրբ
վարդապետն Եղիշէ Ամատունին, իսկ մերն Հոմերոս
եւ բազմաշխատ Մեղուն արարատեան, որ գրեաց զոսկետող մատենին, որ մականու[ան]եալ «Պատմութիւն
Վարդանանց»: Նովաւ դարուց ի դարս անմահացոյց
զյաւերժական եւ սխրալի յիշատակ երանելի նահատակաց, Ղեւոնդեանց եւ Վարդանանց եւ Ատոմեանց եւ
այլոց:
Ահա՝ զնոյն մատեանն յեղափոխեցի ի յոճ հագներգական յոտան[ա]ւոր տասնեւհինգ ոտնեայ քառա[ն]դամ, ըստ օրինակի յինէն գրեալ |4ա| Արձանգանաց
Նարեկայ (նուիրելոյն յաւերժայիշատակ հանգուցեալ
Գէորգայ Դ.ի կաթուղիկոսին ամենայն Հայոց, ի 1872
(=1882) ամի, ի վանսն Հառիճոյ: Վասն որոյ զայս
երկասիրութիւնս անուանեալ «Մրջունջ Եղիշէի», զայս
եւս ընդ երկասիրութեանց իմոց՝ խոնարհաբար նուիրեմ ի սիրելի հայ ազգիս: Գէթ քաղցր ակամբ յառել ի
սա, այն լիցի ինձ շնորհ բազմաճիգ երկանց իմոց եւ
վստահութիւնն երկասէր անձանց:
Մնամ լրութեան սիրելի ազգիս Հայոց, ստորին
սպասաւոր մայր եկեղեցւոյս Հայաստանեանց, խոնարհ
անհատ ոմն Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի:
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– 5ա Նովաւ անմահացոյց զյաւերժական եւ սխրալի
յիշատակ երանելի սուրբ նահատակաց մերոց Վարդանանց, Ղէոնդեանց եւ Ատոմանց:
– 6ա Մրմունչք Եղիշիայ եպիսկոպոսին Ամատունւոյ, ի 1884 ամի, ի 8 յօգոստոսի. (ջնջած)՝ Թէոդորոս
վարդապետ Շիրակունի:
– 7ա Մրմունչ Եղիշիայ եպիսկոպոսին Ամատունոյ – Ընտիր մատեան Եղիշիայ եպիսկոպոսի Ամատունւոյ, որ «Վասն Հայոց եւ Վարդանայ պատերազմին» եղերերգեաց ի տաղաչափեալ ոտանաւոր Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի, յեղաշրջեալ ի տասնեւհինգոտեայ յոտանաւորս, սկսեալ ի 1884 ամի, ի 8 յոգոստոսի, ի Սուրբ վանս Վանեվանի, յանուն Սուրբ
Լուսաւորչին մերոյ, մերձ ի Ներքին Կթանաց, այժմ՝
Ալեչալու:
– 7ա Ծանօթութիւն. Այս երկասիրութեանն մէջ շատ
տեղ բութ է, ոչ թէ իմաստ համարէ, այլ տողի քառավանկ անդամ զատելոյ համարէ:
8ա-13բ [Նախաբան]. Օգնեա՛, Հոգի Սուրբ – Մատեան ընտիր Եղիշէի / վարդապետի հայկաբան... յորում անձամբ վարակեցաք / եւ վշտակից իսկ գոլով:
1. 13բ-36ա Առաջին յեղանակ եւ ժամանակ մարտին. Գլուխ Ա – Քանզի անդէն առ ի բառնալ / Արշակունեաց սէգ ազգին... քաղցրասնունդ բարեհոգի /
դիւցազնածին յարազատ:
2. 36բ-147բ Երկրորդ յեղանակ իրացն պատահումն յիշխանէն յարեւելից. Գլուխ Բ. – Որոց ոգիքն
թուլացեալ են / յերկնաւոր պարգեւաց... ձեր սիրելեաց
տո՛ւք աւետիս / կամ բօթաբեր չար եւ գոյժ:
ա. 73բ-147բ Անուանք եպիսկոպոսաց, որք
վստահաբար պատասխանեցին նամակին – Յօվսէփ արհի եպիսկոպոս / Արարատայ նահանգին... երկայնութեամբ ճանապարհին / եւ ոչ ուրեք յաջէին:
3. 147բ-249բ Երրորդ յեղանակ. Վասն միաբանութեան սուրբ ուխտին սուրբ եկեղեցոյ – Թէպէտ եւ
ոչ իցեմք այսու / մեք հայ եղբարք բաւական... որոյ հարեալ ձախող իրաց / զաշխարհս առնել ի ցրօն:
4. 249բ-72բ Չորրորդ եղանակ – Վասն Սիւնեաց
վեստ իշխանին / երկպառակման սուրբ յուխտէն... ըմպել նմա տամ զմահու / զդառնութիւնն զբաժակ: /
Վերջ Դ. եղանակին:
5. 273ա-324բ Հինգերրորդ յեղանակ – Յարձակումն արեւելեաց / Հայաստանի ի վերայ... զի մի՛
լիցի կոխան ստից / սուրբ տաճարս ի խարխաբ:
6. 324բ-50բ Վեցերորդ յե|354|ղանակ – Կրկին
անգամ ընդ[դ]էմ կալն / Հայոց զօրաց մեկնազէն... որ
դարուց դար բրաձր հռչակի / համբաւ նորին գամ
զգամ:
ա. 337ա-50բ Ողբ առ մահն քաջին Վարդանայ
Մամիկոնէի – Անկաւ տապաստ քաջ Վարդան / Հայոց
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քաջաց Յովնատան... վաղվաղակի ոչ կարէին / ի
հաւատալ անսասան: / Վերջ վեցերորդ յեղանակի:
– 340բ Ծանօթութիւն. Ի յԱլափարս, ու[ր] կայ քաջ
Վարդանայ արեամբ ներկեալ վէմ, առ որ յաճախին
ուխտաւորք: Քաջիս արեամբ ներեկալ վէմն, որ կայ
արդէն Ծաղաձոր, վարաժանիս ի յԱլափարս խնկի ի
բոյր աչք ի թոր: Կանայք Հայոց ի ծունկս անկեալ ձեռք
ի խունկ ի կերսն երկիր ի պագ տան այն վիմէն պահեն
զուխտիս պահք կրօն:
7. 351ա-410բ Յեղանակ եօթներորդ – Յորում ի
տես իսկ նկարի / որ արյեալ Հայոց քաջութիւնն... մի՛
ասասցէ հոգոցն հանգիստ / մի՛ կարդասցէ ողորմի: /
Վերջ եօթներորդ յեղանակին:
8. 411ա-623ա Արտաքոյ եօթն յեղանակին՝ ութերորդ – Դարձեալ կրկին վասն նորին / պատերազմին
բազմավաշտ... հասցուք փառաց խոստացելոց սիրե-
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լեացն Աստուծոյ / ի Քրիստոս Յիսուս փրկիչ եւ Տէր մեր
առ Հայոց. ամէն: Վերջ:
բ. 623բ-53բ Եղիշէի պերճիմաստ վարդապետի
վեհազանց բան խրատու աւանդեալ, որ յաղագս
միանձանց – Մարդիկ խոհուն բանիբուն / անմահ
հոգւով բանական... ամէն քեզ փառք Տէր փրկիչ / յաւիտեանս անսահման. ամէն: Վերջ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Բվնդ.՝ 5ա, 6ա, 7ա:
623ա Գրեցաւ ի հայկական տօմարիս ՌՅԼԷ. (1888)
եւ փրկչական 1888 ամի, ի Սուրբ վանս Սրբոց Թարգմանչաց՝ մերձ ի Խաչակապ գիւղն, ձեռամբ Թէոդորոս
վարդապետի Շիրակունւոյ՝ վանահօր նոյն վանուց:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Մրմունչ Եղիշիայ եպիսկոպոսին
Ամատունւոյ, ի 1884 ամի, ի 8 յօգոստոսի. Թէոդորոս
վարդապետ Շիրակունի», 2ա՝ «1884, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:

3150
ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ՇԻՐԱԿՈՒՆՒՈՅ՝ ՆՈՐ ՔՆԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՆՔ
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ հեղինակը:
ԹԵՐԹ՝ 211 (գրչի էջակալում՝ 1-409, որ է՝ 1ա-206ա). չգրուած՝
211բ: ՊՐԱԿ՝ 2+Ա-ԺԳx16 (Ա 11, Բ 12, Ժ 20, ԺԲ 22): ՆԻՒԹ՝
թուղթ, ճնշադրոշմներով՝ «фабрики N 5 Сергъева», «фабрики
N 6 Сергъева» ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x17,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(17x12): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 14ա): ՏՈՂ՝ 16, 18, 20, 24: ԿԱԶՄ՝
սեւ կաշի. միջուկը ստուարաթուղթ. աստառը՝ կանաչ ծաղկաթուղթ, յետագայում վրան փակցուած սպիտակ չգրուած թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, թուղթ, չգրուած:

Նմուշ 14ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 174բ՝ սոսնձուած տպագիր թուղթ
(13x11)՝ պատկերուած սուրբ Թադէոս առաքեալը, նկարի տակ՝
«Նախկին Լուսաւորիչն Հայաստանեայց սուրբ Թադէոս առաքեալ: Հրատ Ա. Գիւլամիրեանցի, 1877 թ.»:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի փեղկերը քերծուած, Ա. փեղկի
ստուարաթուղթը խոնաւութիւնից ձուափոխուած, պատռուած,
180բ-1ա՝ գրուած կապոյտ թանաքով, թ. 174՝ ստ. մասը կիսով
չափ պատռուած, տեղ-տեղ, ջնջած, յետագայում լրացուած, թերթերին աղտոտուածութեան, խոնաւութեան հետքեր, թանաքի
ճապաղում՝ 3ա, 39ա, 123ա, 186բ-7ա, 192բ, թ. 211, Պհպ. Բ.՝
պատռուածք-անցք:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-211ա Թէոդորոս Շիրակունի, Նոր քնար հայկական
Պհպ. Աա Նոր քնար հայկական, երկասիրեաց
Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի, Կրկին արտագրեալ ի 1876 ամի, ի 20 Մայիսի, ի վանս Սրբոց
Թարգմանչաց Խաչակապու

ՌՅԻԵ. – 1876

1ա-2ա Յառաջաբանութիւն – Զկնի կործանման
բաբէլական աշտարակին աստուածասաստ պատահասիւք միմիայն նահապետական լեզուն Ադամայ եւ Նոյի,
որն որ հաւաստի գոլ լեզու մերս հայոց, որ բաժանեցաւ
ի զանազան յազգի ազգի լեզուս, ըստ լեզուաց բաժանեցան ազգ եւ ազինք... |1բ| Ուստի ի սոյն հայրենասիրական բարի նախանձ վարակեալ իմ ի մանկութէնէ
իմմէ, ազգասիրական եռանդով վառեալ գոլով, նախ՝
ատեցի զայլազգական լեզուս եւ զերգս, զորս երգէին
համազգի եւ այլազգի երգիչք՝ աշուղ անուանեալք, վասն
որոյ յընթացս մանկավարժութեանն մերում ի Շիրակ, ի
գիւղն յԱրդիկ, սկսեալ ի 1851 ամէն մինչ յամն 1863
ամն, ջան գործեցի ըստ մերում կարի՝ հանդէպ տաճկական երգոց յօրինեցի զերգս հայախօս ի պէտս աշակերտելոց, առ ի զարթուցանել զնոսա ի սէր ազգի եւ ի սէր
մայրենի լեզուիս: Ուստի հետզզհետէ երգելով ի պատշաճաւոր դէպս, |2ա| յորմէ բովանդակեցաւ զայս իմ
երկասիրութիւ՝ն «Նոր քնար հայկական» անուանեալ:
Ուստի նուիրեմ լրութիւնն սիրելի ազգիս՝ իբրեւ ի
բարգաւաճեալ բուրաստանէ անհոտ ծաղիկ իմն, առ որ
խնդրեմ խոնարհաբար յիմ համազգի յեղբարց, եղբայրական սիրով ողջունել զայս զիմ զերկասիրութիւնս՝
«Նոր քնարս», իբրեւ անախորժ ձայնի գարնանաբեր
նորեկ սարեկի. եւ այն լիցի ինձ վարձ եւ խրախոյս մեր
ուսումնասէր պատանեկաց հայկազեանս գրոհի: Մնամ
սպասարկու լրութեանն սիրելի ազգիս՝ Թէոդորոս
վարդապետ Շիրակունի. ի 1876 ամի, ի Յուլիսի 2ին,
ի սուրբ վանս Թարգմանչաց Խաչակապու:
1. 3ա-5բ Գլուխ Ա. Ողբերգութիւն առ մայրաքաղաքն Անի եւ ի բերանոյ դիմառնութիւն առ Հայաս-
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տան – Հայկազն. Անի քաղաք՝ գահ արքայից, / շքեղ
պարիսպ քաջ հսկայից... ուրախացի՛ր, ուրախացի՛ր, /
Անի քաղաք զուարճացիր. 1852 թուին ի գիւղն Արթիկ,
ի Շիրակ:
– Գրչից 3ա «Այս տպեալ կայ ի մէջ յերկրորդ հատորոյ
«Սոխակ Հայաստանի», յերես [37», 38, 1875 թ.]:
Ծնթ. Նկատի ունի հետեւեալը՝ Սոխակ Հայաստանի. Լիակատար երգարան, խմբագրեց Աւագ Գրիգորեան, Աշխատութիւն Ե., հտ. 2, Բաքու, տպ. Հայոց մարդասիրական ընկերութեան, 1875, Ը. (VIII), 258, ԺԴ. (XIV) էջ:

2. 5բ-7ա Գլուխ Բ. Առ մայրաքաղաքն Անի. հանգոյն «Անի քաղաք նստել կու լա» – Չնաշխարհիկ
մայր քաղաքաց, / զքեզ նման չիք յաշխարհաց... հայրենասէր աչք գեղանի. ի 1857, ի գիւղն յԱրթիկ:
3. 7բ-9ա Գլուխ Գ. Ողջոյն ի ձօն Անուոյ հանգոյն.
«Ողջո՛յն քեզ, ո՛վ իշխանուհի» – Ողջո՛յն քեզ, ո՛վ
չքնաղ Անի, / ողջոյն քաղաք Հայոց ազգի... յիս գթասցի Տէրն ամենից, / զիս կորզիցէ յայս աղետից. ի 1862
ամի, ի յԱնի:
– Գրչից 9ա Ծանօթութիւն – Երբ ի 1862 ամին բարձր
սրբազան Անդրէաս եպիսկոպոսն ապահովութեան առթիւ
եկած էր ի վանս Հառիճոյ, ցանկացաւ տեսանել բազմադարեան մայրաքաղաքն զԱնի: Ընդ սրբազան այցելուին ուղեկից
եղան բազում հարեն[ա]սէր անձինք՝ թէ՛ հոգեւոր դասէն եւ թէ՛
աշխարհիկ: Ես յայնմ ժամու գոլով ուրա[րա]կիր, բաղտանեցայ ընդ պատուելի եղբարց յայց ելանել առ մայրենի տունն
Հայոց, ուրանօր երգեցի: Թ. վ. Շիրակունի:

4. 9բ-12բ Դ. գլուխ. Եղերգութիւն առ մայրաքաղաքն Անի, եւ ի բերանոց նորա Դիմառնութիւն առ
Հայաստան – Յարուցեր ես առիւծ արքայք, իմ Անի՛, /
հաւաքել ես գլխոյդ չար պայք իմ ջանի... օ՜շ, թէ իցէր
այսօր այնօր եւ այն դար, / Անիս ուրախ լինէր Հայոց
մխիթար. Թ. վ. Շ. ի 1862 ամի, ի գիւղն Արթիկ:
– Գրչից 9բ 1. Այս երգ տպուած «Մեղու Հայաստանի» մէջ,
1862 ամի: 2. Մոզորիս է աւերակ ինչ, մերձ ի Հառիճ եւ յԱրթիկ, որ այժմ կոչի Սովուղպուլաղ:

– 12բ Աւելուած – Արծիւն յաղթող եմուտ յԱնի ի
կրէս... է հաւատչեայ Անւոյ կանգման պատուառաք:
5. 13ա-4ա Գլուխ Ե. Երգ առ Անի, գահն Բագրատունեաց, հանգոյն «Ասում ես դիմացի՛ր» – Անի
քաղաք, ակ պատուական, որբ հայոց ազգիս, հերիք
մորմոքիս, / Անի քաղաք, աչք լուսափայլ Արամեան
ազգիս, հերիք իմանիս... թող մնայ իմ սիրտ ի մէջ աղետի, միշտ տարուետարի. ասում ես. Թ. վ. Շիրակունի,
ի 1859 ամի, ի գիւղն յԱրդիկ:
– Գրչից 14ա «Այս երգ տ[պ]ուած է «Սոխակ Հայաստանի» երկրորդ հատորի մէջն» [էջ 39-40]:

6. 14ա-5ա Եղերգանս առ Անի. եւ [ի] բերանոյ
նորա Դիմառ[ն]ութիւն առ Հայս. Գլուխ Զ. – Ասէ
հայն. Ողբս յօրինել քաղցր է սրբոց, / չքնաղ Անի,
չքմեղ Անի, շքեղ Անի... Բա՛ւ է երգես յոյժ ցաւալի /
Պարգեւ անուն Շիրակունի. ի 1854 ամի, յԱրդիկ:
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7. 15բ-6ա Գլուխ Է. Շէր գեղեցիկ առ Անի – Հնչեա՛
մուսայդ գեղանի, / հնչեա՛ աղու աղաւնի... ընդէմ Պարսից կայր ի բիրտ, ա՜յ, ա՜յ գեղանի. Թ. վ. Շ. ի 1857, ի
գիւղ Արթիկ:
8. 16բ-9ա Գլուխ Ը. Խօսակցութիւն Արագած եւ
Մասիս լերանց Հայաստանեաց – Ասէ Արագած.
Քաղցր եւ պատուական եղբայր իմ Մասի՛ս / Այդ ի՞նչ
զարմանք է, ընդ իս ոչ խօսիս... ես՝ Շիրակունիս, Հայկայ յետին ճետ / ձեզ ասեմ, լերի՛նք, հերիք, այս բաւ է.
Թ. վ. Շ. ի 1860, ամի յԱրթիկ:
9. 19բ-20ա Գլուխ Թ. Առ ամենասուրբ Կոյսն –
Երանի է քեզ, տիրածի՛ն, / եղեր տաճար անճառ Բանին... միշտ բարեխօս լե՛ր վաս հիքոյս՝ / ինձ՝ անարժան Շիրակունւոյս. 1851 ամի, ի գիւղն յԱրթիկ:
10. 20աբ Տաղ առ սուրբ կոյսն Աստուածածին,
հանգոյն «Գէօնայ եազօլտի հազին». Գլուխ Ժ. –
Մարքարտաշար մանեակ, / պարանոցիդ երկնառաք...
տա՛ր իմ մտաց պայծառ լոյս՝ / ճանաչել Տէրն իմ Յիսուս, ո՛վ տիրուհի. ի գիւղն Արթիկ, 1857 ամի:
11. 21աբ Գլուխ ԺԱ. Տաղ սիրոյ – Զքեզ գովեմ սիրուհի, / սէրդ ձօնեա՛ տիրուհի... սակաւ բանիւ քեզ ընծայ
/ բերան իմոյ ահա տայ. Թ. վ. Շ. ի 1854, ի գիւղ Արթիկ:
12. 21բ-2ա Գլուխ ԺԲ. Յորդոր մանկանց – Ո՜վ
պատանիք մեր քաջազուն, / ահա բացաւ ծաղկեալ գարուն... ուսման լիջիք նախամեծար, / Շիրակունին ձեզ
խրատ տայր, / որով լինիք հոգւով պայծառ, ջանա[ցէք
ո՛հ]. ի 1858 ամի, յԱրթիկ:
13. 22բ-3ա Գլուխ ԺԳ. Տաղ հանգոյն ղալաչի
խաղին – Արդ դու, ով Արագա՛ծ՝ որջդ այծեման, /
լուսափայլ ամպալից պէս-պէս ծիածան... անսա՛ բանից իմոց խղճալի Թորո՛ս, / ուսումն է անգին գանձ եւ
ծաղիկ նարդոս, հազուագիւտ նարդոս. Թ. վ. Շ., ի
1855 ամի, ի գիւղն Արթիկ:
14. 23աբ Գլուխ ԺԴ. Տաղ ի ժամ գարնան, հանգոյն «ղալայչի» – Ա՛յ քաղցրիկ առաւօտ բարելից
գարնան, / ընդ արշալոյս ծագեալ Արեգն աննման...
հիւսեաց շարս բանից ըստ իւրեան կարին, որ լսող
բերկրին. ի 1858 ամի:
– Գրչից 23ա «Տպեալ ի Բ. հատորն «Սոխակ Հայաստանի»
[էջ 36-37]:

15. 24ա-6ա Յորդոր հայ տղայոց. Գլուխ ԺԵ. –
Հիանալով կարի ափշիմ, / երբ հայկազանց նախնեաց
հայիմ... որք թէ ջանայք սուրբ ուսմանս, / չէ պարտ
գիտել զուր աշխատանս արիք:
16. 26ա Գլուխ ԺԶ. Շէր սիրոյ – Ե՛կ, ո՜վ իմ սիրուն
սիրելի, / եւ փութա՛յ, արի՛, ցանկալի... պայծառ երեսօք գեղգեղիս, / զուարճ ծաղկալի արծարծի. ի 1856,
ի գիւղն յԱրթիկ:
17. 26բ-7ա Գլուխ ԺԷ. Շէր քաղցրանուագ. հանգոյն «Բարբառ թիքանի խաղին» – Ե՛կ, ցանկալի,
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ազնիւ թութա՛կ, / հնչեա՛, հնչեա՛, քաղցր եղանակ...
հովիտք խնդան միշտ պարելով, / մեք ցնծասցուք զայս
ասելով, ա՜յ իմ. ի 1857 ամի, ի յԱրթիկ:
– Գրչից 26բ «Այս երգը տպած է «Սոխակի» յերկրո[ր]դ
հատորի մէջն», [1875, էջ 99]:

18. 27աբ Գլուխ ԺԸ. Տաղ վասն ուրախութեան –
Թութակ ազնիւ թռչունն երգէ անուշակ, / ծիծառն,
ահա, լինի մեզ գարնան գուշակ... Ոչ է պարտ զկեալն
հացիւ միանակ, / այլ պարտ է զբան նորին դուք պահէք. արդ, եկայք. ի 1853 ամի, ի գիւղն Արթիկ:
19. 27բ-9ա Գլուխ ԺԹ. Երգ առ Վարդան բազմերախտ զօրավարն Հայոց Մամիկոնեան սուրբ նահատակն – Եռանդ սրտին հոգւով ջեռեալ զարգանայր, / երբ ի ձեռին դաշոյն փայլեալ շողշօղայր...
խնդրեա՛ այժմոյս սակս որդւոց հայկազեան / պահել
յաղթող մարտս դիւաց յաւիտեան քաջա՛՛. Թէոդորոս վ.
Շ., ի 1852 ամի, ի գիւղն յԱրթիկ:
20. 29ա-30ա Գլուխ Ի. Ի պաշարումն զօրաց հագարացւոց զքաղաքն Շիրակայ, զԱլէքսանդրապօլ, ի
1854 ամի – Ալեքսանդրապօլի քաղաք աննման / երբ
պատեալ պաշարեաց զօրքն հագարեան... Շիրակունին բաղձայր հաւաքել համայն / լեզուօք մեղր յօրինել՝
բազմաց դուրական. ի 1854 ամի, ի գիւղ Արթիկ:
21. 30ա-1բ Ներբողեան ընդհարուր նախարարի
Կովկասեան Արարատեան սպարապետի, քաջ
կնեազ որդւոյ Յօվէփայ Բարսեղ իշխանի յաղթութեանն զօրաց հագարացւոյ, ի գաւառին Շիրակայ, ի
վերայ Ախուրեան գետոյ, 1853 ամի. Գլուխ ԻԱ. –
Թագ պարծանաց տանն Ռուսաց հռչակեալ, / աստեղաշար կուրծքս պայծառ գեղգեղեալ... սրախողող առեալ
զօրս այլազգեաց, / տիրեալ զերկիր Շարայաւան հայկազանց. գերա՛՛. ի 1853 ամի, ի Շիրակ, ի գիւղն յԱրթիկ:
22. 32ա-3բ Ներբողեան ընդհանուր սպարապետի
Կովկասեան Բարսէղ իշխանի Յօվսէփեան Բեհբուդեանց, երկրորդ պատերազմին Շիրակայ ընդ[դ]էմ
հագարացւոյ, ի 1854 ամի. Գլուխ ԻԲ. – Զուարթացան
դաշտ եւ լերինք, աշխարհն համայն Ռուսաց, / զուարճացան գիւղք, եւ քաղաքք՝ ի լուր բանիս յաղթութեանց... երբ լսեցի զյաղթութիւն, ուրախութեամբ երգեցի, / դու ես պսակ, դու ես պարծանք տանս Հայոց Արամեան, քաջ կնեազ. Թ. վ. Շ., ի 1854 ամի, ի գիւղ Արթիկ:
– Գրչից 33բ «1. Ծանօթութիւնն. Կան է գիւղ ինչ ի գաւառին Կարնոյ, մերձ ի քաղաքն Կարին, քաղաք, որ է հայրենիք
Շիրակունւոյս, ուստի գաղթեալ ի 1830 ամին ի Շիրակ, ի մեծ
գիւղն՝ յԱրթիկ, մերձ ի Հառիճ, որ է տեղի սննդեան եւ
զարգացման Շիրակունւոյս:

– Կան է տեղի Շիրակունւոյս / յատուկ տեղի
ծննդեան, / Արթիկ գիւղն է իմ զարգացման / վայր եւ
տեղի սննդեան. Թ. վ. Շ.:
23. 34ա-5բ Բան առ սուրբ եկեղեցին. Գլուխ ԻԳ.
– Ի սուրբ ծնողէդ, յորում ժամու ես ծնայ, / փառաց
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ժառանգ, Հօր որդեգիր գրեցայ... եւ սուրբ արեամբ մաքուր գառին են մաքրեալ / վասն իմ հիքոյս միշտ հանապազ պաղատեալ. Թ. վ. Շ., ի 1865, ի Վանս Շօղակաթու, ի Վաղարշապատ:
24. 35բ-6ա Գլուխ ԻԴ. Զգացում ի թմրութեանց –
Կաթոյգին հառաչմամբ կենօք մաշեցայ / ի յունայն աշխարհին չարին միտեցայ... յայնժամ զիս դասեա՛ ի
դասս վերին, / աջակողմեան պարան զուարթնոց
գնտին. վաՖյ. ի 1851 ամի, յԱրթիկ:
25. 36աբ Աղերսանք զղջացեալ սրտիւ – Լո՛ւր, Տէ՛ր
իմ Յիսուս ի քեզ պաղատիմ վասն իմ ցաւոյս, / ո՛հ, ո՛հ,
ո՛հ քեզ աղերսեմ, ո՛հ, դու լե՛ր ինձ բժիշկ... գէթ համարեա՛ զիս, ո՛հ, ո՛հ, ո՛հ Մաղքսս ծառայն փրկել:
– Գրչից 36բ «Այս երգս գրեցաւ այն առթիւ, երբ ականջս
սաստիկ ցաւում էր, ի 1852 ամին, յԱրթիկ»:

26. 36բ-7ա Գլուխ ԽԶ. Տաղ Յարութեան Քրիստոսի
Աստուծոյ – Ի լուսափայլ գերեզմանին / կայր սերովբէն
երկնային... հողաթեւեալ բազկատարած / յաղթողն առնէ
արդ գերեդարձ. ի 1861 ամի, ի գիւղն յԱրթիկ:
27. 37ա-8ա Գլուխ ԻԷ. Առ նահապետս Հայոց –
Հա՛յկ, լայնալիճ աղեղնաւոր, / լայնեա՛ զաղեղդ մկնդաւոր... բաւ, հերիք է դեռ քանի լաս, / բախտ, թագ,
Հայոց չկան, ո՞ւմ կաս. Թ. վ. Շ., ի 1871 ամի, ի յՈւտիս,
ի գիւղն Նիժ:
– Գրչից 38ա «Յառաջին հատոր «Կիթառ հայկականի»,
տե՛ս ձեռ. 2737, 48բ-9բ:

28. 38աբ Գլուխ ԻԸ. Ուղերձ առ Տիրամայր սուրբ
Աստուածածինն – Ով տիրուհի՛, կո՛յս գովելի, / ուղերձ
մանկանց քոյդ առաջի... ընկա՛լ զբախումն մեր արտասւաց, / ցօղա՛ զցօղդ ողորմութեանց. ի 1862 ամի, յԱրթիկ:
29. 39ա-40ա Գլուխ ԻԹ. Ողբ Տեառն Յիսուսի
Քրիստոսի – Ցա՛ւ է ինձ վէրդ, անուշ որդիա՛կ, / քան
զՀաբէլին մահակ ի ճակատ... ա՜յ իմ գեղանի մայր, իմ
տիրածին, / առ քեզ մխիթար Զեբեթեայ որդին:
30. 40աբ Գլուխ ԻԹ. Առ ս[ուր]բ Տիրամայր – Այ
իմ որդեա՛կ, անմահ Բանդ Աստուա՛ծ, / հոսին իմ յաչաց
առուք արտասուաց... ծանր են, որդեա՛կ, փոխել
զլուսին / ընդ աղօտ լուսոյն եւ ընդ ստուերին. ի 1863
ամի, Քէշիշքանդ:
Ծնթ. ԻԹ. համարը կրկնուած է:

31. 40բ-1ա Պատերազմ Արամայ ընդ[դ]էմ Նիւքարայ Մարին. Գլուխ Լ. – Լերինք չքնաղ կարթեսցին, /
Արամն ի վէգ ընթանայ... Նիւքա ի ցից դիտանոցին /
արդ, բարձրանայ բարձրաբերձ. ի 1871 ամի, ի գիւղ Նիժ:
32. 41ա-2ա Գլուխ ԼԱ. Առ Սուրբ մենաստանն
Հառիճոյ – Ցնծա՛ Հառիճ՝ սուրբ մենաստան, / պարծանք քոյին արդ բարձրացան... ընկերութիւնն անդ
ծակամուտ / վասն շահուց գործեն ի մուտ. ի 1860
ամի, ի վանս Հառիճոյ:
33. 42ա-3ա Գլուխ ԼԲ. Հառաչանք ի խորոց սրտէ
վասն այրիութեանն իւրոյ – Այս բորբոք, այս շանթ,
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այս կրակ, այս բոց / հրդեհեալ տոչորեաց սիրտ իմ ի
խորոց... բաւ է լաս, ողբաս, ա՛յ Շիրակունի, յանկարծ
այցելութեանն դառն իմն բանի. Թ. վ. Շ., ի 1863 ամի,
յԱրթիկ:
34. 43բ-4ա Գլուխ ԼԳ. Տաղ զուարճութեանն – Մուզա՛յք Հայոց, արդ հնչեցէ՛ք անուշիկ, / դուք նոր քնար եւ
նոր տաւիղ գեղեցիկ... միով ոտամբ հարկանէ մահ
դալկահար / եւ զարքունիս եւ զաղքատին տաղաւար:
35. 44ա-6բ Գլուխ ԼԴ. – Քաղցր ամուսի՛ն իմ սիրահար, / փլաւ կենաց քոց տաղաւար... երբ մատուսցես
սուրբ պատարագ, / զիս յիշեսցես արագ-արագ. ի 24
Ապրիլի 1863 ամի, ի գիւղ Արթիկ Շիրակայ:
Ծնթ. 46բ «Տապանագիր. Ի յայս դամբան կայ ի դարան...
էր կողակից եւ ամուսին / Թէոդորոս վարդապետին»:
Ծնթ. «Վարդապետին» բառի «դ» տառը ջնջած եւ դարձրած՝ «վարժապետին»:

36. 47ա-8ա Գլուխ ԼԵ. Ի մահ վաղամեռիկ նշանեալ պատանւոյ Գրիգորի Շիրակունւոյ ի 1862 ամի
– 1. Այդ ինչ աղէտ, այդ ինչ ցաւ, / քնքուշ յանձ քո
մխեցաւ... շիջցի զարեւ իմ եկնաց, / խաւարեսցին բիբք
աչաց. ի 17 Սեպտենբերի, ի 1862 ամի, յԱրթիկ:
Ծնթ. 48ա Տապանագիր – Մահ անագորոյն եւ մահ ոխերիմ... Աստ տապաստ արկեր ի թաւա[լ]գլոր:

37. 48ա-9ա Գլուխ ԼԶ. Ի մահ յանկարծամահ
ուսումնական պատանւոյ՝ Կարապետի Շիրակունւոյ.
ի բերանոյ հանգուցելոյն – Սեաւ բախտին ճակատագիր / զիս յիմ տանէս արկ տարագիր... մեծ սուգ պատճառեաց իմոց սիրելեաց. ի յՕգոստոսի 18: ի 1866
ամի, յԱրթիկ:
Ծնթ. 49ա Տապանագիր – Արկածք դառնագին, դառն մահ
անկարծ... մեծ սուգ պատճառեաց իմոց սիրելեաց. ի յօգոստոսի 18, ի 1866 ամի, յԱրթիկ:

38. 49բ-52ա Գլուխ ԼԷ. Ուղեւորիլն սրբազան Մօվսէս արքեպիսկոպոսի Գանձակեցւոյ, առ ի Սպահան,
ի 1864 ամի, ի 20 Յունվարի – Մինչ բարձրացայք
յԱրարատայ գԳղարքունիս ի ծաղկոտ, / փոյթ ընթացիւք առաջացայք եւ ճեպեցայք ոտ ընդ ոտ... ո՜վ ծով,
զարարիչ քո յիշես. զարարծ իմ ես նորա. ի 1864, ի 20
Յունվարի, ի Դիլիճան գիւղն:
39. 52բ-3բ Գլուխ ԼԸ. Ի շիրմաց ճգնաւոր Յօհաննէս վարդապետի Մաղաքեանց հնչի առ արի[ւ]նակից թոռն իւր՝ առ Մօվսէս սրբազան արքեպիսկոպոսն Գանձակեցի, ի 20 Փետրվարի 1864 ամի –
Եկար ի տես զայս իմ շիրմաց, / հեղուս զառուս քո արտասուաց... ես աստ ննջեմ աստ ի շիրիմ, / գնա՛, որդի՛
հաւատարիմ. ի 20 Փետրվարի 1864 ամի, ի գիւղն
Գառնակեր, ի յանապատին Ծաղկոցած:
40. 54ա-7բ Գլուխ ԼԹ. Երեւէջ բախտին ի հարսանիս եւ մահ Գնէլայ – Առ ի՞նչ այսօր, այ դիւցազո՛ւնք,
առ ի՞նչ նժոյգ ոսկեսանձ, / առ ի՞նչ նազէք դուք սիքաքայլ, առ ի՞նչ հանդէս գերապանծ... պատրաստ կացէ՛ք ի նենգաւոր կեղծ ընկերաց ոխերիմ, / գուցէ առ-
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նեն ձեզ նետահար ի սիրտ հոգի կարեւեր. Թ. վ. Շ., ի
1863, 10/12 ի Սուրբ յԷջմիածին:
41. 58ա-61բ Գլուխ Խ. Առ մայրաքաղաքն Արմաւիր – Ա՜խ Արմաւի՛ր, դու հայոց բախտ, / ընդէ՞ր բեկաւ
քո ոսկի լախտ... մակեդոնեան զօրաց անճառ / գիշատեցաւ որպէս տաճար ախ. գրեցաւ ի Սուրբ Էջմիածին,
1863, 9/12 ամի:
42. 62ա-3ա Գլուխ ԽԱ. Առ սուրբ Սիօն – Անձկամ
հանգչիլ ի քո ծոց, / մայր սուրբ Սիօ՛ն, մա՛յր ողջ Հայոց... ընդ քեզ փրկիչդ միշտ հաշտ արա՛, / ի պաշտօնիդ կալ անարատ. գրեցաւ ի Սուրբ Էջմիածին, 1863,
11/12 ամի:
43. 63բ-7ա Գլուխ ԽԲ. Շնորհաւոր տարի եւ բարի
Կաղանդ. Խլեսցի յարմատոց համայն չար աղանդ –
Այն ինչ արփին նսեմանայր, այն ինչ յաստեաց տեղի
տայր, / այն ինչ Արեգն ընդ հակոտնեայս ընտրեաց
զիւր ճանապարհ... քանի տողեն անհարթ գրիչ անկերթ
մատանք հետ ընդ հետ / տարք եւ տարիք միշտ գան
գնան եւ յաջորդեն ճետ ընդ ճետ. Թ. վ. Շ., գրեցաւ ի
Սուրբ Էջմիածին, 1864, 1/12 ամի:
44. 67ա-9բ Գլուխ ԽԳ. Ներբող ի շնորհաբաշխ
գալուստ բարձր սրբազան Գաբրիէլ արքեպիսկոպոսի Այվազեան ի Սուրբ վանս Հառիճոյ, որ ի Շիրակ,
ի 1867 ամի, Յուլիսի 15-ին – Բաւ է ննջէք, մանկո՛ւնք
Հայոց, հի՞մ կայք տխուր, սեւաթոյր, / ի սուրբ աջն
հովուապետիս ձօն ձօնեցէ՛ք զհամբոյր... թող տարուց
տար յաւերժասցի ի քո Հառիճ յիշատակ. Թէոդորոս
վարդապետ Շիրակունի, ի 1867 ամի:
– Գրչից 69բ «Այս երգը տպած է «Սոխակի» երկրորդ
հատորին մէջն»:

45. 70ա-3ա Գլուխ ԽԴ. Ուղերձ – Ամենասուրբ Երրորդութի՛ւն, / պահեա՛ Ռուսաց վեհ տէրութիւն... յուսա՛յ ինքեան գոլ մեկենաս, / ձերդ պատուելի ընկերաց
դաս. Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի:
– Գրչից 73ա «Այս ուղերձն երգեալ Բագուոյ մարդասիրական ընկերութեանն տասներորդ շրջանի յոբէլեանի առթիւ, ի
Սուրբ վանս Թարգմանչաց, մերձ ի Խաչակապ, ի 1874 ամի, եւ
լոյս է տեսած «Սոխակի» առաջին հատորումն, [1874, էջ 53-56]:
Ծնթ. Նկատի ունիհետեւեալը՝ Սոխակ Հայաստանի. Լիակատար երգարան, խմբագրեց Աւագ Գրիգորեանց, Աշխատութիւն
Բ., հտ. 1, Բաքու, տպ. Ն. Մալաֆեանի, 1874, 284, Ը. (VIII) էջ:

46. 73ա-7ա Գլուխ ԽԵ. Շնորհաւոր գարուն եւ բարի տարեդարձ «Արարատ» ամսագրոյն Սուրբ Էջմիածնայ – Բացաւ արդէն, ո՛վ Արարատ քեզ նոր
գարուն ծաղկաւէտ, / յորում արփիդ կամարս յերկնից
փայլէ ի փայլ բերկրաւէտ... երբ, Տէ՛ր, սրբես զաշխարհիս կալ, հեծանոց առ ի հուր բոց / յըշտեմարան արքայութեանն զետեղեցող ազգ հայոց. Թ. վ. Շ. գրեցաւ
ի վանս Սրբոց Թարգմանչաց Խաչակա[պայ], ի
յ1869, 4/12 ամի:
47. 77ա-9բ Գլուխ ԽԶ. Երգ ոգեալ ի 20 Փետրվարի
1875 ամի, յաւուր տօնի սրբոց Վարդանանց 1036
վկայից, ի վանս Սրբոց Թարգմանչաց, որ ի Խաչա-
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կապ: Խօսակցութիւն Եղիշէ եպիսկոպոսին Ամատունւոյ ընդ Վահանայ եղբօրորդւոյն Վարդանայ
Մամիկոնէի – Ասէ Եղիշէն. Լսի՛ր Վահա՛ն, ասեմ քեզ,
անտէր մնաց Հայաստան, / կացի՛ր, Վահա՛ն, պատմեմ քեզ, անհէր մնաց Հայաստան... թող Հայաստան
խրոխտայ ընդէմ Պարսից անսասան. լսի՛ր:
48. 80աբ Գլուխ ԽԷ. Խրախոյս խրախ Վարդանայ
ի դաշտին յԱւարայր, երգեալ ի 20 Փետրվարի 1875
ամի, ի տօնի սրբոց Վարդանաց զօրավարաց 1036
վկայից, ըստ եղանակին «Երկինք զուարթ» երգին –
Լերի՛նք Հայոց, ցնծացէ՛ք, Վարդան նստաւ ի նժոյգ, / ընտիր-ընտիր հայկազո՛ւնք, ընկեր-ընկեր զոյգ առ զոյգ...
մեր կրօնին հաւատոյն, մեր մայրենի սուրբ լեզուին, /
առ այն կմախք մեր քաջաց դարուց ի դար միշտ յարգին նիզակ:
49. 81ա-3ա Գլուխ ԽԸ. Մաղթանք – Երկի՛նք անմահ, տու՛ր վեհ կայսեր երկար կեանս երջանիկ՝ /
Աղէքսանդր թագաւորին եւ ժառանգին անդրանիկ...
Շիրակունոյն անհարթ գրիչ ձեզ ներբողել չզօրէ, ձեզ
տրիտուր վարձահատոյց լիցցի երկինք, որ զօրէ. ի
1875 ամի, ի Սուրբ վանս Թարգմանչաց:

54. 90ա Գլուխ ԾԳ. Օրհնութիւն մօրն Վահանայ –
Օրհնեսցուք զՏէր միշտ եւ հանապազ, / որ զգթութիւն,
խնամք աննիազ... ի մէնջ բանական դասուց եւ խմբից
/ եւ ի հրեղէն ի լուսարփենից:
55. 90ա-1ա Գլուխ ԾԴ. Կտակ մօրն Վահանայ –
Վահա՛ն, առ աւանդ զիմ վերջին կտակ, / զիմ վերջին
զանդարձ կա՛լ քեզ յիշատակ... Աշտեն առ Աստուած
յաշտ ուխտ հոգեւոր, / խնդրեն թէ երկինք ընդ մեզ իսկ
հաշտեն:
56. 91ա-3ա Գլուխ ԾԵ. Հառաչանք, ողբ եւ հեծեծանք Վահանայ Մամիկոնէի ի ժամ ուրացութեանն
ակամայ, ընդ կեղծօք – Խիղճ իւր անհանգիստ զտիւ,
զգիշեր / տատանեալ, տարտամ միշտ կայր ի յերեր...
հազար երեսուն վեցից ընդ նոսին, որք ի յԱւարայր
վաստակեան անսեն:
57. 93ա-4բ Գլուխ ԾԶ. Անուանք նախարարաց,
որք անկան յԱւարայր ընդ Վարդանայ, երգեալ ի բերանոյ եղբօր Վահանայ Վասակայ Մամիկոնէի –
Ու՞ր է Խորէն Խոռխոռունին՝ / այրն խոհեմ խոհական... երից տասանց վիցի միոյ / հաշուին եւ թիւք ընդ
հազար. ի 1871 ամի, յՈւտիս, ի գիւղն Նիժ:

– Գրչից 83ա «Այս մաղթանս, լուս տեսած է «Սոխակի»
յերկրորդ հատորումն», [1875, էջ 102-105]:

– Գրչից 94ա «Ծանօթութիւն՝ Մայրն Վահանայ Ղազար
Փարփեցին Արծունեաց ցեղէ կգրէ, բայց մեք արժան դատեցինք, դուստր Վահանայ Արծունւոյն, քան թէ այլ ումեք»:

50. 83բ-5ա Գլուխ ԽԹ. Սուգ ի վերայ մահուան
Սմբատայ թագաւորին Հայոց, որ նահատակեցաւ ի
սէր Քրիստոսի Աստուծոյ, ի Յուսուփ ոստիկանէ հագարացւոց – Լացին տարերք՝ երկինք երկիր, / լացին
Մասիս եւ Արագած... համբոյր ձօնէ ծունկ ի խոնարհ /
Թէոդորոս Շիրակունի. ի Սուրբ վանս Թարգմանչաց,
ի 1875, 9/12 ամի:
– Գրչից 83բ «Արտ[ա]գրեալ է հեղինակիս աշխատասիրած «Կիթառ հայ[կա]կան» յերկրորդ հատորից»:

51. 85ա-8ա Գլուխ Ծ. Երգ ի պատճառս վերջանալոյ թագաւորութեանն Հայոց – Արփին Հայկազանց
Մասեաց ծագեցաւ, / ընդ արշալուսոյն պայծառ փայլեցաւ... կեցցեն ազգասէրք, կեցեն անպակաս, / քանի
դարք դարուց յաջորդեն անկաս. ի 1876, 4/12 ամի:
– Հեղինակից՝ 85ա «Արտագրեալ ի «Կիթառ հայկականի»
յերկրորդ հատորից», – 88ա «Ծանօթութիւն վասն հետեւեալ
երգոց. Զկնի սորին տողեալ երգերն արտագրեալ է «Ի յանցք
Վահանայ» թէատրական վիպասանութենէն, որ է հեղինակեալ
ի յերկանց սոյն Թէոդորոս վարդապետի Շիրակունւոյ Արթիկեցւոյ, տակաւին ձեռագիր, զորս մի ըստ միոջէ տողեալ ըստ
կարգին յաջորդեն զհետ սորին:

52. 88բ-9բ Լաց Ձուիկայ՝ մօրն Վահանայ Մամիկոնեան. գլուխ ԾԱ. – Ա՜խ, իմ Վահա՛ն, որդի՛ անդրանիկ / ես քեզ տեսնէի գուցէ երջանիկ... կրօն հաւատը
յինէն սորվէիր, / յոյս եւ հաւատը հաստատ պահէիր:
53. 89բ-90ա Գլուխ ԾԲ. Երգ հարսնութեանն Ձուիկայ՝ մօրն Վահանայ – Վասպուրական ի ծագաց /
ա՛ռ քեզ ծաղիկ, ո՛վ Տարօն... թէ՛ զուարթուն ասեմ նա,
/ թէ՛ հրեշտակ եւ թէ՛ մարդ:

58. 95ա-7ա Գլուխ ԾԷ. Խրախոյս նախարարաց ի
միասին – Ի գուճ գետնամած, մատչիմք առ ուղերձ /
առաջի քո, Տէ՛ր, որ կաս առ մեզ մերձ... աղաչեմք զքեզ,
Տէ՛ր իմ բարերար, / զմեզ մի՛ թողուլ, մի՛ անմխիթար:
59. 97բ-8ա Գլուխ ԾԸ. – Վիպասանն. Գլայր ի գիլ
յեթերս երկնից / գիշերավարն Լուսին... երդնուն մնալ
ի մի ի սիրտ / եւ սերտ սիրով բարգաւաճ:
60. 98ա-101ա Գլուխ ԾԹ. Հայկական զօրաց երգ
– Յօժարեմք յօժար սրտիւ կամակար, / ի մարտ, ի գուպար յօժարեմք յօժար... ուստի փութասցուք, ժամ է
արդ արդէն, / երկին մեզ գթա մեզ արդէն. ի 1871 ամի,
ի գիւղ Նիժ:
61. 101ա-4բ Գլուխ Կ. Երգ վասն ազատութեանն
ի գերութենէն Վարդայ՝ եղբօրն Վահանայ – Բուռվառեցաւ խունկ ծուխ Հայոց / եւ խնկեցաւ բարդ ի բարդ...
զէտ արծուի օդաթռիչ / զվարդ առ մեզ հասուցեր:
62. 104բ-7ա Գլուխ ԿԱ. Երգ զօրաց Հայոց –
Զինուոր եմք Հայոց, զինուոր թագազուրկ, / մեր կուր
կերակուր պարտի լինել մուրկ... Ապա փութասցուք
թափել քերտ զարիւն / վասն եկեղեցւոյ, վասն ազգի
սիրոյն. ի 1872, 6/12 ամի, ի Նախի, ի գիւղն Նիժ:
63. 107ա-13ա Գլուխ ԿԲ. Նկարագրութիւն պատերազմին Վահանայ, աջակցութեամբ Վախթանկայ
Վրաց արքայի ընդ[դ]էմ պարսից Միհրան զօրապետին, ի յԱղուանս – Գրոհ տուեալ Հայոց զօրաց, /
թնթաց Մասիս եւ Արագած... ժամ է արդէն, օ՜ն քաջասցուք / ստանալոյ լոյս պսակ:
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64. 113ա-7ա Գլուխ ԿԳ. Երգ Բաբկէնի Սիւնեցւոյ,
որ անկ[ե]ալ դնիւր վիրաւոր ի դաշտին, յեզր Կուր
գետոյն – Բաբկէն Սիւնին դիաթաւալ, / յոգիս բերան
սպասէր... արեւ իմ կենաց տեւէ յարատեւ. ի Շամախի
ի վանս սրբոյն Ստեփանոսի, Սաղիանու, ի 1874
(դարձրած՝ 1864) 6/12 ամի:
65. 117ա-21բ Գլուխ ԿԴ. Եղերերգ Կամսարական
Ներսեհի՝ տեառն Շիրակայ եւ Արշարունեաց, վասն
Հրահատայ հարազատ եղբօր իւրոյ – Ներսէհ Կամսարական Շիրակունին քաջ / անքուն, աննինջ ողբայր
ի թառանչ, հառաչ... զի կարեկից լիցցի ինքեան, / որ
կայր ի ծուփ կիսայար. |121ա| ի 1872, 3/12, ի գիւղն
Նիժ:
66. 121բ-5ա Գլուխ ԿԵ. Երգ առ Լուսին – Ողջո՛յն
քեզ, Լուսի՛ն, ողջո՛յն, բարեկա՛մ, / բարեկամ անզոյգ
դու միանգամայն... բացան, արդ, ծաղկունք՝ շուշան,
մանիշակ, / հնձին փունջ ի ձունջ դստերք համշիրակ. ի
Շամախի, ի վանս Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկայի
Սաղիանու, ի 1864, 7/12 ամի:
– Գրչից 125ա «Այս երգի մէջ յիշեալ յատուկ անուն[ն]երն
տեղեաց Արարատի միջի հին երեւելի գիւղերն են»:

67. 125ա-7ա Գլուխ ԿԶ. Հրահատ – Կամսարական Հրահատայ՝ / տէր Շիրակայ, տէր Հայոց... լերանց ասեմ՝ Նպատ, Մասիս, / վեհն Արագած Արամեան. ի 1871, 10/12 ամի, ի գիւղն Նիժ:
– Գրչից 127ա «Ծանօթութիւն. Մինչ աստ ինչքան որ երգեր գրուեցան, քաղեալ են ի «յԱնցք Վահանայ» յերկասիրութենէն մերմէ՝ Թէոդորոս վարդապետէ Շիրակունւոյ» (հմմտ.
ձեռ. 3093):

68. 127բ-8բ Գլուխ ԿԷ. Երգ յաւուր օծման Լեւոնի
երկրորդի արքայի Հայոց – Լեւոն քաջարին արքայ
օծանի / ի Սիս քաղաքի, մոռանայ Անի... ես՝ Շիրակունիս, երգնակ Շիրակայ, / ձեզ, արդ, աւետեմ առ ի Գանձակայ. ի Սուրբ վանս Թարգմանչաց, ի 1876, 1/12 ամի:
– Գրչից 127բ «Ծանօթութիւն. Այս երգի մէջն դիտմամբ
մեր հին Հայաստանի երեւելի քաղաքներին անուն[ն]երն յաճախած է, որ աշակերտներն սով[ր]ին անուն[ն]երն կամ թէ
այժմ ինչ կոչին, կամ ուր գտանին»:
– Գրչից 128բ «Ի «Կիթառ հայկականի» երրորդ հատորէ
արտագրեալ:

69. 129ա-33բ Գլուխ ԿԸ. Տեսիլ խորհրդաւոր – Ի
մութ խաւար երեկոյին / միտք իմ ի ծուփ, երբ լողայր...
ես զարթեցայ, տեսի երազ, / որ երեւէրն իմ աչաց. վշտալի Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի, ի սուրբ վանս
Սրբոց Թարգմանչաց Խաչակապա, ի 1875, 11/12 ամի:
70. 133բ-5ա Գլուխ ԿԹ. Դրութիւնք կամ առաջաբանութիւն Նարեկեան սուրբ Մատենին – Յոգնաթախանձ բանս աղօթից / օգտակարս առ ի յոյս...
երկասիրեալ Գրիգորի՝ / վանականի Նարեկայ. ի 1871
ամի, 4/12, ի գիւղն Նիժ՝ ուտիաբառբառ հայոց:
– Գրչից 135ա «Արտագրեալ ի «յԱրձագանաց Նարեկայ»
(տե՛ս ձեռ. 2847, էջ 3բ):
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71. 135ա-9ա Գլուխ Հ. Գլուխ առաջին Արձագանաց Նարեկայ – Խոր ի սրտէ կնդրուկ բանից / յոր Էնն
Աստուած արդ խնկի... փառք բարձրելոյդ, անմահ
Աստուա՛ծ / յաւիտենից յաւիտեան. ի 1869, ի յանապատին Նարեկայ:
– Գրչից 139ա «Ծանօթութիւն. Արտագրեալ ի յԱրձագանաց Նարեկայ, յերկասիրութենէն Թ. վ. Շիրակունւոյ»:

72. 139բ-40բ Գլուխ ՀԱ. (տակը՝ Գլուխ ՁԹ) – Կա՛լ
վերստին զայս յաւելուած, / կրկին հեծեծ թախձանաց...
ի մի բերան գոհաբան, յաւիտեանս յաւիտենից. / ամէն
քեզ փառք անվախճան: Ի «յԱրձագանաց Նարեկայ»:
73. 141ա-6ա Գլուխ ՀԲ. Յիշատակարան երանաշնորհ հեղինակին Նարեկեան սուրբ Մատենին – Սա
յիշատակ եւ յիշարան / մուրբ Մատենիս դրութեանն...
ի դպրութեանն վերին կենաց / յաւիտենից յաւիտեան.
ամէն. Ի «յԱրձագանաց Նարեկայ»:
74. 146բ-8բ Գլուխ ՀԳ. Յիշատակարան «Արձագանաց Նարեկայ» – Ձայն ի հառաչ եղերերգեալ / մենաստանէն յարակայ... Թէոդորոս վարդապետէ՝ / Մերթ
յուսուցչէ ի յԱրդիկ. ի Նուխի, ի գիւղն Նիժ, 1872 7/12:
– Գրչից 148բ «Ծանօթութիւն. Այս քանի երգերն «յԱրձագանաց Նարեկայ» իմ յաշխատութեանց յաւելացրի «Նոր քնարիս» մէջ ի բանադատութիւն կամ ի զբօսանս բանասիրաց: Սապէս կամիմ յաջորդ գլուխն յաւելացնել մի երկու գլուխ «Հարսնարան անմահից» եւ «Նուագարան բարե[ը]ղցից»՝ դարձեալ
մեր յերկասիրութիւն[ն]երից:
Ծնթ. Տասնեօթերորդ քառեակում առկայ՝ «Արդիկ» բառի
մասին հեղինակի ծնթ. «1 Արթիկ (ջնջուած եւ դարձուած Արդիկ) է գիւղ Շիրակայ գաւառին եւ է տեղի բնակութեան եւ
սննդեան, երբեմն գաղթեալք ի սմա 1830 թուին ի Կարնոյ գաւառէն ի մարգաց «Կան» գեղջէ Թ. վ. Շ.»:

75. 149ա-52բ Գլուխ ՀԴ. Առ տիրամայր սուրբ
Աստուածածինն – Նորին արթուն հսկողի / երգաբանեալ զայս գովեստ... ճառագայթիւք անաղօտ / յառեալ
յաչս արծարծի:
76. 153ա-7ա Գլուխ ՀԵ. Երգ ի խորհուրդ անմահ
հարսանեաց – Գլուխ Ա. Հարսն ասէ. Համբուրեսցէ
զիս սիրով, / համբոյր բերան ի բերան... դարաւանքն
մեր նոճի, / որ ոչ երբէք ընկալի:
– Գրչից 157ա «Ծանօթութիւն. Այս երգերն արտագրեալ է
ի «Հարսարան անմահ» մեր երկասիրութիւնից»:

77. 157բ-71բ Գլուխ Գ. (տակը՝ «Գլուխ ՀԶ.»)
Նուագարան բարէըղձից. Յաղագս զուտ ճշմարտութեանն ուսանելոց յԱստուծոյ ըստ սուրբ խմբից
վարդապետաց, որք ընտրեցան յԱստուծոյ – Երջանիկ է նա, որ ընտրէ Ճշմարտութիւն վերնային... Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի, ի գիւղն Նիժ Նախւոյ
Ղապալայ գաւառկի ուտիաբարբառ հայոց, երբ վարէի
պաշտօն ուսուցչութեանն ի գեւղն Նիժ 1872 3/12 ամի:
– Գրչից 171բ «Ծանօթութիւն. Այս վերտառեալ մի գլուխն
արտագրեցի «Նուագարան բարեիղձ» մեր երկասիրութենէն,
յառաջի հատօրէն, խնդրեմ տալ ի ներքոյ մամլոյ, ի բանադա-
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տութիւն մերազնէից ողջոյն: Սոյն երկասիրութիւնս է յեղաշրջեալ ի Թոմայի Գէմբացւոյ կրօնական մատենէն, քառանդամ
տասն եւ հինգոտնեայ ոտանաւորաւ բաժանեալ ի չորս հատորս,
տակաւին ձեռագիր. Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի:

վեհափառ, / աստէն ննջես ի ծոց շիրմիդ ի թշուառ...
Շիրակունին ցանկայ ննջել շիրմիդ ծոց, / Շիրակունին
բաղձայ յառնել ընդ սրբոց:

78. 172ա-3ա Գլուխ ՀԷ. Մաղթանք առ Հոգին
Սուրբ Աստուած, վասն լրանալոյ երկտասաներրորդ
շրջան Բագուոյ մարդասիրական ընկերութեանն յանուն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին Հայաստանեաց –
Մաղթեմք, հայե՛ր, առ Հոգին Սուրբ, ի ծու[ն]կս անկեալ գետնամած, / մաղթեմք աղի ջերմ արտասուօք,
երկիր ի պագ առ Աստուած... յաւերժանալ ի սէր ազգիս, յարամնալ յարատեւ. ի 5/21 1876 ամի, ի վանս
սրբոց Թարգմանչաց:
79. 173ա-4ա Գլուխ ՀԸ. Ի բերանոյ վանից Թարգմանչաց ուղերձ առ բարձր սրբազան Գաբրիէլ արքեպիսկոպոսն Այվազեան՝ առաջնորդ Տփխեաց –
Բազմադարեան սուրբ մենաստան՝ մենացեալ կամ աննպաստ, / ի թշնամոյն պինտ հարուածից անկեալ յերկիր ի տապաստ... քոյդ զօրհնութեանն, քոյդ շնորհաց
ձօնել նմա զմի կաթ. Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի, 1876, 6/12 ամի:
80. 175ա-82բ Գլուխ ՀԹ. Պատգամաւորութիւն Բէլայ առ Հայկ, եւ Հայկայ առ Բէլ անակնկալ յաղթութեան Հայկայ, եւ մահ Բելայ, եւ նկարագրութիւն
մարտին – Բէլն ասէ. Երկինք կնքեաց յանմահութիւն ի
յիմ խրոխտ ի ճակատ, / ոչ ոք մարդկանց մահկանացուաց յիմոյ բազկաց կայ ազատ... որթ ընկուզի եւ
ծիրանի, որք մինչեւ ցարդ տնկեալ կան, / ծառք եւ
ծաղիկք, թեղօշ, բարդի ծլին ծաղկին Հայաստան. ի
Սուրբ Էջմիածին, 1864 ամի Յունվարի:
81. 183ա-4ա Գլուխ Ձ. Նուէր կռնկան Հայոց աշխարհի – Կռո՛ւնկ Հայոց, ճախրեա՛ յեթեր, չուեա՛ ի
չուտ շար ի շար, / շղթայակապ քո կարաւան հի՞մ գանգնան տաշտ ի սար... ընդ հովանեաւ թեւովք նորա կայ
երկիրս Հայաստան, / ամուր պարիսպ յապաստանի
պահէ զմեզ անսասան:
82. 184բ-6ա Առ Վասպուրական արծիւն. Գլուխ
ՁԱ. – Թռի՛ր, արծի՛ւ, ի Վարագայ, ազնիւ թռչուն սրատես / արդեն թռի՛ր, Հայոց թռչուն, ել ի ճակատ ի կրակէս... ընդ հովանեաւ թուովք նորա թող զարգացին
Հայաստան, / թող ուռճասցին մանկունք Հայոց, կալցեն զզէն յաղթական:
83. 186բ-90բ Գլուխ ՁԲ. Աղօթք Բատին Սմբատ
Խոստովանողի – Հա՛յր բարէգութ, ամենակալ Աստուա՛ծ անհուն, անսահման, / ջնջեա՛ զգիր իմ յանցանաց անթիւ, անկէտ, անսահման... յիշեա՛ զմեզ, յորժամ
գաս, Տէր, արքայութեամբ քո անճառ, / ողորմեա՛ մեզ
ողորմութեամբ, դասեա՛ սրբոց ի կաճառ, գթա՛ առ իս:
Վերջ երգոյս:
84. 190բ-2բ Գլուխ ՁԳ. Օրօր առ շիրմաւ Աշոտ
Երկաթ արքայի Հայոց – Արքա՛յ Հայոց՝ Աշո՛տ Երկաթ

– Գրչից ջնջած՝ 192բ «Շիրակունին բաղձայ յառնել ընդ
սրբոց»:

85. 193ա-6ա Գլուխ ՁԴ. Ողբ ի մահ արժան[ա]յիշատակ Աշոտ Ողորմած արքայի Հայոց Բագրատունւոյ – Ո՞ւր ես, Աշո՛տ, տէ՛ր ողորմած, / պատսպարիչդ
հիւանդաց... յորժամ գաս, Տէ՛ր դատել զերկիր, / յիշեա՛
զԱշոտ զայս ցաւակիր. ամէն, եղիցի եւ եղիցի. 1876
ամի, ի վանս Թարգմանչաց:,
86. 196բ-7ա Գլուխ ՁԵ. Խրատ ուսանող պատանեկաց – Ուսումնասէր պատանեկաց պարտ է ունել
փոյթ եւ ջան, / ջանալ ուսման յասպարէզս, յառաջանալ
անխաբան... դարան բազմաց յարգանտ յերկրի / ի խոր
շիրիմ դամբարան. ի Նուխի, ի գիւղն Նիժ, 1872 ամի.
Թ. վ. Շիրակունի:
87. 197բ-9ա Գլուխ ՁԶ. Երգ առ Հայաստան,
«Մեր հայրենիք» երգի եղանակով – Մեր Հայաստան, աւեր, անշէն, / ի թշնամեաց բնաւեր... դեռ ոչ
տուեալ զկաթ <զկաթ>, / չար պահանջէ զիւրն վարձ.
ի 16 Յունիս, ի 1876 ամի, Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի, ի վանս Սրբոց Թարգմանչաց Խաչակապա:
88. 199բ-201բ Գլուխ ՁԷ. Օր անցք կենաց սրբոյն
Մեսրովբայ Թարգմանչի Հայոց – Որ ի Տարօն ի
գաւառին, / ի յաւանին Հացեկաց... ի սուրբ վանս յանուան իւրոյ / յիշատակի միշտ յաւէտ Սմբատ. Թէոդորոս Վարդապետեան Շիրակունի:
– Գրչից 201բ «Ծանօթութիւն. 1 Ի գիւղն յՕշական, ուր
թաղեալ կայ պատուական մարմին սրբոյն Մեսրովբայ՝
վերստին նորոգի եկեղեցին, հրամանաւ վեհափառ կաթուղիկոսի ամենայն <ամենայն> Հայոց տեառն Գէորգա Դ.-ի: 2.
Սապէս արդեն նորոգի Սուրբ վանքն Թարգմանչաց՝ մերձ ի
Խաչակապ գեղջ: Անձնազոհ աշխատութեամբ պ[արոն] Ներսէսի Տէր-Ներսիսեանց Գանձակեցւոյ:

89. 202ա-6ա Յեղափոխութիւն մարդկային բարուց. Գլուխ ՁԸ. – Ամենայն ոք, մարդ բանական / ունի
յինքեան անմոռաց... մարդ եմ եւ մարդ, մարդ բանական, / անմահ հոգւով տիրացու Թէոդորոս վարդապետ
Շիրակունի:
90. 206բ-7ա Շարական, նորոգ շարադրեալ ի
Թէոդորոս վարդապետէ Շիրակունւոյ, ի վերայ
սրբոյն նախավկայ անդրանիկ թագաւորին մերում
Աբգարու: «Մանկունք» եւ «Համբարձի» չորրորդ
ձայն – Որ ընտրեցեր ի մարդկանէ հաւատարիմ սուրբն
Աբգար թագաւորն Հայոց... աղաչանօք սորա կեցո՛
զմեզ թագաւոր անմահ: Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի. Նոր Քռթենաւոր, ի 1876 ամի, ի 21 Դեկտենբերի, ի վանս Սրբոց Թարգմանչաց, մերձ ի Խաչակապ:
– 208ա-9բ Ցանկ այբուբենական «Նոր քնարիս»
– 1. Ալէքսանդրապօլի քաղաք ի 57... 89 Յեղափոխու[թիւն] ՁԸ. 401:
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– 210ա-1ա [Ցանկ] ըստ գլխոց նշանակին եղանակք երգոց ի սմա գտանելոց – 1. Ըստ եղանակի
«Անի քաղաք նստել կու լայ»... 25 Ըստ եղանակի
«Նստեր Շիրին» մուխամազի, գլուխ ԽԶ. (46):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ, ԺԹ. դար
206ա-7բ Երգ ի յանցելն Ռուսաց կայսերական
զօրաց յանկոյս Ախուրեան գետոյ, ի սահման
Թուրքիոյ – Երբ ողջունէր կայսեր մեծի, / օգոստափառ
հրաման... Շիրակունի՛, քո հայրենեաց / այսօր տօն է,
աւետիս, / աւետիս տո՛ւր Հայաստանի, / թռչի, հանգչի
ի Մասիս. Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ Պհպ. Աա:
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2բ (տպագիր կտրօն) Վանահայր Սրբոց Թարգմանչաց անապատի եւ ուսուցիչ վանական դպրոցի
Թէոտորոս վարդապետ Շիրակունի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պհպ. Աա (1893 թ. շղագիր,) Այս գրեց 1893 ամ[ի]:
ՆՇՈՒՄ՝ Աա՝ «996/3150», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 2բ էջին փակցուած 6x5,3 չափսի թերթիկին.
տպագիր՝ «Վանահայր Սրբոց Թարգմանչաց անապատի եւ ուսուցիչ վանական դպրոցի Թէոտորոս վարդապետ Շիրակունի», 174ա մատիտով՝ «1896, Խաչատուր Շիրակունի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 49ա, 198աբ (թուաբանական հաշիւներ): Կազմաստառ Բ.՝ «այ»:

3151
ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ՇԻՐԱԿՈՒՆՒՈՅ՝ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ
ԼԵԶՈՒԱՑ ՀԱՅՈՑ
ԵԼԵՆԵՆԴՈՐՖ
ԳՐԻՉ՝ Թէոդորոս Շիրակունի (հեղինակը):
ԹԵՐԹ՝ 54 (գրչի էջակալում՝ 1-108, որ է՝ 1ա-54բ). չգրուած՝
1բ: ՊՐԱԿ՝ 4x14 (3՝ 12): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. գործարանային ստուերագծումներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(15,5x14): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 17ա): ՏՈՂ՝ 12, 15-16, 17: ԿԱԶՄ՝
ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ բաց շագանակագոյն մոմլաթ, միջուկը՝
ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ. սպիտակ (Ա, Դ) եւ մուգ կապոյտ (Բ, Գ) թուղթ, Ա
եւ Դ՝ մասն կազմաստառի:

Նմուշ 17ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը մաշուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա Բանախօսութիւնն հին եւ նոր լեզուաց հայոց՝
գրաբարին եւ աշխարհաբարին. Աշխատութիւն Թէոդորոս վարդապետին Շիրակունւոյ. Կրկին գրեցաւ
1898 ամի, ի կալօնեայն գերմանացւոյ, մերձ ի
Գանձակ, ի 1 Մարտի
– 2ա-54բ Բանախօսութիւն հին եւ նոր լեզուաց
հայոց
Ծնթ. Գրուած է չափածոյ թատերգութեան ձեւով, գործող
անձինք են՝ «Խօսեցնողը», «Գրաբարը», «Աշխարհաբարը»:

– Խօսեցնողը – Մէջ աշխարհիս ոչ գոյ ինչ իր,
որ չունիցի հակառակ.
ոչ գոյ այլ ինչ՝ իր, առարկայ,
որ ոչ լինի խայտառակ...
5ա Գրաբարն – Ի՞նչ դար հասանք, յի՞նչ ժամանակ,
յի՞նչ ամ, ամիս, Տէր Աստուա՛ծ,

ՌՅԽԷ. – 1898

Տէ՛ր հին աւուրց, Աստուա՛ծ անմահ,
նայեա՛ց յերկնից, ի բարձանց...
50ա Աշխարհաբարն – Չեմ նեղանալ, իմ մեծ
եղբա՛յր,
քեզմոով պէտք է միանամ,
քու բառերով, քու տառերով
ես նոր լեզու ձեւանամ...
54բ Բաւ է այսքան խօսքերը ձեզ,
Շիրակունւոյ խրատը,
դո՛ւք ընտրեցէ՛ք ձեր չար բարին,
դո՛ւք դատեցէ՛ք ձեր դատը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս տիտղ.՝ 1ա:

54բ 1898 ամի, ի 7 Մարտի, ի Կալօնեայն:
Ծնթ. Այս «Կալօնեա»ն ծագումով Շվաբացի գաղութաբնակ
գերմանացիների 1819 թ. հիմնադրած Ելենենդորֆ գիւղն է, որ
1938 թ. վերակոչուել է Խանլար, իսկ 2008ին՝ Գէոյգէոլ (կապոյտ լիճ). Գանձակ քաղաքից 10 կմ հարաւ, նոյնանուն գետի
աջ ափին է:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Բա-ին փակցուած ուղղանկիւն թերթիկին (կարմրով եզերաշրջանակ)՝ «Магазин писчебумажн. издiьлiй и письмен. принадлежностей.
И. С. Терь-Саркисьянъ, в Тифлисѣ, 1й Дворцовая
ул., 2й Михайловск. мостъ, противъ памятника
Воронцову. В Конъ и Одерфелдъ Ченстоховъ.
Тетради собственнаго издельiя. Прiемъ заказовъ на всевозможныя линовки», որի մէջ 5
տող, 4ի վրայ գրուած՝ «Բանախօսութիւն հին եւ նոր
լեզուաց հայոց՝ գրաբարին եւ աշխարհաբարին», Պհպ.
Աա՝ «997/3151»:
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3152
ԱՆՏՈՆԻ ԳՈՎԴԻՆԱՅ՝ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԻՒՆ. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆ
ԲՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 402. չգրուած՝ 1ա-3բ, 42ա, 47բ, 57ա, 58բ, 68ա, 70ա,
71բ, 82բ, 93ա, 97բ, 109բ, 208ա, 323ա, 393ա, 399բ-402բ:
ՊՐԱԿ՝ A-Eeex8 (A, E, F, K, O, Cc, Rr, Ddd՝ 9, G, L՝ 10, H՝ 11,
S, Aa՝ 7, Eee՝ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
ութաթեւ աստղ, որից վեր՝ խաչ, աղաւնի, սիրամարգ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,59,7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 155ա): ՏՈՂ՝ 26: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն կաշի, գործարանային ոսկեգոյն շրջանակով, մէջքը՝ դրոշմազարդ, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – (Բոլորը տպագիր) Յաղագս երկնային աշխարհի՝ 42բ, Աստղալից երկինք՝ 47ա, Երեւոյթ լրման
Լուսնի ամարայնոյ՝ 57բ, Երեւոյթ Լուսնի հասարակելոյ, ի նուազման եւ յաճման՝ 58ա, Խաւարումն Լուսնի, Խաւարումն Արեգական, Օրինակ տեղազննութեան մոլորակաց՝ 68բ, 109ա, Աճումն
եւ նուազումն Լուսնոյ, ըստ արեւուն հայեցուածոյ՝ 70բ, Աճումն
եւ նուազումն Լուսնոյ, ըստ հայեցուածոյն մերոյ՝ 71ա, Երկրագունդ՝ 82ա, Համատարած աշխարհացոյց՝ էջ 93ա, Դիրք աշխարհի ըստ Պտղոմեայ, Դիրք աշխարհի ըստ Թիկոնի, Դիրք աշխարհի ըստ Կոպերնիկայ՝ 97ա, Պատկեր հողմոց՝ 208բ, Օրինակ
աչաց եւ տեսութեան՝ 323բ, Օրինակ շնչելոյզ մեքենայի՝ 393բ:
Մանրանկար բնագրի մէջ – Շրջանակ մոլորակի՝ 50ա, Ձող սնդիկի՝ 90բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հրեշտակ, կենդանագիր, թռչնագիր,
մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր ը ՝ սեւ:

զգօտւոց պատկեր տե՛ս ստորեւ՝ ի յԱշխարհացոյցն համատարած, որ ի ճառս բաժանման երկրի:
Ծնթ. Ունի տպ. ներդիր քարտէզներ՝ 42բ [«Երկնային աշխարհ»], 47ա՝ «Աստղալից երկինք», 50ա՝ [«Պարունակք»],
57բ-8ա՝ [«Յօհաննէս Դոմինիկոս Կասսենոս, Ամենակատար տիպ
Լուսնի»], 68բ՝ «Ա. ձեւ՝ Խաւարումն Լուսնի, Բ. ձեւ՝ խաւարումն
Արեգական», «Օրինակ տեղազանութեան մոլորակաց», 70բ-1ա՝
«Աճումն եւ նուազումն Լուսնոյ», 82ա՝ [«Գունտ արուեստական»]:

գ. 84բ-96ա Խնդիր երրորդ. Յաղագս տարրական
աշխարհի (պրակք՝ Ա-Բ.) – Աշխարհ տարրական է, որ
ինչ կայ ի ծոց լուսնական կամարի, ասի տարրական...
որոց քննութիւն թէպէտ աշխարհագրաց վայել է, բայց
եւ բնախօսից փոքր ի շատէ գիտակ լինիլ արժան է:
Ծնթ. Ունի տպ. նկ. 90բ՝ [«Տորիկեղեան խողովակ՝ բարոմեդր»]: 93բ՝ Ներդիր քարտէզ «Համատարած աշխարհացոյց»:

դ. 96ա-112բ Խնդիր չորրորդ. Յաղագս դրից աշխարհի (պրակք՝ Ա-Բ.) – Քանզի ճառեցաք վերագոյն
զերեւելի մարմնոց... այլ յաղագս աշխարհի եւ յաղագս
դրից նորա այսչափ բանք:
Ծնթ. Ունի ներդիր տպ. քարտէզներ՝ 97ա՝ «Դիրք աշխարհի՝
ըստ Պտողոմեայ»: 109ա՝ «Ա. ձեւ. Խաւարումն Լուսնի, Բ. ձեւ՝ խաւարումն Արեգական», «Օրինակ տեղազանութեան մոլորակաց»:

Նմուշ 155ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշուի եւ աստառի վրայ ցեցի
անցքեր, եզրերը՝ մաշուած, երկու կապիչները պոկուած, պահպանուել են միայն փականների եւ կապիչների հիմքերը, աստառը՝
վնասուած, թ. 1-2, 379-88՝ ցեցի անցքեր, թ. 3, 401՝ արտ. լս-ների
եզրերն ընկած, 20բ՝ լուսանցագրութիւնը քառակուսի կարկատան
թերթիկով ծածկուած, թ. 42, 47, 93՝ պատռուած, վնասուած, թ.
402՝ հիմքից մասամբ անջատ, գրադաշտը՝ գունափոխուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, կան խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր. ունի թերթակալուած տպ. ներդիրներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4ա-112բ [Անտոն Կովդին, Փիլիսոփայութիւն].
Երկրորդ մասն բնաբանութեան. Յաղագս տեղաշարժական էակի: Վիճաբանութիւն միայնակ
– 4ա Յաղագս երկնից եւ աշխարհի – Քննեցաք
յառաջին եւ ի գլխաւոր մասին բնաբանութեան...
այսինքն՝ յաղագս կարգի տիեզերական մարմնոց առ միմեանս:
ա. 4բ-27բ Խնդիր առաջին. Յաղագս աշխարհի
առ հասարակ (պրակք՝ Ա– Դ.) – Երեւելի է բաժանումն աշխարհի՝ ի նախատիպ եւ ի գաղափարեալ...
մեծ ի՞նչ է, եթէ մարդն առանց շարժման սրտի կեցցէ:
բ. 28ա-84բ Խնդիր երկրորդ. Յաղագս երկնային
աշխարհի (պրակք՝ Ա-Զ.) – Երկինք են ամենայն մարմնեղէնք, որք կան ի վերոյ քան զգաւառն Լուսնի...

2. 113ա-230բ Երրորդ մասն բնաբանութեան. Յաղագս ծնանելի էակի: Վիճաբանութիւն միայնակ
– 113ա Յաղագս ծննդեան եւ ապականութեան –
Քանզի տեսակք են ենթալուսնեայց ի գոլն յեղանիլն...
հինգերորդ՝ անկատար խառնեցելոց կամ յաղագս
մետեորայից:
ա. 113բ-29ա Խնդիր առաջին. Յաղագս ծննդեան
եւ ապականութեան (պրակք՝ Ա-Գ.) – Թէ է ծնունդ եւ
ապականութիւն, ցուցաք ի սկզբան բնաբանութեան...
եթէ ոչ բուռն լինէր նմա ի փչելոյ եւ ի մտանելոյ հողմոյն:
բ. 129բ-62ա Խնդիր երկրորդ. Յաղագս շարժմանց, որք ծառայեն ծննդեան եւ ապականութեան
(պրակք՝ Ա-Ե.) – Օրէնք են բնութեան՝ ի փոքր փոփոխութեանց ճանապարհ առնել առ մեծամեծս... այլ յաղագս խմորման ցայս վայր:
գ. 162ա-83բ Խնդիր երրորդ. Յաղագս տարերաց
(պրակք՝ Ա-Գ.) – Խօսեցաք ի վերոյ զտարերաց... կացուցանեն զմարմին ամենեւին ծանր, որպէս ի հրահալելիս:
դ. 183բ-96բ Խնդիր չորրորդ. Յաղագս կատարեալ
խառնեցելոց (պրակք՝ Ա-Բ.) – Կատարեալ խառնեալքն
են, յորս տարերքն ամենին ընդխառնեալ... իսկ թէ յի՛նչ
պէտս այնչափ աղ կայցէ ի ջուր ծովու, ասասցուք ստորեւ:
Ծնթ. Ունի տպ. 191ա՝ [«Կաթուածական ապակի»]:
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ե. 196բ-226ա Խնդիր հինգերորդ. Յաղագս անկատար խառնեցելոց կամ յաղագս մետեորայից (պրակք՝
Ա-Դ.) – Անկատար խառնեալքն են, որք բաղկանան գրեթէ ի միոջէ տարրէ... ուր կան ստորերկրեայ հրայրեացք:
Ծնթ. Ունի տպ. ներդիր քարտէզ՝ 208բ «Պատկեր հողմոց.
հիւսիս, հարաւ, արեւելք, արեւմուտք»:

– 226ա-30բ Յաւելուած. Յաղագս շրջանի ծննդոց
եւ ծնելոց – Յայտ է, թէ ամենայն ծնունդ շրջանաւ իմն
լինի... Եւ այս բաւ է յաղագս երրորդի մասին բնաբանութեան: Արդ, մատիցուք ի չորրորդ մասն, որ յաղագս
էակի շարժելւոյ կենօք:
Ծնթ. Ունի՝ Ա-Բ «եզրակացութիւն»:

3. 231ա-394բ Չորրորդ մասն բնաբանութեան.
Յաղագս էակի շարժելւոյ կենսական շարժմամբ: Վիճաբանութիւն միակ
– 231աբ Յաղագս հոգւոյ – Շարժումն կենսական
որպէս քան զամենայն կատարելագոյն, նոյնպէս քան
զայլս ամփոփէ... եւ չորրորդն՝ յաղագս բանական հոգւոյ:
ա. 231բ-57ա Խնդիր առաջին. Յաղագս հոգւոյ
ընդհանրապէս (պրակք՝ Զ.) – Քանզի օրինաւոր կարգ
վարդապետութեան պահանջէ յընդանրագունից իջանել առ մասնաւորս... վասն այն ասին անկազմուածք:
բ. 257բ-76բ Խնդիր երկրորդ. Յաղագս տնկական
հոգւոյ եւ կենաց (պրակք՝ Ա-Ե.) – Ի տնկական հոգւոջ
երկու ինչ մտածի՝ էութիւն եւ կարողութիւն... եւ ոչ իսկ
փոխեն զնա. այլ զայսցանէ մինչեւ ցայս վայր:
– 277ա-310ա Յաւելուած. Յաղագս տնկոց
(պրակք՝ Ա-Դ.) – Թէպէտ տնկոց քննութիւնն բնագիտաց
է... այն, որ ինչ վասն տնկոց, ցայս վայր ցուցեալ լիցի:
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գ. 310բ-32ա Խնդիր երրորդ. Յաղագս հոգւոյ զգայականի (պրակք՝ Ա-Զ.) – Այս հոգի սահմանի առաջին
ներգործութիւն մարմնոյ բնականի... զի ի բարոյականի զգուշագոյնս ունիմք ճառել զայս ամենայն կրից:
Ծնթ. Ունի տպ. նկ. 323բ՝ «Օրինակ աչաց եւ տեսութեան»:

– 332ա-73ա Յաւելուած. Յաղագս կենդանեաց
(պրակք՝ Ա-Ե) – Ի նախընթաց խնդիր, որ յաղագս
տնկական հոգւոյ... այլ յաղագս կենդանեաց շատ լիցին ծայրաքաղ այս բանք:
դ. 373ա-94բ Խնդիր չորրորդ. Յաղագս բանական
հոգւոյ (պրակք՝ Ա-Դ.) – Յերից սեռից կենաց, զոր
եդաք վերագոյն... Վախճան երրորդ հատորի եւ բովանդակ բնաբանութեանն:
Ծնթ. Ունի տպ. նկ. 393բ՝ «Օրինակ շնչելոյզ մեքենայի»:

– 395ա-9ա Ցանգ վերնագրաց մատենիս: Ցանկ
[վերնագրաց] երրորդ հատորի փիլիսոփայուեթեան.
երկրորդ [մասն] բնաբանութեան Յաղագս տեղաշարժական էակի: Վիճաբանութիւն մայնակ – Յաղագս երկնից եւ աշխարհի՝ 1... Պատկեր շնչելոյզ
մեքենայի եւ բացատրութիւն նորա՝ 762:
Տե՛ս տպ. Անտոն Կովդին, «Փիլիսոփայութիւն», հ. Գ., Վենետիկ, 1750:
Ծնթ. թ. 399ա էջին փակցուած էջանիշ թերթիկին՝ [Բառարան] – Զմեղծսh, այսինքն՝ զսեաւ մուրն, որ յարեան... զորս
ծծին թնթղուց միսք:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 4ա սեւ թանքով ձուածիր բոլորակ՝
«ՏԷՐ ՅՈՀԱՆՆԷՍ, 1794»:
ՆՇՈՒՄ՝ 3ա՝ «1003/3152», 4ա՝ «Հմր 14»:

3153
ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ՇԻՐԱԿՈՒՆՒՈՅ՝ ԱՂՕԹՔՔ Ի ԳՐՈՑ ԱՐՁԱԳԱՆՔ
ՆԱՐԵԿԱՅ
(չափածոյ)
ԵԼԵՆԵՆԴՈՐՖ
ԳՐԻՉ՝ Թէոդորոս Շիրակունի (հեղինակը):
ԹԵՐԹ՝ 80-2 (տե՛ս Պհպ., գրչի էջակալում, 21-150, որ է՝ 12ա76բ). չգրուած՝ 77ա-80բ: ՊՐԱԿ՝ 1+Զx14 (Ա՝ 10, Դ՝ 12)+1: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, գործարանային ստուերագծումներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,5x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19,5x11,5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝
7ա): ՏՈՂ՝ 16-17: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ սեւ մոմլաթ, աստառը՝ սպիտակաւուն չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (թ. 1) + Բ
(թ. 80). սպիտակաւուն թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 7ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1-12՝ գրելուց յետոյ կազմելու ժամանակ եզրահատուած՝ վերին եզրից էջահամարները, երբեմն նաեւ
բնագիրը կտրուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր.
պրակահամարները ստ. լս-ներում՝ 2ա «Ա. տետրակ», 12ա «Բ.
տետրակ», 26ա «Գ.տետրակ», 40ա «Դ. տետրակ», 52ա «Ե.
տետրակ» 66ա «Զ. [տետրակ]:

ՌՅԽԷ. – 1898

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-76բ Թէոդորոս Շիրակունի, [Աղօթքներ ի գրոց՝
Արձագանք Նարեկայ]: Այս քանի գլուխ աղօթքներ
թարգմանած է ի Նարեկեան արձանգանաց՝ աշխարհաբար, հեղինակէ նոյն Արձագանաց՝ Թէոդորոս
վարդապետէ Շիրակունւոյ. ի 1898 ամի, ի 1 Յունվարի, ի Կալօնեայն:
– 2ա «Ա՛ռ զաւանդ մաղթանաց եւ տու՛ր զողորմութիւն շնորհացդ». Նարեկ:
ա. 2ա-9ա Գլուխ Ա. – Սրտիս խորքից նուիրում եմ
/ իմ Աստուծոյն խօսք ընծայ... Փա՜ռք բարձրեալիդ,
անմահ Աստուած, / յաւիտենից յաւիտեան:
բ. 9ա-14ա Գլուխ ԺԲ. – Այս աղօթքը ու մաղթանքը, / որն Էնն ահեղ Աստուծոյն... Հառաչանքով, պաղատանքով / Աստուծոյ հետ խօսած բան:
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գ. 14ա-6ա Գլուխ ԽԱ. – Որդիդ Աստուծոյ՝ կենդանի Տէր, / ամեն բանում օրհնված Բան... Քեզ գոհութիւն
եւ քեզ՝ Որդւոյդ, / փա՜ռք ու պատիւ եզաբան:
դ. 16ա-7բ Գլուխ ՁԹ. – Իմ Տէր Աստուա՛ծ, իմ
ստեղծո՛ղ, / Տէ՛ր ողորմած, Տէ՛ր գթած... Յաւիտեանս
յաւիտենից / ամէն, քեզ փառք, գովաբան:
ե. 17բ-24բ Գլուխ ՂԴ. – Անմահ Աստուա՛ծ յաւիտենից, / Հօրը ծոցից ծնած Բան... Փա՜ռք ու պատիւ իշխանութիւն / յաւիտենից յամայր ամ:
զ. 24բ-34ա Գլուխ ՁԷ. – Արդ, հիմի որ կատարվեցաւ, / հասաւ աւարտ ու գլուխ... Մի էութիւն, աստուածութիւն / յաւիտենից յաւիտեան. ամէն:
է. 34բ-40բ Գլուխ ՁԴ. – Արքայ ուժեղ, երկնաւոր, /
Տէր թագաւո՛ր ահաւոր... Օրհնված, գոված յաւիտենից,
/ Յաւիտենից անորակ:
ը. 40ա-5բ Գլուխ ԻԸ. – Չար դեւերի խմբերի դէմ /
այս աղօթքս է ախոյեան... Բարեվիճակ հարթ հաւասար, / միակշիռ յաւիտեան:
թ. 46ա-50բ Գլուխ ԼԴ. – Հանդիսաւոր ատենի մէջ /
մաղթանքների խօսած բան... Մարդկանց ազգեր բարեբանեն / խօսքով, երգով սրբասաց:
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ժ. 51ա-61բ Գլուխ Ձ. – Հիմայ ես էլ հալվիմ, մաշվիմ / իմ մեղքերի յերեսից... Յաւիտեանս յաւիտենից /
ամէն ասեմք միաբան:
ժա. 62ա-75բ Գլուխ Է. – Այս վերստին յաւելվածը /
կրկին երգած հեծեծան... Մի էութիւն, մի բնութիւն, /
մի զօրութիւն համասար. ամէն:
ժբ. 76աբ [Աղօթք օգնութեան] – Բարեսիրտ Տէ՛ր,
չես յոգնում, / թշուառներիս ես օգնում... |76բ| Շիրակունի՛, յոգնած ես, / է՞ր գրիչդ յոգն ածես... Աստուած
օգնէ յոգնածին, / Տէրն պահէ օգնածին, / օգնի՛ր, Աստուա՛ծ, յոգնածին. ամէն:
Հմմտ. ձեռ. Հմր 2847, Հմր 3056. այստեղ համառօտ քաղուածաբար բերուած կտորներ են:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:
Ծնթ. Գրչութեան վայր Կոլոնիան ծագումով Շվաբացի գերմանացիների 1819 թ. հիմնադրած Ելենենդորֆ գիւղն է, որ
1938 թ. վերակոչուել է Խանլար, իսկ 2008ին՝ Գէոյգէոլ (կապոյտ լիճ). Գանձակ քաղաքից 10 կմ հարաւ, նոյնանուն գետի
աջ ափին է:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «1005/
3153»:

3154
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՌՃԽԵ. – 1696
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Կիրակոս քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 255+1 (կրկն.՝ թ. 90): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԱx12 (Ա՝ 11, Ե՝ 10,
ԺԲ՝ 16, ԺԳ՝ 13, ԻԱ՝ 14): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14,7x10): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 77ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ սեւ կաշի, Ա. փեղկին երկու մետաղէ հաւասարաթեւ խաչ, առաջինի վրայ՝ «ԽԱՉԱՏ[ՈՒՐ]», երկրորդին՝ «ՆԱԶԼՈՒ»
մակագրութեամբ, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դարչնագոյն
կտաւ, վրան փակցուած կապոյտ, մոխրագոյն եւ սպիտակ շերտերով կտաւ, եզրերն ամրացուած սպիտակ թղթով. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ, կապոյտ չգրուած թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ նախշազարդ բոլորակ:

Նմուշ 77ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մկրտութիւն՝ 1բ, լուսանցազարդնկարներ՝ Հարս եւ փեսայ՝ 31ա, Մովսէս՝ 172ա, Տաճար՝ 216բ,
Դուռն եկեղեցւոյ՝ 238բ, Հանդերձեղէն՝ 240ա, Սկիհ ծածկոցով՝
241ա, Յարութիւն. «հրեշտակ նստէ ի վերայ գերեզմանին»՝
243բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 2ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչնային,
բուսական, կենդանական, յուշկապարիկ, տաճար, խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ,
կապոյտ, շագանակագոյն, սեւ, դեղին:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին կեղտոտուած, մաշուած, Ա.
փեղկի երկու հաւասարաթեւ խաչերը կոտրուած (առաջին խաչի
աջ թեւը, երկրորդ խաչի աջ եւ ձախ թեւերը), կարկատուած գրոտած կապոյտ թերթիկներով, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, գրադաշտը՝ տեղ-տեղ գունափոխուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած,
թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-243աբ [Մաշտոց ձեռաց]
1. 1ա [Զղջումն] – /// (սկ.՝ թափուած) [վեր]ք իմ,
մեղայ Աստուծոյ: Հա՛յր սուրբ, զքեզ ունիմք...
2. 1բ-19բ Կանոն մկրտութեան – Յորժամ տղայն
Ը.օրեա լինի, տայ բերել քահանայն ի դուռն եկեղեցւոյն, եւ ասեն... |2ա| Տէ՛ր Աստուած մեր, Աստուա՛ծ
բարերար...
– 3բ (ձախ լսնց-մ, նոտրգրով)՝ «Նարօտօ», 6բ (ստ.
լս.)՝ «Աւետարան, Հաւատամքն», 8բ (ձախ լս.)՝ «Մեռոն»:
3. 19բ-25ա Կանոն նշան դնելոյ հարսին եւ փեսայի, ի յոյն լեզուէ թարգմանեալ ի հայ բարբառ:
Արարողութիւն, որ լինի խօսեալ զհարսն փեսայի,
ձեռամբ քահանային. այսպէս – Երթայ քահանայն
հանդերձ սարկաւագօք եւ ժողովրդով ի տուն հարսին...
4. 25ա-47բ Կանոն պսակ դնելոյ – Յառաջ առնու
քահանայն զխաչն եւ զՄաշթոցն... Խաչանիշ դրոչմամբ
աւրհնութեան նշանի...
– Գրչից 31ա (ստ. լս.) «Պսակն է, ո՜վ փեսայ, ուրախացի՛ր»:

– 43բ-7բ [Կանոն պսակ վերացուցանելոյ] – Եւ
յաւուրն երրորդի գայ քահանայն եւ առնու զպսակն...
Սղս. կց. [ԽԴ.] Լո՛ւր, դո՛ւստր եւ տե՛ս...
5. 47բ-52ա Կանոն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն եւ խաչ եւ բուրվառ
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ա|48ա|ռաջի եւ երթան առ հիւանդն... Եւ ապա ասի
շարական. Ես ասացի «Տէ՛ր ողորմեա՛»...
6. 52բ-67ա Կանոն եւ կարգ տըղայաթաղին –
Ասի Սաղմոս Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած...
7. 67ա-72ա Կանոն. ի վաղուեան առաւօտուն
գան ի գերեզման՝ ասելով «զԱմբիծք»: Շարական
ԴԿ. – Երանելի սուրբ մանկունքն որպէս ըզքաջ նահատակ ետուն զանձինս իւրեանց...
8. 72ա-5ա Իսկ ի Է. օրն երթան ի գերեզման –
Սաղմոս, Կցուրդ. Երանելիք են, որ... Ընթերցուած յԱռակաց. Բայց հոգիք արդարոցն...
9. 75բ-127ա Կանոն եւ կարգ զամենայն հաւատացեալ նընջեցեալս յողարկաւ առ Քրիստոս –
Ասեն Սաղմոս Ծ., ի թիւ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ...
Սաղմոս Դաւթի՝ Երկինք պատմեն...
ա. 98բ-101բ Եւ ապա ասեն զգանձս («ՄԱՆԵԼՍ»)
– Մինդ ի յԷէն, Բանդ ի սկզբանէ...
բ. 101բ-3ա Ողբ ի վերայ մեռելի – Եկա՛յք այսօր,
եղբա՛րք ամէն...
գ. 103ա-4բ Ողբանք մեռելի – Ո՛վ քահանայք եւ
վարդապետք...
դ. 104բ-6ա Տաղ ի վերայ մանկանց – Յերէկ,
հո՛ղվերովդ անցայ...
ե. 106ա-8բ Տաղ ի վերայ ղարիպի – Ղարիպի
կեանքն է լալի...
– 126բ (ձախ լս., յետագայի նոտրգրով, խազագրուած) [Շարական] – Ի Վերինն Երուսաղէմ...
10. 127ա-42ա Ի վաղուեան աւուր – Առաւօտուն
գան ի գերեզման՝ ասելով «զԱմբիծքն». Երանեալ են
ամբիծք ի ճանապարհի...
11. 142ա-5բ Կանոն Է. աւուրն – Երթան ի գերեզմանն՝ ասելով «զԱմբիծքն». Շարական ի ձայնէն ասա՛:
|142բ| Սաղմոս, կցորդ. Կցեցաւ ոսկր իմ... Տէ՛ր, լո՛ւր
աղօթից իմոց...
12. 146ա-9բ Կանոն հոգէհանգիստ առնելոյ –
Ասեն. Աւրհնեալ Հոգիտ, Սուրբ Աստուած... Երանի՜,
ում թողութիւն...
13. 149բ-55բ Կանոն Տեառնականի – Ածեն
զնուիրեալն ի դուռն եկեղեցւոյն, առաջի խաչին... Ընթերցուած ի Ղեւտացւոց. Եւ կոչեաց Տէր զՄովսէս եւ
խօսեցաւ ընդ նմա...
14. 155բ-71բ Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն յեկեղեցին եւ լուանան նախ ջրով, եւ ապա ասէ Սաղմոս
կցորդ. Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց... Ընթերցուած
յԱռակաց. Երանեալ է այր, որ եգիտ զիմաստութիւն...
15. 171բ-85բ Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Զկնի պատարագին երթան ի սուրբ Յորդանան... Ընթերցուած
յԵլից. Եւ խաղացոյց Մովսէս զորդիսն Իսրայէլի ի
Կարմիր ծովէ անտի...
– 183բ-5ա Եւ ապա ասեն զջուր աւրհնելոյ քարոզս («ՅՈՀԱՆՆԻՍԻ ԵՐԳ») – Յամենայն ժամ աւրհնեմք զաւրհնեալ փրկիչդ...
16. 185բ-98ա Կանոն Մեծի Ե.շաբաթին զապաշ-
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խարողն արձակելոյ – Ժողովէ քահանայն զապաշխարողսն ի դուռն եկեղեցւոյն... Ընթերցուած յԵսայէ.
Այսպէս ասէ Տէր. Եւ կատարեսցին աւուրք սգոյ քո...
– 196ա Աւրհնութիւն, զոր աւրհնէ քահանայն զժողովուրդն – Աւրհնեալ է անբաւ մարդասիրութիւնն
Քրիստոսի...
17. 198ա-211ա Կանոն Մեծի Ե.շաբաթին Ոտնալուային, ըստ որում ասաց Քրիստոս. Եթէ օրինակ մի
ետու ձեզ, զոր արարեալ սրբոյն Եփրեմի Խորին Ասորւոյ վարդապետի, զոր թարգմանեաց սուրբ հայրապետն Հայոց Գրիգոր Վկայասէրն – Ի Ժ.երորդ ժամու,
զկնի պատարագին, ժողովին ի գաւիթս եկեղեցւոյն...
18. 211ա-6ա Քարոզ պատուիրանին, զոր զեկուցանէ քահանայն ժողովուրդն – Առնու քահանայն
զխաչն եւ զԱւետարանն... եւ կարկառէ զձեռս իւր՝
ասելով այսպէս. Լուարո՛ւք ինձ, որդեա՛կք իմ...
19. 216ա-23ա Կանոն նաւակատեաց եկեղեցւոյ
պղծելոյ յանօրինաց, եւ զշարժեալ սեղանն վերստին
հաստատել – Գայ եպիսկոպոսն հանդերձ քահանայիւք...
20. 223բ-8ա Կանոն աւազան աւրհնելոյ, որ ունի
զըսկիզբն փրկութեան շնորհի վերստին ծնանելոյ.
վասն զի դեռ չէ կատարեալ եկեղեցին, որ ոչ ունի
զծնունդ որովայնի իւրոյ: Եւ այս է կարգաւորութիւն
նորին – Հաստատեն զաւազանն ի տեղւոջ իւրում...
21. 228ա-31բ Կանոն զարմտիս սերմանց աւրհնելոյ, զշեղջ եւ զհնձան գինոյ – Սաղմոս. Ի պտղոյ ցորենւոյ, գինոյ, ձիթոյ... Ընթերցուած յԱռակաց. Պատուեա՛ զՏէր ի քո արդար վաստակոց...
22. 231բ-2ա Կանոն եւ աղաւթք երաշտի – Գիշերն
պաշտօն առնեն ի դուռն եկեղեցւոյն... եւ քահանայն ասէ
զաղօթս. Տէ՛ր Աստուած, որ յաղագս նախանձուն լուար...
23. 232ա-34բ Կանոն Խաչալուայ առնելոյ: Դեղ
ամենայն ցաւոց, եւ թոնիր եւ կարաս աւրհնելոյ, եւ
դեղ ամենայն ցաւոց բուսոց, տնկոց, հօտից եւ
ամենայն վտանգաւորի – Սաղմոս, Կցուրդ. Նշանեցաւ
առ [մեզ]... Ընթերցուած յԵրկրորդ Թագաւորութեանց.
Եւ ասեն արք քաղաքին ցԵղիսէէ...
24. 234բ-8բ Կանոն նորակերտ գիրք աւրհնելոյ –
Տանին յեկեղեցին եւ հանեն ի բեմն... Ընթերցուած
յԵլից. Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսէսի եւ ասէ...
25. 238բ-9բ Կանոն նորակերտ դուռն եղեկեցւոյ
աւրհնել եւ հաստատել ի տեղին – Եւ ապա ասեն
Սաղմոս ի թիւ, կցորդ. Բացէ՛ք զդրունս... Եւ ասէ զաղօթս. Տէ՛ր Աստուած մեր, նորոգիչ եւ զարդարիչ քոյոց
արարածոց...
26. 240աբ Կանոն աւրհնութեան զգեստուց սրբութեան. զինչ որ լինի – Դնեն փայտեա սեղանով առաջի
դրան եկեղեցւոյն...
27. 240բ-2ա Կանոն սկի եւ մաղզմայն աւրհնելոյ
– Ասեն Սաղմոս. Տէր հովուեսցէ զիս...
28. 242ա-3ա Կանոն պղծեալ կերակրոց, եթէ ոք
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ուտէ ի քրիստոնէիցն տաճկազէն կամ ի հեթանոսաց
– Ասեն Սաղմոս Ծ. Կցուրդ. Ցօղեա յիս մշտկաւ...
29. 243աբ Կանոն խունկ աւրհնելոյ – Առնու քահանայն ըզխունկն ի ձեռն եւ ասէ. Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, որ ընկալար զխունկն ի ձեռաց Ահարոնի...
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

Բ. 243բ-55ա Աւետարան՝ Իւղաբերից, Բժշկութեան, Հանգստեան
ա. 243բ-4բ Իւղաբերից Աւետարան, որ ըստ
Մատթէոսի [Մտթ. ԻԸ. 1-20] – Եւ յերեկոյի շաբաթուն...
բ. 245ա Բժշկութեան Աւետարան. Մատթէոս
[Մտթ. Է. 28-Ը. 4] – Եւ իբրեւ կատարեաց Յիսուս
զբանս զայսոսիկ...
գ. 245ա-6բ Հանգստեան Աւետարան. Մատթէոս
[Մտթ. ԺԳ. 36-52] – Յայնժամ թողեալ Յիսուսի զժողովուրդն...
դ. 246բ-7բ Իւղաբերից Աւետարան, որ ըստ Մարկոսի [Մրկ. ԺԵ. 42-ԺԶ. 8] – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ...
ե. 247բ-8ա Բժշկութեան Աւետարան. Մարկոս
[Մրկ. Ա. 35-45] – Եւ ընդ այգն ընդ առաւօտն յարուցեալ ել...
զ. 248ա-9ա Աւետարան Պաշտաման. Մարկոս
[Մրկ. Դ. 26-34] – Եւ այս էր. Այսպէս է արքայութիւնն
Աստուծոյ...
է. 249ա-50ա Իւղաբերից Աւետարան, որ ըստ Ղուկասու [Ղուկ. ԻԳ. 50-ԻԴ. 12] – Եւ ահա այր մի անուն
Յովսէփ...
ը. 250աբ Բժշկութեան Աւետարան. Ղուկաս [Ղուկ.
Ե. 12-6] – Եւ եղեւ ի հասանելն նորա ի մի ի քաղաքացն...
թ. 250բ-1բ Պաշտաման Աւետարան. Ղուկաս
[Ղուկ. ԺԲ. 32-48] – Մի՛ երկնչիր, հօտ փոքրիկ...
ժ. 251բ-3բ Իւղաբերից Աւետարան. Յոհան [Յվհ.
ԺԹ. 38-Ի. 18] – Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս
Յովսէփ...
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ժա. 253բ-4բ Բժշկութեան Աւետարան. Յոհան [Յվհ.
Ե. 1-18] – Յետ այսորիկ տօն էր հրէից...
ժբ. 254բ-5ա Պաշտաման. Յոհան [Յվհ. Ե. 19-23]
– Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ ցնոսա... ո՛չ պատուէ զՀայր՝ զառաքիչն նորա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 93բ Եւ զիս՝ զանարժան Գրիգոր գրիչս, յիշեա՛
եւ Աստուած ողորմի ասա՛. ամէն. եղիցի:
255աբ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն: Արդ, գրեցաւ սուրբ Մաշթոցս ձեռամ[բ] անարժան Գրիգորի, ի խնդրոյ տէր Կիրակոս
քահանային, ի վայելումն անձին իւրոյ: Եւ յիշատակ
բարի ծնողացն իւրոց, հօրն՝ Ներմանին, եւ կնոջն
իւրոյ՝ Մարիամին, Կիրակոսին կնոջն՝ Շամամին,
Միրօին, Նազարին, Ղլպաշին, նաեւ տէր Կիրակոսին
կնոջն՝ Շամամին, որդւ[ոյն] Նազարի՝ Ներմանին,
Մալօին, Առաքելին: |255բ| Ի թվին ՌՃԽԵ. (1696) ամին:
Արդ, որք հանդիպիք սմա, լի բերանով Աստուած
ողորմի ասա՛ նոցին, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի յիւր
միւսանգամ գալստեանն. ամէն: Հայր մեր, որ՛՛:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 255բ (ԺԸ. դ., անարուեստ բոլորգիր, վրան գծեր
քաշած) Յիշատակ է Մաշտոցս Խանտուտին եւ որդոցն՝ Յովանէսին, Դօլւաթին, Մանուկին եւ իւր ծնողացն, հօրըն՝ Վարդանին, եւ մօրն՝ Մարեմին, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց նորին, զոր էառ ի հալալ
ընչից իւրոց եւ ետ յիշատակ ի ձեռն տէր Առաքելին: Եւ
որք հանդիպիք սմա, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք սոցա
ուղիղ բերանօվ, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի իւր
միուսանգամ գալստեանն. ամէն:
2. Պհպ. Դբ (ԺԹ. դ., շղագիր) Աթոռի հարկ 8 փանդ
տուաք իրիցու Սաքօին:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «ՌՃԽԵ. – 1696, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս, 1009/3154»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «Կանոն, ա (կրկնուած 8 անգամ),
աագդ», 255բ՝ «ա-ռ, ա-ի, ա-ժ, աւա»:

3155
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԹԷԻ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պետրոս վարդապետ:
ԹԵՐԹ՝ 276 (յետագայի էջակալում 2-141, որ է՝ 1բ-71ա, ٨٥١٨, որ է՝ 1բ-276բ): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԴx12 (ԺԲ՝ 8, ԻԲ՝ 6, ԻԴ՝ 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ խաչ, վերին թեւին
ծաղիկ, աջին եւ ձախին՝ «A» «V», վերեւում կոր, դէպի դուրս
երկկորմ ելուստներով եւ ծոպքերով գլխարկանման երեք պատկեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,9x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16,9x10,5):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 10ա): ՏՈՂ՝ 30: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ
շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 10ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած, կան պատռուածքի հետքեր, կազմի միջուկի ստուարաթուղթը ստացուած
իրար միացուած թերթերից, թ. 1-2, 276՝ հիմքից մասամբ ան-
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ջատ, թ. 3՝ աջ լուսանցին փոքրիկ պատռուածք, թանաքի բարձր
թթուայնութան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր. թերթակալուած ԺԸ. դարում, ունի
գոյնզգոյն թելերից էջանշաններ, որոնց տակ սոսնձուած են
կապոյտ կարկատան, երբեմն գրոտուած թղթեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-276բ [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Մեկնութիւն
Մատթէի]
Տե՛ս ձեռ. 1198, 270ա-456բ: Ցանկ գլխաւորագոյն բանից
Առաջին հատորին/չիք: 1/1ա-43ա: Ցանգն է Երկրորդ հատորին/43ա-5բ: 2/45բ-99բ: Ցանկ Երրորդ հատորին/99բ-100բ:
3/100բ-26ա: Ցանկն է Չորրորդ հատորին/126ա-7ա: 4/127ա59ա: Ցանկն է Ե.րդ հատորին/159ա-61ա: 5/161ա-210բ: Ցանկն
է Զ.րդ հատորի գրոյս/210բ-3բ: 6/213բ-76բ:
*Ծնթ. Ձեռագիրս արձանագրուած չէ հետեւեալ գրքում. Ս.
Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Եզնիկ եպս. Պետրոսեան, Արմէն Տէր-Ստեփանեան,
Երեւան, 2002:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, նոտրգիր
1. Կազմաստառ Ա. Նարեկ [Բան ԾԸ., Բ., 15րդ
տող]. Պաղատիս դարձին իմոյ առ քեզ եւ ոչ [ձանձրանաս]:
2. Կազմաստառ Ա. [Վասն դարուց] – Ադամ՝ Ա. դար,
Ենովսայ՝ Ա. դար, Նոյ՝ Ա. դար, Աբրահամ՝ Ա. դար, Մօվսէս՝ Ա. դար, Դաւիթ՝ Ա. դար, Ելից գլուխ ԼԹ. (այսքան):
3. Կազմաստառ Ա. [Քաղուածք ի Սուրբ գրոց] –
Պարտ է նախ քան զԱրեգակն կանխել ի գովութիւն
քեզ եւ յառաջ քան զծագել լուսոյ յանդիման լինիլ քեզ:
Գիրք Իմաստութեան, գլուխ ԺԶ., համար 28:
4. Կազմաստառ Ա. Էկլէսիաստիկեայ գլուխ [Զ. 3]
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– Եթէ ծնցի այր հարիւր եւ զաւակ, ամս բազու[մ]
կեցցէ... ասացի՝ թէ լաւ է, քան զնա վիժածն:
5. Կազմաստառ Բ. Վասն քահանայից Ղեւտացուց
ԻԱ. գլուխ:
6. Կազմաստառ Բ. Ը. կօտ կորեկ տվի. Սանամի
տղայի[ն] յախ, որ է Դ. զօլաթա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 12ա Զըստացօղ գրիս աղաչեմ յիշել ի Տէր միով Հայր մեղայիւ, նաեւ զանարժան գրչիս
եւս. յիշեալ լիջիք ի միւսանգամ գալըստեանն. Պետրոսին:
213բ Զգծագրող սորին արժանի արարէք յիշել ի
Տէր, եւ դուք՛՛:
276բ Զստացօղ տառիս եւ զգծագրօղ սորին աղաչեմք յիշել միով Հայր մեղայիւ, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի
միւսանգամ գալըստեանն. ամէն: Աղաչեմ անմեղադիր
լինել վասն խոշորութեան գրիս, զի կար մեր այս էր:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 12ա սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՊԵՏՐՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ: Ռ/// Բ»
(թուականը վատ դրոշմուած, անընթեռնելի, գուցէ՝
ՌՃԻԲ.-1673):
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «1010/3155», 276բ՝ «562 էջ, 281 թերթից», Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «ԺԷ.-ԺԸ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 85բ՝ «Պատճառ բերեն՝ ասելօվ՝ չունիմք կարօղութիւն, որ պահեմք եւ աղքատ պատճառեն», 86ա՝ «Չունիմք ողորումթուն, որ տանք»: 276բ՝
«Ամենայն Աւետարանք տունք այս են. ՔՈԼԶ. (9636)»:

3156
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 229: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի,
միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ դեղնաւուն չգրուած թուղթ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը՝ մաշուած, վրան թանաքի
հետքեր, լուսանցակողերը՝ գունաթափ:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «1011/
3156»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 51 (1-51). չգրուած՝ 1աբ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-Դx12 (Բ՝ 14):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «PSVRSRAL»,
թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,7x11,5):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 48ա): ՏՈՂ՝ 35:

Նմուշ 48ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լս-յին՝ հրեշտակ՝ 2ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 2ա (կամարի ներքոյ՝ սերովբէ): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝
յուշկապարիկ, թռչնային, բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ մարդագիր
(23բ), թռչնագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, դեղին, կանաչ, սեւ, կապոյտ, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. ԺԸ. դ. նորոգուած, թանաքի բարձր
թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2ա-51բ Սեբերիանոսի Գաբաղացւոյ Ճառք
Տե՛ս. ձեռ. 496, 227ա-320ա: ա/2ա-3բ: բ/4ա-9ա: գ/9ա18ա: դ/18ա-23բ: ե/23բ-7բ: զ/28ա-32ա: է/32ա-7բ: ը/37բ-41ա:
թ/41ա-8ա: ժ/48ա-51բ:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 2ա սեւ թանաքով շրջանակ, թանաքով ծածկած, եղծած, անընթեռնելի՝ «/// ՎԱՐԴԱՊԵՏ,
1239 (1790)»:

737

369

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 178 (52-229). չգրուած՝ 52աբ, 132բ-229բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԵx12 (Ե՝ 14)+1-10x12 (2՝ 14, 10՝ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ «AGRES LANGVEDOC», «ASTRIO», թագ,
տակը՝ «PGVOBAL»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (17,3x13): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 67ա, 117ա): ՏՈՂ՝ 34-36:

Նմուշ 67ա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը տեղ-տեղ գունափոխուած, թանաքը՝ տարբեր, թ. 58-70՝ ստորին եզրերը վնասուած, թ. 229՝ ցեցի անցք,
ԺԸ. դ. յետագայ նորոգում՝, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 53ա-132ա [Յովհաննու Դամասկացւոյ Մատենագրութիւն]
Տե՛ս ձեռ. 63, 6ա-95բ: Գլուխք/53ա: Եւ աստուստ ի գրոց
սկսեալ/53ա-4ա: Եւ աստի յապստամբութիւն հերձուածողացն/
54աբ: Պատասխանի թղթոյն Կոզմայի Մամիամացւոյ/55ա-6ա:
Ա. ա-խթ/56ա-74ա:
Ցանկում կայ նաեւ՝ «Ծ. Սահման իմաստասիրութեան»,
«ԾԱ. Բանք վասն անձին մարդկայնոյ»:

Նմուշ 117ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Թագադրութիւն Աստուածածնայ՝
54բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 55ա (կամարի ներքոյ՝ Սուրբ Հոգի): Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 74ա (գծանկար): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչնային, բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր, հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, դեղին, կանաչ, սեւ, կապոյտ, շագանակագոյն:

– 55ա (կիսախորանի կամարի տակ)՝ «Հոգիդ
Սուրբ Աստուած, օգնեա՛յ ինձ»:
Բ. ա-ձզ/74ա-132ա («[ՁԶ.] «... պահեսցուք զանձինս, ոչ տալ եւ ոչ» (չշարունակուած):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 53ա սեւ թանաքով ութանկիւն,
անընթեռնելի՝ «/// ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:

3157
ԲԱՐԹՈՒՂԻՄԷՈՍԻ ՄԱՐԱՂԱՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՎԵՑՕՐԷԻՑ
ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ՝ Աւետ:
ԹԵՐԹ՝ 130 (ԺԹ. դարի էջակալում՝ 1-260, որ է՝ 1ա-130բ):
ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԺԲx12 (Ա՝ 11, Բ՝ 2, Ե՝ 22, Թ, Ժ, ԺԱ՝ 8, ԺԲ՝ 10): ՆԻՒԹ՝
թուղթ լուսագծերով (թ. 1՝ ԺԹ. դ-ի յաւելում, առանց լուսագծերի): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x14,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,6x11,5):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 35ա, 123ա): ՏՈՂ՝ 26, 31-34: ԿԱԶՄ՝ մուգ
շագանակագոյն արհեստական կաշի, տպարանային ոսկեզօծ
եզերաշրջանակով, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, սպիտակ չգրուած
թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 35ա

Նմուշ 123ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 6ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 2ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զարդագիր՝
թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ՝ կարմիր, շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, ճաքճքած, լուսանցակողերը գունաթափ, ձեռագիրը նորոգուած ԺԹ. դարում,
բոլոր թերթերը ցեցակեր, որի հետեւանքով գրադաշտը եւ բնագիրը յաճախ վնասուած, 3բ՝ ջնջուած, քերուած՝ երեւի յետագայ
յիշատակագրութիւն, թ. 6-15՝ կարերը թուլացած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-130բ Բարթուղիմէոսի Մարաղացւոյ Մեկնութիւն Վեցօրէից
Տե՛ս ձեռ. 1659, 1ա-349բ: Ցանկ գրոյս/2ա-3բ: Նախերգան/ 4ա-5բ: 1ա/6ա-23ա (թ. 13-4ի միջեւ թերթ ընկած):
1բ/չիք: 2/23ա-36ա: 3/36ա-41բ: 4/41բ-65բ: 5/65բ-9ա: 6/69ա87ա: 7/87ա-90բ: 8/90բ-130բ (վերջը թափուած՝ «...ասացին,
թէ յառաջին ծնօղքն ի դր[ախտին] կերպ///»):
Տե՛ս Oudenrijn M. A. v. d., Linguae Haicanae
Scriptores ordinis Praedicatorum congregationis fratrum
Unitorum et FF. Armenorum ord. S. Basilii citra mare
consistentium, Bernae, Apud A. Francke ag., 1960 էջ 1868, Հմր 448-450:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

5բ Վասն այնորիկ ի զանազան մեկնութեանց սրբոց
հաւաքեցի զսակաւ բանքս զայսոսիկ եւ կարգեցի ի մի՝
դատապարտեալս Յակոբ կաթուղիկոս Հայոց, թարգմանելով ի լատին բարբառոյն ի հայոց լեզու, ի փառս
Աստուծոյ եւ օգնութիւն ընթերցողացդ եւ գծողիս եւ
ստացողի սուրբ տառիս: Եւ արդ, սկսանիմք նախ
զսկիզբն բանից Ծնընդոց գրոցն, որ ասէ. «Ի սկզբանէ
արար...»:
Ծնթ. Յիշատակուած Յակոբը կաթողիկոս չէ (կեղծիք է),
այլ՝ Յակոբ Թարգման Քռնեցի միարարը. թարգմանութիւնը
եղել է երեւի շուրջ 1350 թ.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 5բ Մարդասիրութեամբ օգնեա՛ ինձ, Սո՛ւրբ
Հոգի, հա՛ս ի թիկունս տկարութեան իմոյ եւ տո՛ւր
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կարողութիւն զտառապեալ Աւետ գծողիս, զշօշափմունս ուղիղ առաջնորդեա՛ եւ խաղաղութեամբ հասո՛
յաւարտ սուրբ գրոյս անձանձիր եւ անվրդով բարեխօսութեամբ սրբոյ կոյսին Մարիամայ եւ աղօթիւք ամենից ընդ[ր]ելոց քո. եւ քեզ փառս վերառաքեմ այժմ եւ
անզրաւ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (ԺԹ. դ., շղագիր) Գործ երեքտասաներորդ
դարու՝ Ի Յակոբայ կաթուղիկոսէ Հայոց արարեալ, զոր
թէպէտ չունի որիշ թուական, սակայն պատմաբանք
զկաթողիկոսութենէ սորին ասեն ամի Տեառն 1268,
տե՛ս «Պատմութիւն ազգիս», հատոր Գ. յէջս 268, նաեւ
«Պատմութիւն եկեղեցւոյ յԺԳ. դարու», յէջս 560: Նա
հաւանականաբար կարծի սա գոլ գործ սրբոյն Բարսղի
Կեսարացւոյ «Հարցողական»: Զորմէ խօսի Նոր բառարան մեր ի թիւս մատենագրոց. թարգմանեալ ի
նորին Յակոբայ կաթուղիկոսէ, թերեւս:
2. 1աբ (1890 թ., շղագիր) Ծանօթութիւն. Զայս
գիրք «Վեցօրեայ արարչութեան» առաքեալ էր ինձ
պատուական հոգեծանօթ բարեկամն իմ՝ Յովհաննէս
Խաչկեան աւագ քահանայ Հայոց ի Կալկաթա. եւ զվերոյեդեալ ծանօթագիրդ գծեալ, կարծելով, թէ գործ է
սա Յակոբայ կաթուղիկոսի մերում, որ կոչի Տարսոնացի կամ Կլայեցի, իբր թարգմանեալ ի լատինէ ի
հայ ի հրաշալի գործոյ անտի մեծին Բարսղի հայրապետի Կեսարացւոյ: Այս կարծիք պատուական քահանային բովանդակապէս սխալ է եւ անհիմն: Եւ այսպիսի
սխալումն նորին յառաջացեալ է ի բանից անտի, որ ի
վերջկոյս իբր Յառաջաբանի գրոցս, ուր ասի. «Ի զանազան մեկնութեանց սրբոց հաւաքեցի զսակաւ |1բ|
բանքս զայսոսիկ եւ կարգեցի ի մի՝ դատապարտեալս
Յակոբ կաթուղիկոս Հայոց, թարգմանելով ի լատին
բարբառոյն ի Հայոց լեզու»:
Իբր տասնեակ ամս՝ յօրէ անկանելոյ ի ձեռս իմ մատենիս այսմիկ, հետամուտ եղէ, թէ արդարեւ իցէ՞ ոք ի
մերոց կաթողիկոսաց Յակոբ անուամբ, որ գիտակ գոլով լատինական լեզուին, թարգմանեալ իցէ զայսպիսի
ինչ, բայց անհնար եղեւ ինձ գտանել: Եւ տարակուսութիւնն մնայր ի սրտի իմում յարատեւ: Յուսկ ուրեմն, ի
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ներկայ ամիս դէպ եղեւ տեսանել առընթեր տէր Կոմիտաս քահանայի Սպեան ի Բերա զօրինակ մի «Վեցօրէիս» այսմիկ՝ գրեալ ի ձեռն Կարապետ վարդապետի
ումեմն Անդրիանուպօլսեցւոյ, որ աշակերտ զինքն
անուանէր երկուց սրբազան պատրիարքաց՝ Յովհաննու (Կոլոտի) եւ Յակոբայ (Նալեանի), յամին ՌՃՂԶ.
(1747), որ ունէր զյետագայ յիշատակութիւնդ ի վերջ
գրոցն. «Արդ, կատարեցաւ գիրքս Վեցօրեայ գործոց
արարչութեանն Աստուծոյ, հաւաքեալ ձեռամբ ֆրա
Բարդուղիմէոսի եպիսկոպոսի քաղաքին Մարաղոյ, որ
էր ի կարգէ Քարոզողաց սրբոյն Տօմինիկոսի, ազգաւ
հռօմայեցի: Եւ եղեւ սա թարգմանեցեալ ի լատին լեզուէ ի հայս ի Յակոբ վարդապետէ ի կարգէ վերոյգրեալ սրբոյն Տօմինիկոսի, որ էր ազգաւ հայ: Եւ եղեւ
թարգմանութիւնս այս ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի՝ ի գեօղս Քռնայ, որոց այսոցիկ եղեւ պատճառ
եւ ձեռնտու վարդապետն Յոհան, որ կոչի Քռնեցի»:
Յիշատակագիրս այս եբարց զամենայն տարակոյս,
եւ յայտնի եղեւ, թէ չարաղանդ ունիթոռեանց է գործ
գիրք այս, քանզի եւ ի Յառաջաբանին եւս ոչ կայր
անուն Յակոբ կաթողիկոսի, այլ վերջ տայր բանիցն
այսպէս. «Հաւաքեցի զսակաւ բանսս զայսոսիկ եւ
կարգեցի ի մի՝ ի փառս Աստուծոյ եւ ի յօգուտ ուղղափառաց եկեղեցւոյ»:
Զայսչափ ինչ տուեալ ծանօթութիւն հանդիպողաց
ապարդիւն մատենիս, մնամ խոնարհ ծառայ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ Յովհաննէս քահանայ Մկրեան: Ի
10 Փետրվարի, 1890 ամի, ի Բերա, Կ. Պօլսոյ:
Ծնթ. Յակոբ Քռնեցի թարգմանչին ժամանակակից Յակոբ
Բ. Անաւարզեցի (1327-1341) կաթողիկոսի հետ շփոթելը եղել է
գուցէ եւ ո՛չ պատահաբար:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3բ սեւ թանաքով ութանկիւն, ջնջած,
եղծած, 4ա սեւ թանաքով ութանկիւն եւ շրջանակ,
ջնջած, եղծած:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«1012/3157»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 51ա՝ «եե»:

3158
ԿԻՐԱԿՈՍԻ ԳԱՆՁԱԿԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 110 (Ի. դարի էջակալում՝ 1-218, որ է՝ 1ա-109բ):
ՊՐԱԿ՝ Ա-Ժx12 (Ա՝ 10, Թ՝ 2, Ժ՝ 5)+8: ՆԻՒԹ՝ թուղթ լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած շրջանակ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,8:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,2x11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 21ա):
ՏՈՂ՝ 27: ԿԱԶՄ՝ մանուշակագոյն լաթ, մէջքը՝ սեւ գործուածք, միջուկը՝ ստուարաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ. սպիտակ չգրուած (Ա,
Բբ, Գ-Դ) թուղթ, մասն կազմաստառի. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա (գծանկարային): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:

Նմուշ 21ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. լուսանցակողերը՝ գունաթափ, ցեցակեր,
նորոգուած Ի. դարում, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-109բ Համառաւտ Պատմութիւնք ժամանակաց
ի սրբոյն Գրիգորէ մինչեւ յետին աւուրս թըւացեալ,
ասացեալ Կիրակոսի մեծ եւ ընտրեալ վարդապետի
ի մեծահռչակ Սուրբ ուխտն Գետկայ: Օգնեա՛ Յիսուս, եւ զսկսեալս իմ դու կատարեա՛յ
Տե՛ս ձեռ. 1518, 181ա-260բ: [Նախերգան]/1ա-3ա: ա/3ա31բ: բ/31բ-41բ: գ/41բ-3բ: դ/43բ-7բ: ե/չիք: զ/47բ-8բ: է/48բ9բ: ը/49բ: թ/49բ-51ա: ժ/51ա-3բ: ժա/53բ-4բ: ժբ/54բ-5ա:
ժգ/55ա-6ա: ժդ/56ա-8ա: ժե/58աբ: ժզ/58բ-9ա: ժէ/59ա-60ա:
ժը/60ա-1ա: ժթ/61աբ: ի/61բ-2բ (խորագիրը՝ «Ո՜հ, վկայէ ինձ
բիւր բերան, զի խիստ անարժան ձեռօքս գրեցի, թէ որպէս ել
թաթարն ապականել զաշխարհս ամենայն»): իա/62բ-3բ:
իբ/63բ-4բ: իգ/64բ-5ա: իդ/65ա-7բ: իե/67բ-8ա: իզ/68ա-9ա:
իէ/69ա-70ա: իը/70աբ: իթ/70բ-2ա: լ/72աբ: լա/72բ-3ա:
լբ/73ա-4ա: լգ/74աբ: լդ/74բ-5բ (74բ ի ստ. լս.՝ «Վասն աւերման Թէոդուպօլեացն»): լե/75բ-6բ: լզ/76բ: լէ/76բ-7բ: լը/77բ8ա: լթ/78աբ: խ/78բ-9ա: խա/79աբ: խբ/79բ-81ա: խգ/81ա-4բ:
խդ/84բ-5ա: խե/85ա-6ա: խզ/86ա: խէ/86ա-7ա: խը/87ա-9ա:
խթ/89աբ: ծ/89բ-90բ: ծա/90բ-2ա: ծբ/92ա-4ա: ծգ/94ա-5բ:
ծդ/95բ-6ա: ծե/99բ-100բ: ծզ/100բ-1ա: ծէ/101ա-2ա: ծը/102ա4ա: ծթ/104ա-5բ: կ/105բ-7ա: կա/107ա-8ա: կբ/96աբ: կգ/96բ7բ: կդ/97բ-9բ: կե/108ա-9բ:

– 69բ (ստ. լս., գրչի ձեռքով)՝ «Ո՜վ սիրելիք, հանց
իմացի՛ք, ամենայն մեղաց ի զատ կացիք խիստ էր*
օրինակ»:
*Ծնթ. «էր» բառից առաջ ջնջած՝ «աղ» կամ «ազ»:
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զօրինակն գտանես, զպակասն լցուցանես, բայց աղէկ
հաշուես, զի պարապար գայ, եւ թուղթն պարապ չի
թողուս. եւ մեղաւորս յիշես: Գտի եդի տեղն:
Ունի ԺԹ. դ-ի մատիտով արուած յաւելումներ: Տե՛ս Կիրակոս
Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, Երեւան, 1961, էջ ՃԷ., ձեռ. s:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 3ա Ընդ սմին եւ մեղսամած գրչիս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պհպ. Բա (ԺԹ. դ., շղագիր) Կիրակոսի Գանձակեցւոյ Պատմութիւն երեքտասաներորդ դարու, ի ձեռն անհմուտ գրչի օրինակողին՝ վրիպակալիր, ընթերցողին
անկանի հմտութիւն ի գլուխ հանել զիմաստն. սա մին
յառաջնորդաց Միքայէլի Չամչեան ի պատմագիրս իւր,
ըստ մասին հնութիւնք բազում ի սմին, թէեւ ոչ սակաւ
առասպելեօք, զոր ուրեք ուրեք ցուցանէ անհաւատալի
մտաց, որպիսի են արջու ծառայութիւն, որով եւ սատակմամբ բժշկութիւն ախտաժէտաց, դեւ կնոջ ամուսնւոյ առն, որ Բա եւ այլն, եւ այլն:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Բա՝ «ԺԸ., [Մեսրոպ եպիսկոպոս]»,
«1013/3158»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Գա. Սահակ վ. Ամատունու ձեռքով, մատիտով՝ «Տե՛ս Բիժկէն, որ եթող զկարգն,
ամուսնացաւ, Գլ. ԺԱ., առ վերջ եզերբ եւ ընդմէջ, տե՛ս
զխօսս Ջանգիզ խանի վասն երից որդւոցն, Գլ. Ի.»:

– 109բ (ստ. լս., գրչի ձեռքով)՝ «Ո՜վ եղբայրք, Է.
թուղթ պարապ թողի, զի օրինակն չկայր, ապա թէ
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ԴԻՈՆԻՍԻՈՍԻ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՒՈՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՌՄԺԹ.-ՌՄԻԵ. – 1770-1776

ԳՐԻՉ՝ Խաչատուր վարդապետ, Մինաս Սիւնեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝
Մինաս Սիւնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 294 (գրչի էջակալում. 1-590, որ է՝ 1ա-294բ). չգրուած՝
294աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԸx12 (Ա՝ 14, Բ-Դ, Զ-Ժ, ԻԸ՝ 8, Ե՝ 6, ԺԱ՝ 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ վեցթեւ աստղ,
«MICALDOG»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(17x12,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (159բ-ից այլ՝ ստացողի ձեռքով. նմուշ՝
74ա, 165ա): ՏՈՂ՝ 29-30: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԳ+ԴԵ, սպիտակ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով
պսակուած ոճաւորուած զինանշան, մէջը ցուլ, Պհպ. Ա եւ Ե՝
մասն կազմաստառի:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. ԺԸ. դարում նորոգուած, թ. 159-166՝
գրադաշտը գունափոխուած, վր. լս-ներում կան խոնաւութեան
հետքեր, ունի յետագայի զանազան լրացումներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-292բ Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյ Մատենագրութիւնք, թրգմ. Ստեփանոսի Լեհացւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 110, 1ա-351ա: Յռջբ/1աբ: [Ցանկ]/1բ-2ա:
1/2ա-71ա: 2/71ա-143ա: 3/143ա-255բ: 4/255բ-63բ: 5/263բ91բ (Ժա. գլխում չիք՝ Թուղթ Դիոնէսիոսի... առ Տիտոս, սակայն
կա թարգմանչի ծանուցումը. «Այժմ սակաւուք բանիւք...»): Յիշատակարան գրոյս/292աբ (հմմտ. ձեռ. 109, 404ա-5բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 74ա

Նմուշ 165ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:

Գրչի. 293աբ Յի[շա]տակարան. Փա՜ռք համագոյ,
միասնական, անբաժանելի եւ միոյ աստուածութեանն՝
անճառելի, անհասանել[ի], անբաւելի, <անբաւելի>,
անիմանալի, անզննելի, անքննելի տէրութեանն եւ
ամենազօր զօրութեանն, յորում ձգեաց զերկինս որպէս
վրան եւ հաստատեաց առանց հիման: Զլուսաւորսն
բազմազան եւ զմարդիկք յերկիրս փառաբան, եւ յամե-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

նայն արարածք ի յոչընչէ ստեղծագործեաց եւ զարդարեաց զերկինս եւ զերկիր, յորում միշտ գոհութիւն եւ
փառաբանութիւն իւր անհուն ողորմութեանն եւ գթութեանն, յորում հաղորդս արար իւր առատ բարութեանն: Յուսկ յետոյ այսր ամենայնի եկն միածին Բանն
Աստուած, մարդ եղեւ եւ զամենայն մարմնոռիք տնօրէնութիւնսն կատարեաց, որպէս խոստացաւ նախահարցն, այսինքն՝ գալ ի յաշխարհ եւ փրկել զգերեալքս
եւ դատապարտեալքս ի յսկզբնական մեղաց եւ առնել
ժառանգ եւ ժառանգակից իւր օրհնեալ երանական կենացն, յորում միշտ գոհութիւն եւ փառս ամենասուրբ
Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեան: Արդ, եղեւ
աւարտումն սրբոյ մատենոյս, որ կոչի Դիոնէսիոս, որ
առաւել եւ գերազանց է, քան զամենայն մատեանս
գրոց, որ է յոյժ ախորժելի եւ պատուելի, քաղցելոց
հաց եւ ծարաւելոց ջուր, եւ ունի պարունակեալ առ
ինքն զբանս խորինս եւ զարմացողականս, որ կոչի
Խորհրդական նրբահայեաց աստուածաբանութիւն:
Արդ, եղեւ ի թուականութեանս հայոց ի ՌՄԻԵ. (1776),
ի յերկիրս Արարատեան եւ ի մայրս մեր լուսակառոյց
տիրանկար, երկնահանգէտ, յաթինասիրաս, սրբոյ եւ
մեծի անյաղթելի եւ սարսափելի Աթոռոյս Էջմիածնի,
եւ ի սորին վեհապետ եւ ընդհանրական հայրապետ
Սիմէօն կաթուղիկոսի Երեւանցւոյ ամենայն Հայոց:
Արդ, ես՝ վերջին ողորմելի, ամենաթշուառս, զսորին
զյիշատակարանն եւ զբալանիք գլխոցն դնելով, |293բ|
վերջին աւարտն հասուցի: Գիրքս այս է Սուրբ Էջմիածնի միաբան Մինաս վարդապետին, որ է բնիկ յերկրէն
Սիւնեաց եւ մասն ինչ յերկրէն Մարաց, յորում ցանկացօղ եղեալ սրբոյ մատենոյս, տուեալ է գըձագրել մինչ
ի կէսն հանգուցեալ Խաչատուր վարդապետին, յառաջ
քան զթվականն մեր Է. կամ այլ աւելի ամս եւ կիսէն
հետ ինքն է ձրեալ, զոր Տէր Աստուած իւրն վայելումն
տացէ բարեաւ եւ ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ: Յայտարարութիւն լիցի ընթեր[ց]օղք սիրելի եղբարցդ,
գիրքս այս յոյժ դառն եւ նսեմացեալ յեղանակոջ ձրեալ
եղեւ, որ ոչ գոյր մարգարէն Երեմիաս, յորում ողբս
առեալ սգայր ողորմելի ազգս հայկազնեայ, որ ամէն
ազգաց կոխան եւ գերի ենք եղեալ, զի եմք տառապեալ
եւ յոյժ ողորմելի, միայն թէ ի Տեառնէ եկեսցէ, որ արար
զերկինս եւ զերկիր: Եւ յերկ[ի]րըս Պարսից թագաւորութիւնն իսպառ բարձեալ եղեւ ի յաշխարհաւերիչ
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Նատիր շահայ, եւ ամենայն ոք ինքնագլուխ թագաւոր
էր: Բայց երկիրս Երեւանու տիրէ խանն Հիւսէնալի,
իբրեւ տզրուկ եղեալ ծըծէր զարիւն սրբոյ գահոյս:
Զինչ ասացից եւ զինչ խօսեցայցն, թողցուք լռելեան, եւ
ապա եկեսցուք ի յերկիրն յարեւմտեան՝ եւս քան զեւս
ազգս մեր տառապեալ, յորում նեղէին ազգն այլատարազ: Զի թէպէտ գոյր թագաւորութիւն ազգին բարբարոսաց, բայց ոչ ունէին յաղթութիւն ընդդէմ թշնամեաց:
Միայն թէ նոցա յաղթութիւնն ազգիս հայոց էր. վանք
եւ յանապատ իսպառ ամայի արարին, վասն զի յոյժ
նեղէին եւ կողոպտէին եւ պէս պէս անտանելի կսկիծս
հասուցանէին, զորն գրեցից եւ կամ զորն թողից, զի
զայս ամենայն ոչ այլ իրաց եղեւ, եթէ ոչ վասն մեղաց
մերոց, միայն թէ զայս խնդրեսցուք, որ տառապանացն
նոյն ինքն ողորմեսցի. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա, 293բ (1812 թ., անարուեստ նոտրգիր) Փիլիպպոս վարդապետինն է, այժմ Պ. Տ. Ղ. 1812:
2. Պհպ. Գբ (1834 թ., շղագիր) Եսայի Բաբաեան
Տէր-Յարութեա[ն]ց. 1834, 4/22, ի Թիւլիզ:
3. Պհպ. Դա (1836 թ., շղագիր) Այս է յԵրեւանցի
յԵսաու տված գիրքն, որ տվաւ Մաթէոս Տէր-Աւետիսովին, ուր Ը. 8 թւումն յԵրեւանու գնացական դրամ
փող, որ ունէր հոգե[ւ]որ պարտ ի իւր յանձնական՝
վասն այս մասին ինքն հանգեաւ խաղաղութեամբ,
տվաւ ի իւր կինն այս գիրքս: Գրեցի երեք բառ, որ
մայէն էր, ուր Ը. 8 թւումն առանց շահի ի 1836ին ամի,
Ապրելի 13ին փրկչական թիւն:
Մաթէոս Տէր-Աւեդիսսով: Ամենակարօղն Աստուած
ի իւր հանգիստ արքա[յ]ութեան արժանի արասցէ:
4. 144բ (1893 թ., սեւ մատիտով շղագիր) 1893
ամի, 10 Մայիսի:
Պհպ. Աա (1893 թ., շղագիր) 1893 ամի, 20
մաի[ս]ի, ես՝ Եսայի Յակոբեան:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա, 293բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՓԻԼԻՊՊՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ. /
1243» (1794):
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «ՌՄԻԵ. – 1776, [Մեսրոպ
եպիսկոպոս]», «1029/3159, Հմր 69., Հմր 60», Պհպ. Եբ
(շղագիր)՝ «1897 ամի, Յունվ[ար]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 39ա՝ «վ, ս»: 87բ, Պհպ. Եբ՝ խզբզոց:

3160
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԱՒԳԱՒՐ (Լօռի)
ԳՐԻՉ՝ Ներսէս: ՍՏԱՑՈՂ՝ Սարգիս արքեպս. Սանահնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 289. չգրուած՝ 1ա-3բ, 168աբ, 276բ-7ա, 287բ-9բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԶx12 (Ա 14, Բ, Գ, Թ, ԺԳ, ԻԵ 10, Դ, Զ, Ժ, ԺԴ, ԺԸ, Ի-ԻԳ
11, ԻԴ 6): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
երկսիւն (17x12,7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 65ա): ՏՈՂ՝ 27: ԿԱԶՄ՝

ՌՁԲ.-ՌՃԱ. – 1633-1652ի միջեւ
շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, դռնակով, միջուկը տախտակ, աստառը՝ շերտազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ, սպիտակ չգրուած թուղթ:
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8բ: ժը/258բ-62բ: ժթ/262բ-3ա: ի/263ա: իա/263ա-5բ:
իբ/265բ-8ա: իգ/268ա-71ա: իդ/271ա-2բ: իե/272բ-4բ: Բան
յիշ. նոյն գրոցս/274բ-6ա:
Նմուշ 65ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 5ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, բաց շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին, եզրերը մաշուած, երեքական գամերն ու կապիչներն ընկած. աստառը ցեցակեր, դռնակը
կծկուած, վնասուած. լուսանցակողերը գունաթափ. ունի բնական անցքեր, թերութիւններ՝ թ. 3, 6, 11-2, 28, 33, 36-7, 41-2, 523, 58, 75, 77, 79, 82, 106, 274 եւ այլուր. երբեմն փոքրիկ բծեր,
Պհպ. Աբ.ին սոսնձած հին էջանշան՝ 10,3x3,6 չափսի գրոտած
թերթիկ. ձեռագրի ժամանակի համար տե՛ս 287ա:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-133ա [Հայոց պատմութիւն յերիս հատուածս, ասացեալ] Մովսէսի Խորենացւոյ Յաղագս
մերոյ սկզբանն. այսմ բանիցս Սահակայ Բագրատունւոյ խնդրաւղ
Տե՛ս ձեռ. 1459, 4ա-167ա: ա/4ա-36բ: բ/36բ-92ա: գ/92ա133ա:
Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Պետմութիւն Հայոց, Մատենագիրք հայոց, հտ. Բ., Ե. դար. Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ
1739-2121 (ձեռագրիս մասին տե՛ս 1741՝ ձեռ. k):

Բ. 133բ-221բ Ստեփաննոսի Տարօնեցւոյ Պատմութիւն ժամանակաց
Տե՛ս ձեռ. 1482, 55ա-89բ: [Ցանկ]/133բ: ա/133բ-48բ (ունի
խորագիր): [Ցանկ]/148-9աբ: բ/149ա-75ա (եւ դնեն կնիք
կապարեա ի պարանոցս (այսքան), Ե, Զ գլուխները չիք):
[Ցանկ]/175բ-6բ: գ/176բ-221բ:
Ծնթ. Ստորին լուսանցներում կան հաւանաբար Սահակ վ.
Ամատունու ձեռքով գրուած՝ բնագրական տեղաշարժերի վերաբերող հետեւեալ ծանօթութիւնները. 140ա Զշարունակութիւն սորա գի՛տ յետկոյս երեք թերթից, զկնի աստղանշանիս
այսպէս՝ «Որ մատնեալ ի պարտութիւն ի Վարբակայ Մարէ»:
142բ Զշարունակութիւն սորա գտցես յետկոյս երկուց թերթից,
ի տեղւոջէ աստղանիշ նշանագրոց այսպէս՝ «Զոր չառեալ
յանձն Աբգարու»: 145ա Զշարունակութիւն սորա գտցես յառաջկոյս հինգ թերթից, ի տեղւոջէ նշանագրոց այսպէս՝ «Նաբուգոդոնոսոր ուժգնագոյնս»: 172ա Զշարունակութիւն գտցես
յետկոյս միոյ թերթի ի նշանագրոյն այսպէս՝ «Զօրագլուխն
Մահմետի»: 173ա Զշարունակութիւն գտցես յետկոյս միոյ
թերթի ի նշանագրոյն այսպէս՝ «Ինքնակալ կայսեր շինեաց»:
173բ Զշարունակութիւն գտցես յառաջկոյս երկուց թերթից ի
նշանագրոյն այսպէս՝ «Հասեալ զվճիռ մարտիրոսութեան»:
Տե՛ս Ստեփանոս Տարաւնեցի Ասողիկ, Պատմութիւն տիեզերական, Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ., Ժ. դար. Երեւան, 2011,
էջ 639-829 (ձեռագրիս մասին տե՛ս էջ 624):

Գ. 222ա-76ա Պատմութիւն Ըռաստակիսի Լաստիվերոյ վարդապետի վասն անցից անելոց ի յայլասեռ ազգաց, որ շուրջ մեւք են՝ անց ընդ աշխարհս
Հայոց
Տե՛ս ձեռ. 1482, 90ա-111ա: ա/222ա-3բ: բ/223բ-7ա:
գ/227ա-8բ: դ/228բ-31ա: ե/231աբ: զ/231բ-2բ: է/232բ-3ա:
ը/233աբ: թ/233բ-6ա: ժ/236ա-42բ: ժա/242բ-6բ: ժբ/246բ-9ա:
ժգ/249ա-50ա: ժդ/250աբ: ժե/250բ-1ա: ժզ/251ա-5բ: ժէ/255բ-

Տե՛ս Արիստակէս Լաստիվերցի, Պատմութիւն, Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԶ., ԺԱ. դար. Երեւան, 2012, էջ 525-633
(ձեռագրիս մասին տե՛ս էջ 500-1):

Դ. 277բ-86ա Մովսէսի Խորենացւոյ ասացեալ է
երկրաչափ Յաղագս աշխարհագրութեան տիեզերաց
– Զաստուածային գիրս ոչ... ահա կատարեցան տիեզերք: Փա՜ռք քեզ, Քրիստոս Աստուա՛ծ... եւ քեզ գոհութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:
– 280բ (ստ. լս.) Ո՛վ ընթերցողք, անմեղադիր
լերո՛ւք վասն անգրիլ տեղաներուն, որ աւրինակն էր,
|281ա| ու ոսլայ էր ձգած եւ զոսլէն ոչ էր գրած, այլ
աւրինակ չգտաք, որ գրէաք:
– 284բ (ստ. լս.) Աւրինակն մի՛ այլ գտնիք, զմնացեալ գրեցէ՛ք, այս աւր|285ա|ինակս էնց էր գրած:
ԶՆերսէս մեղօք ի լիս յիշեցէ՛ք:
Տե՛ս Մովսէս Խորենացի, Յաղագս աշխարհագրութեան
ստոյգ, Մատենագիրք հայոց, հտ. Բ., Ե. դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 2137-2192:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Գրչի. 4բ Գիրքս Պատմութեանց Հայոց, հօաքեալ
Մովսէսի Խորենացոյն, զոր ստացաւ Սարգիս ահրեպիսկոպոսն Սանահնեցի, եւ յետ գրել զսայ յիշատակ իւր
եւ ծնօղացն իւրոց. ամէն:
36բ ԶՆերսես գրիչս յիշեա՛յ:
133բ Վա՜յ ինձ, Ռ. (1000) բերան՝ գծողիս անարժան, զի օրինակն ցանկ չկայր, եւ այս միայն էր, [ան]մեղադիր լերո՛ւք:
176բ ԶՆերսէս գրիչս յիշեա՛ բազում աշխատ արարի մագաղատ հանելո եւ գրելոյ:
221բ Աղաչեմ, մի՛ անփոյթ առներ, եւ զՏէր հատուսցէ քեզ զվարձս քո: Ընդ նմին եւ ես՝ յետինս յամենեսեան եւ քան զբնաւս յանցաւորս եւ անթիւ մեղաւք
ծանրաբեռնեալս, եւ արժանիս բազում մահուց եւ ո՛չ
մի, եւ ո՛չ մի կենաց խաւարամածս ոգւով զՆէրսէս
գրիչ, որ չեմ յիշելոյ աղաչեմ յիշել աղօթս առաջի Քրիստոսի եւ զծնօղն իմ՝ տէր Ազարիայ քահանայն, որպէս
զի աղօթիւք ձեր գտցուք ողորմութեամբ ի Քրիստոսէ,
եւ Տէր տացէ զտրիտուրն ձեզ բազումս. ամէն:
286ա Փա՜ռք անհասանելի, անճառի, անեղի, անմահի, ամենակարողի, ամենաբաւի, ամենազօրի եւ
արարողի ամենայն էիցս յանէ|286բ|ից՝ Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ անձամբ եւ դիմօք տրոհեալ, այլ իսկութեամբ, անսկզբնութեամբ, զօրութեամբ, իշխանութեամբ միաւորեալ, նմա աւրհնութիւն եւ փառք ամենայն էիցս. ամէն: Որ կարողացոյց զիս՝ զթմրեալս ամենայն տեսակս մեղաց, զանյիշելի եւ զեղկելի, մեղսասէր
եւ չարագործ Ներսէս սուտանուն, ծրագրել զպատմութիւն թագաւորացն մերոց: Աղաչեմ զձեզ զամենե-
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սե[ա]ն՝ յիշելոյ եւ թողութիւն խնդրելոյ յանոխակալ եւ
յանիշաչար Տե<ս>առնեն զծնօղսն իմ՝ զտէր Ազարիայ
քահանայն եւ զմայրն իմ՝ Ուղուսալթանն. ամէն: Գրեցաւ Պատմագիրքս ի յերկիրս Լաւռու՝ ի գեւղս Աւգաւրի, ի վայելումն Սարգիս ահրեպիսկոպոսին, ի սուրբ եւ
ի գերահռչակ ուխտս, որ կոչի Սանահին, որ է իսկիզբն եւ մայր ամենայն վանորայից, ընդ հովանեաւ
լուսոյ մաւր Սուրբ Աստուածածնիս եւ հրաշափառ
ամենափրկիչ Սուրբ Կաթաւղի[կ]էի եւ այլ սրբոցս, որ
աստ հաւաքեալ կան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 3բ (1874 թ., շղագիր) Մովսիսի Խորենացւոյ
Մատենագրութիւնն ի նշան բարեկամական սիրոյ նուիրի
նորին գերապատուութեան՝ տեառն Սարգսի վարդապետի Տէր-Գասպարեանց, ի 1 Սեպտեմբերի 1874 ամի,
ի Գրիգորուպօլիս, Դաւիթ աւագ քահանայ Շահինեանց:
2. 133ա (1885 թ., շղագիր, Մ. եպս. Սմբատեանի
ձեռքով) Ընթերցո՛ղք, յիշեցէ՛ք զմիաբան Սրբոյ Էջմիածնի/// (շուրջ 13 տող քերած, լուացած): Տեառն
զանազան պաշտօնօք սպասաւորեցի երից կաթողիկոսաց՝ Ե. Ներսիսի, Ա. Մատթէոսի եւ Դ. Գեորգայ,
գրեցաւ յամի Տեառն 1885, ի 1 Մայիսի:
286բ (1886 թ., շղագիր, Մ. եպս. Սմբատեանի
ձեռքով) Ընթերցո՛ղք, յիշեցէ՛ք, զ'ի 1843 ամէ միաբանս
սուրբ Էջմիածնի, զստացօղ սորին եպիսկոպոս Սարգիս Տէր-Գասպարեան, ի 8 Յունիսի 1886 ամի:
3. 287ա (1897 թ., շղագիր) Գրեցաւ յիշատակարան
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ի հին գրչագրէ, ի 1 Ապրիլի 1897 ամի, Ս. Էջմիածին:
Նոր գտեալ յիշատակարան. Սարգիս եպիսկոպոս կարգեալ է յառաջնորդութիւն Սանահնու վանից՝ կոնդակաւ Փիլիպոս կաթողիկոսի, ի հայ թուականի ՌՁԲ.
(1633), Յունւար ամսոյ 14, եւ հաստատեալ կրկին անգամ կոնդակաւ Յակովբ կաթողիկոսի Ջուղայեցւոյ՝ ի
թուիս ՌՃԺ. (1661): Է որդի պարոն Բէբէքին, թոռն
պարոն Ղումին, ի սեռէն Վասականց, յազատ ազգէ
Արղութեանց, անձն ուսումնական, որոյ մասին գրէ
Զաքարիայ պատմագիր Սարկաւագն՝ հատոր Գ.,
գլուխ Է. «Չոքայ ես ի սուրբ ուխտն Սանահին՝ ի պէտս
ինչ իրաց, եւ էր առաջնորդ Սարգիս եպիսկոպոսն՝ ազատ յազգէ, այր խոհէմ եւ յոյժ հանճարեղ, եւ խօսեցաք
ըստ նմայ ի գրոց»: Ուրեմն թիւ գրչութեան գրոյս լինի
յամի Տեառն 1633: Գրեցաւ յիշատակարանս Սարգիս
եպիսկոպոս Տէր-Գասպարեան, 1897 ամի, 1 Ապրիլի:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա սեւ թանաքով բոլորակ՝ «ՇԱՀԻՆ[ԵԱՆՑ Դ]ԱՒ[ԻԹ] 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1035/3160», Պհպ. Բա՝ «Հմր
1035. նկարագրութիւն ձեռագրի, թուագրուած՝ «19
Ապրիլի, 1906 ամի», ստորագրուած՝ «Մատենադարանապետ՝ Սահակ վարդապետ Ամատունի Օշականցի»,
«1633-1652», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա «յիշատակ է Մ. տ. Ա.», 2ա՝ «ա բ գ
դ», 221ա (տողամիջին)՝ «Յաղագս գրչի յիշատակի»,
288ա՝ 1-10 թվեր, 238:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ գառան գլուխ:

3161
ՎԻՊԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴՒՈՅՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 89. չգրուած՝ 8բ-9ա, 16բ-7ա, 26աբ, 36աբ, 46աբ,
55բ-6ա, 65բ, 73բ-4ա, 82աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԱx9 (Ա՝ 4, Ժ՝ 8, ԺԱ՝ 5):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած
երկգլխանի արծիւ, թագով պսակուած շրջանակ, մէջն առիւծ,
«НГ», «БФКИ 1828»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x14): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 13ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, անկիւնները, մէջքը՝ դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն
կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Ե+Զ-ԺԲ. սպիտակ չգրուած թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած երկգլխանի արծիւ, թագով պսակուած շրջանակ, մէջն առիւծ, «НГ», « БФКИ 1828», Պհպ. Ա. եւ
ԺԲ.՝ մասն կազմաստառի. լուսանցակողերը՝ կապոյտով ցօղուած:

Նմուշ 13ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր (գծանկարային): Գ ո յ ն ե ր ՝ սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, ծաղկաթուղթը վնասուած, կեղտոտուած, մէջքի կաշին հիմքից անջատ, Ա. փեղկը
մէջքից կիսով չափ պոկուած, մէջքի կաշուին՝ ցեցի անցքեր, Պհպ.
Գ-թ. 3, թ. 15-21՝ կարերը հիմքից թուլացած, Պհպ. Ա, ԺԱ՝ հիմքից

մասամբ, Պհպ. ԺԲ.՝ հիմքից ամբողջութեամբ անջատ, թերթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր, թանաքի
բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-89ա [Անառակ որդւոյն վիպասանութիւն]
ա. 1ա-8ա Ա. Հանգի՛ր, յիմ լեզու եւ գրիչ... քաղցր է
յազատութեան անձին ունիլ ի սպասու զայլոց ծառայութիւն:
բ. 9բ-16ա Բ. Քնար քաղցրախոս, որ ընդ մատամբ
սաղմոսերգուին համեղաձայն հնչէիր... քանզի ծառայք
նորա մտադիւր կատարէին զհրաման տեառն իւրեանց:
գ. 17բ-25բ Գ. Աստղ առաւօտու ի վայելչութիւն
սրբոց ծագեալ յառաջ քան զԱրուսեակ... եւ ոչ եւս
գտցես այսուհետեւ:
դ. 27ա-35բ Դ. Թագաւո՛ր, Որդի՛ Հօր բարձրելոյ,
անսկիզբն ծնունդ անսկզբնական ծնողին... արկանէր
ի նոյն զիւր ողորմութեան հայեցուած:
ե. 37ա-45բ Ե. Առ քեզ վերագոչեմ, ո՛վ Հոգի զօրու-
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թեան... որք յայս աւարտեցին զտեսարանն հանդիսի
իւրեանց:
զ. 47ա-55ա Զ. Բաժակ անձրեւածին, որ յանկողոպտելի գանձուց գթութեան քո տեղայիր ժողովրդեան
քում... եւ անդ վատնեաց զինչս իւր, զի կայր անառակութեամբ:
է. 56բ-64բ Է. Մշտնջենաբուղխ աղբիւր բարութեան... անդէն սկիզբն արասցէ ստեղնիլ փրկաւէտ
ոստն կենաց եւ փրկութեան:
ը. 66ա-73ա Ը. Արեգակն արդարութեան, Բան եւ
լոյս հայրական, ճառագայթ փառաց... արա՛ զիս իբրեւ
զմի ի վարձկանաց քոց:
թ. 74բ-81բ Թ. Արդ, առ քեզ դարձուցանիմ զդէմս
բանից իմոց... սպասեն անզգոյշ ոտից ծննդոցն հողածնից ի սերմանէ կողածին կնոջն:
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ժ. 83ա-8բ Ժ. Անշամանդաղ ճրագ ճշմարտութեան
եւ եօթնաջահեան աշտանակ լուսոյ Հօր բարձրելոյ...
որոյ զամենայն պարգեւս ընդ պոռնիկս եւ ընդ շունս
վատնեցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 65ա (1872 թ., շղագիր) 1872 ամի 22ն Յունիսի,
ինչ բան էս աշխարհ:
2. 89ա (ԺԹ. դ., շղագիր) Ի գրեանց Նիկողայոսի
Կարապետեան Արամեանց Վաղարշապատեցոյ եւ
սպասողի ի գալստեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. ա[մէն]:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «ԺԹ., Մ[եսրոպ եպ[իսկոպո]ս»,
«1037/3161»:

3162
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մարտիրոս էրէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ մահտեսի Յովսէփ:
ԹԵՐԹ՝ 259: ՊՐԱԿ՝ 4+Ա-ԻԱx12+2+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,6x15,8:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15,7x11,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 23ա):
ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, Ա. փեղկին դրոշմուած խաչ, միջուկը տախտակ, աստառը
կապոյտ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 6ա, 56բ, 73բ,
163ա, 175ա, 189ա, 223բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական,
թռչնային, տաճար (225բ), խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր,
հանգուցագիր, մարդադէմ (135բ): Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, կարմիր,
դեղին, կանաչ, սեւ, շագանակագոյն:

Նմուշ 23ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի երեքական գամերն ու կապիչներն
ընկած, Ա. եւ Բ. փեղկերին գամերի եւ ցեցի անցքեր, փեղկերի
եզրեր կաշին մաշուած, ընկած, դռնակը՝ վնասուած, պահպանուած է միայն աստառը եւ հիմքի 9,1x2,5 չափսի դրոշմազարդ
կաշի, աստառը՝ կեղտոտուած, կազմի մէջքը նոր՝ 1940ական թթ.
սեւ կաշի, ձեռագրի կարերը հիմքերից թուլացած, գրեթէ բոլոր
թերթերը հիմքից մասամբ անջատ, թ. 5, 16, 41, 52-3, 58-9, 64՝
հիմքից ամբողջութեամբ անջատ, ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, որի հետեւանքով լուսանցակողերը գունափոխուած եւ մաշուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին բորբոսի եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ա. 3ա-244բ Մաշտոց ձեռաց
– 3ա Յառաջաբանութիւն այս ինչ կա ի գիրքս –
Ա. Մկրտութիւնն... լբ. Կնկուղ եւ փիլոն աւրհնելոյ:
1. 5ա [Խրատ մկրտութեան] (սկիզբը թափուած) –
/// գիրքս սկայ երրորդի ձայն...

– 5ա Այլ խրատ մկրտութեան, որ տղայն հիւանդ
լինի եւ յաւրք չլինի – Պարտ է քահանայն զայնպիսին
շուտով մկրտել...
2. 5բ-19ա Կանովն մկրտութեան, յորժամ քրիստոնեա առնեն – Նախ չէ պարտ յեկեղեցին թողուլ...
6ա Եւ քահանայն ասէ զաղօթս – Աստուա՛ծ մեր, Աստուա՛ծ բարերար...
3. 19բ-23ա Կանովն նշան աւրհնելոյ ամենայն
քրիստոնէից – Բայց գիտելի է, զի սկիզբն պսակին
նշան է...
4. 23ա-34բ Կանովն պսակ դնելոյ եւ հանդերձ
աւրհնելոյ – Յառաջ առնու քահանայն զխաչն եւ
զՄաշթոցն... Խաչանիշ դրոշմամբ նշանի պարագրական փառօք...
5. 34բ-49ա Կանովն պսակ դնելոյ – Տան[է] քահանայն զփեսայն... բացայայտէ զխրատս. Գիտասջիք
որդեակք՝ որ հանդերձեալ էք կապիլ ընդ միմեանս...
41ա Ընթերցուածս ի Ծնընդոց. Եւ ասաց Աստուած.
Արասցուք մարդ ըստ պատկերի մերում...
6. 49ա-50բ Կանովն պսակ վերացուցանելոյ – Եւ
յետ Է. աւուր երթա քահանայն... Սաղմոս. Լո՛ւր Աստուած...
7. 51ա-6բ Կանովն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն... Եւ ասեն զԱմբիծքն... Եւ
քահանայն ասէ զաղօթս զայս. Աւրհնեալ ես, Տէր
Աստուա՛ծ ամենակալ...
8. 56բ-71ա Կանովն զամենայն վաղճանեալսն ի
հանգիստ – Ասեն՝ Աւրհնեալ Հոգի Սուրբ Աստուա՛ծ
ճշմարիտ: Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ... Եւ ապա ասեն Զ.
գոբղայ սաղմոս. Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ...
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9. 71ա-3ա Կանոնգլուխ ԴԿ. թաղման – Դատեա՛,
Տէ՛ր, զայնոսիկ, որ դատեն զիս...
10. 73բ-105ա [Կանոն թաղման՝ զամենայն ննջեցեալս ի Քրիստոս յուղարկել] – Քարոզ. Վասն ի վերուստ խաղաղութեան... Եւ քահանայն ասէ զաղօթս.
Աստուած յաւիտենական, անսկիզբն, անեղ...
ա. 88բ-91բ Գանձ թաղման ննջեցելոցն («ՄԱՆՎԵԼՍ») – Մինդ ի յէէն՝ Բանդ ի սկզբանէ, / Յորժամ ծագիս փառօք ի յերկնէ...
բ. 91բ-3ա Գանձ Առաքել վարդապետի ասացեալ
վասն ննջեցելոցն («ԱՌԱՔԵԼ») – Այսաւր եհաս հրաման յարարչէն, մահու հրաւէր մարմնոյս հողեղէն, / այսաւր թողի զսիրէլիքս ամէն...
գ. 93ա-4բ Երգ Արիստակի՝ Ողբ մեռելի գեղեցիկ
(«ԵՐԳ ԱՐԻՍՏԱԿԵՍԻ») – Եկա՛յք այսաւր, եղբա՛րք
ամէն / յաբրահամեան շառաւեղէն...
դ. 94բ-6ա Ողբ վասն ննջեցելոց ասա՛, թէ ձայն
ունիս – Ո՛վ քահանայք եւ վարդապետք, աստուածաբանք...
ե. 96ա-8ա Ողբ Նաղաշի, ասացեալ ննջեցելոց
(«Ա-Ք») – Անցանէ մեծութիւն եւ փառք աշխարհիս, /
աւերի եւ քակտի շինուած տաճարիս...
զ. 98ա-9բ Ողբ Ն[ա]ղաշի վասն ննջեցելոցն – Ես
գիտէի, թէ աշխարհս ինձ մուլք էր տըւած, / ուտէի եւ
ըմպէի հետ իմ սիրելեաց...
է. 99բ-100բ Ողբ վասն ննջեցելոցն, անուշ ասա՛յ
– Երէկ հողվիրաւքդ անցա, / հոտ'մ առի, զքիմըս կափուցի...
ը. 101ա-2բ Ողբ ղարիպի՝ Նղաշէ ասացեալ – Աստուծոյ մարդասիրին փառք յաւիտեան, / որ ստեղծեր է
զարարածըս զամենայն...
11. 105ա-11բ [Կանոն այգոյն] – Իսկ ի միւսում
աւուրն այգոյն գան ի գերեզմանն եւ ասէն զԳ. փոխ
Ամբիծքն: Շարական ԴԿ. Յիսուս |105բ| միածինն...
12. 111բ-8ա Կանովն Եւթ աւուրն – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն զԳ. փոխ Ամբիծքն... Սաղմոս Կցորդ.
Տէ՛ր, լո՛ւր աղաւթից իմոց... 112ա Ընթերցուածս
յԵսայեա մարգարէէ – Այսպէս ասէ Տէր. Գամ ժողովել
զամենայն ազգս...
13. 118ա Կանովն՝ յորժամ տղայն առանց մկրտութեան մեռանի – Յետ Խ. (40) աւուրն շնչաւորի տղայն,
չէ պարտ առանց քահանայի թաղել...
14. 118ա-35բ Կանովն զամենայն վաղճանեալ
տղայսն առ Քրիստոս յողարկեն – Մինչեւ յԷ. տարին
տղաթաղ առնեն... 120ա Քահանայն ասէ զաղօթս
զայս – Հա՛յր մեր երկնաւոր... 122ա Սրբոյն Գրիգորի
ասացեալ – Եւ արդ, մեք, որ կենդանիքս մնացեալ եմք...
ա. 129բ-32ա Գանձ մանկանցն Բեթղեհեմի («ԽԱՉԱՏՈՒՐ») – Խանդաղակաթ սըրտիւ տենչալի / զձեզ
տաւնեսցուք ուռք արմաւենի...
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բ. 132ա-4ա Ողբ Ն[ա]ղաշի – Արարիչն արարածոց
մեզ բարկացաւ, / քաղցր բնութիւն աստուածային մեզ
դառնացաւ...
15. 135բ-8ա [Կանոն այգոյն] – Այգոյն երթան ի
գերեզմանն... Ընթերցուածս յԻսայեա մարգարէէ. Զի ի
Տեառնէ եղիցի դարձ նորա...
16. 138ա-40ա [Կանոն Է. աւուրն] – Իսկ եւթանն
երթան ի հանգիստն... Սաղմոս. Որպէս սիրելի են... Ընթերցուածս յԱռակաց. Արդարքն յաւիտեան կացցեն...
Ընթերցուածս յԻսայեա մարգարէ – Այսպէս ասէ Տէր.
ահաւասիկ ես...
17. 140ա-55ա Կանովն հոգեհանգիստ առնելոյ –
Ասեն. Արհնեալ Հոգի՛դ Սուրբ Աստուած ճ[շմարիտ]»...
153ա Եւ ասէ զաղօթս – Հայր երկնաւոր, բարեգութ եւ
ողորմած...
– 146բ (ստ. լս., նոտրգրով, գրչի ձեռքով)՝ «Յորժամ մատաղ անես, վասն ցասման զայս շարականս
լիով կատարեա՛, զի ընդունելի լիցի»:
– 155աբ Այս աղօթս լոկ աղ աւրհնելոյ – Սաղմոս.
Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ մեզ...
18. 155բ-62բ Կանովն Տեառնականի – Ածեն
զմատաղն ի դուռն եկեղեցոյն, առաջի խաչին... 156ա
Ընթերցուածս ի Ղեւտացոց. Եւ կոչեաց Տէր զՄովսէս...
19. 162բ-74բ Կանովն ջուր աւրհնելոյ – Յունվարի
Զ.՝ յաւուր յայտնութեան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի... 163ա Ընթերցուածս յԵլից. Եւ խաղաղացոյց Մովսէս զորդիսն Իսրայէղի... 167ա Եւ ասէ
զաղօթս զայս, զոր ասացեալ է տեառն Բարսղի եպիսկոպոսի Կեսարու, ի ջուրն, որ էջ Քրիստոս. Աւրհնեա՛լ
ես, Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ...
20. 174բ-89ա Կանովն խաչ աւրհնելոյ – Երթան
առ խաչն եւ լուանան զխաչն... Ասեն Սաղմոս. Լո՛ւր Աստուած աղօթից... 175ա Ընթերցուածս յԱռակաց. Երանեալ է այր, որ եգիտ զիմաստութիւն...
21. 189ա-95ա Կանովն ապաշխարող առնելոյ –
Տանի քահանայն զխոստովանողսն ի դուռն եկեղեցոյն... Եւ ասեն Սաղմոս. Որպես փափաքէ յեղջերու...
Ընթերցուածս Յիսայեա մարգարէ. Լուացարո՛ւք, սրբեցարո՛ւք, ընկեցէ՛ք զչարիս անձանց ձերոց...
22. 195բ-205ա Կանովն ապաշխարող արձակել –
Ի Մեծի հինգշաբաթին յերրորդ ժամուն ժողովէն քահանայքն... Ասա՛ Սաղմոս. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ...
Ընթերցուածս յԻսայեա մարգարէէ. Այսպէս ասէ Տէր.
Եւ կատարեսցին աւուրք սգոյ քո...
23. 205ա-15բ Կանովն ոտնալուային – Ըստ որում
ասաց Քրիստոս, թէ աւրինակ մի ետու ձեզ... 205բ Եւ
ասէ զաղաւթս զայս. Փառաւորեմ զքեզ, Տէ՛ր...
24. 215բ-19բ Քարոզ պատուիրանին, զոր զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեանն՝ նախ քան սկիզբն
խորհրդոյն – Առեալ զԱւետարանն ի գիրկս իւր եւ
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կարկառեալ զձեռն իւր եւ ասէ. Լուարո՛ւք ինձ, որդեա՛կք իմ...
25. 219բ-23բ Կանովն ժամատուն եւ ժողովուրդ
աւրհնելոյ – Աւրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութիւնն...
26. 223բ-5բ Կանոն խաչալուայ առնելոյ՝ դեղ
ամենայն ցաւոց եւ պտղոց – Սաղմոս. Նշանեցաւ առ
մեզ: Ընթերցուածս յԵրկրորդ թագաւորութենէ. Եւ
ասեն արք քաղաքին...
27. 225բ-30բ Կանովն պղծեալ տաճարին եւ շարժելոյ զսեղանն ի յանաւրինաց վերստին հաստատելոյ – Հրամայէ եպիսկոպոսն զգետին եկեղեցոյն եւ
զորմն... Եւ ասեն Սաղմոս. Աստուա՛ծ, մտին հեթանոսք... 228ա Ընթերցուածս յԻսայեա մարգարէէ. Հակառակորդք մեր կոխեցին զսրբութիւնս քո...
28. 230բ-33ա Կանովն սերմն եւ շեղջ աւրհնելոյ –
Սաղմոս: Ընթերցուածս յԱռակաց. Պատուեա՛, զՏէ՛ր, ի
քոյոց արդար վաստակոց...
29. 233ա-7բ Կանովն Աւազան աւրհնելոյ, որ ունի
սկիզբն փրկութեանն աստուածային շնորհն վերածնելոցն... Եւ արդ, այս է կարգաւորութիւն, որ հաստատեն զեկեղեցի զաւազանն... 233բ Եւ եպիսկոպոսն
ասէ զաղօթս զայս. Տէ՛ր Աստուած, մեծ եւ փառաւորեալ յամենայն արարածոց...
30. 237բ-8բ Կանովն պղծեալ կերակրոյն, որ
ուտիցէ քրիստոնայն – Սաղմոս. Ողորմեա՛ ինձ,
Աստուա՛ծ: Քարոզ վասն հիւանդաց եւ ասէ զաղօթս
զայս. Տէ՛ր Աստուած մեր, որ սուրբ ես եւ...
31. 238բ-9ա Կանովն սկին եւ մաղզման աւրհնելոյ – Բերեն յեկեղեցին եւ լուանան ջրով եւ ապա գինով... Եւ մեծն ասէ զաղաւթս զայս. Աւրհնեա՛լ ես, Տէ՛ր
Աստուած մեր, որ ետուր...
32. 239աբ Կանովն հանդերձեղէն աւրհնել եւ
զգեստ – Տանեն յեկեղեցին առաջի բեմին... Սաղմոս.
Սիրեցից զքեզ, Տէր...
33. 239բ Կանովն Նոր գիրք աւրհնելոյ – Բերեն
յեկեղեցին եւ դնին ի բեմն: Սաղմոս. Նայեցարո՛ւք, ժողովո՛ւրդք...
34. 239բ-41ա Կանովն ժամահար աւրհնելոյ – Բերեն յեկեղեցին... Սաղմոս. Աւրհնեցէ՛ք զՏէր...
35. 241աբ Կանովն նկարեալ եկեղեցիս աւրհնելոյ
զկերպութիւն սրբոցն – Երեկորեա հսկումն լինին...
Սաղմոս. Եղիցի անուն Տեառն աւրհնեալ...
36. 241բ-2ա Կանովն խունկ աւրհնելոյ՝ ի վեր
ունելով քահանային – Եւ ասէ զաղաւթս զայս. Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ ընկալար...
37. 242ա Աղաւթք ի վերայ երդմնահարաց – Տէր
Աստուա՛ծ, որ զմարդկան բնութիւնս տկար եւ փոփոխական գիտես...
38. 242ա-3ա Կանովն միրգաց աւրհնելոյ եւ ամենայն պտղոց – Ասէն Սաղմոս. Ի կարդալ իմում... Եւ
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ասէ զաղօթս. |242բ| Աւրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ,
արարիչ ամենայն արարածոց...
39. 243աբ Աղօթք վասն երաշտութեան – Քահանայն ասէ զաղօթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ յաղագս առ
ի քեզ նախանձուն լուար...
40. 243բ-4ա Կանովն նոր դուռն հաստատելոյ –
Հաստատեն ի տեղոջ իւրում եւ ասեն Սաղմոս Ճ. Խոստովան եղերուք...
41. 244բ Կանովն վերարկու զգեստից, վեղարի եւ
փիլոնի – Աղաչեմք զքեզ, Տէր Յիսուս Քրիստոս...
Ծնթ. Ստ. լս-ներում գրուած են կանոնների խորագրերի
համառօտ տարբերակները: Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք
Ա., Ժ. դար, աշխատ. Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին,
2012:

Բ. 244բ-49բ Աւետարանք Իւղաբերից՝ կարգաւ
ա. 244բ-6ա Աւետարանք իւղաբերից կարգաւ
[ըստ Մատթէոսի. ԻԸ. 1-20] – Եւ յերեկոյի շաբաթուն...
բ. 246ա-7ա [Իւղաբերից Աւետարան ըստ Մարկոսի. ԺԵ. 42-ԺԶ. 8] – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի...
գ. 247ա-8ա [Իւղաբերից Աւետարան ըստ Ղուկասու. ԻԳ. 50-ԻԴ. 12] – Եւ ահա այր մի անուն Յովսէփ...
դ. 248ա-9բ [Իւղաբերից Աւետարան ըստ Յոհաննու. ԺԹ. 38-Ի. 18] – Յետ այսորիկ աղաչեաց...
Գ. 249բ-53ա Աւետարանք հանգստեան
ա. 249բ-50բ Աւետարանք հանգստեան [ըստ
Մատթէոսի. ԺԳ. 36-52] – Յայնժամ թողեալ Յիսուսի
զժողովուրդսն...
բ. 250բ-1ա [Աւետարան հանգստեան ըստ Մարկոսի. Դ. 26-34] – Եւ ասէր. Այսպէս է արքայութիւն
Աստուծոյ...
գ. 251ա-3ա Աւետարան Ղուկասու [ԺԲ. 32-48] –
Մի՛ երկնչիր, հա՛ւտ փոքրիկ...
Դ. 253ա-6բ Աւետարանք բժշկութեան
ա. 253աբ Աւետարանք բժշկութեան [ըստ Մատթէոսի. Թ. 18-26] – Մինչդեռ նա զայս խաւսէր...
բ. 253բ-4ա [Բժշկութեանն ըստ Մարկոսի. Է. 317] – Եւ ելեալ միւսանգամ ի սահմանացն Տիւրոսի...
գ. 254ա-5ա Աւետարան [բժշկութեան ըստ] Ղուկասու [Է. 1-10] – Եւ եղեւ իբրեւ կատարեաց զամենայն զբանս իւր...
դ. 255աբ [Աւետարան ըստ Յոհաննու. Դ. 43-54]
– Եւ յետ երկուց աւուրց...
Ծնթ. Ստ. լս-ներում գրուած են բնագրական կտորների
հեղինակների՝ աւետարանիչների անունները:

ե. 255բ-6բ [Աւետարան ըստ Յովհաննու. ԺԴ. 1531] – Եթէ սիրէք զիս, զպատուիրանս իմ պահեսջիք...
արի՛ք, գնասցուք աստի:
– 256բ (ստ. լս.)՝ «Վերջ գրոցս. աւրհնեալ է Աստուած»:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԸ. դ., անարուեստ բոլորգիր
1. 1աբ [Երգ Էգնատիոսի] (սկ.ն՝ անընթեռնելի) –
/// վայ լըռել, որ ես չիմացայ, / Գանձու ես խնդիր եղայ
կորուսի/// / Խոցեցայ դարձեալ մինն ի յուշ եկի... |1բ|
Ճըշմարիտ առի բաժին ի յաւտ[ար] երկի[ր] վայրեցայ,
/ Մեծ եւ հրաշալի փառաց փոխանակ խոզարածէցայ...
Գրեցաւ ձեռամբ զմեղսամածի Էգնատիոսին վասն
խնդրոյ տէր Սիմոնին, յորժամ երգես, մի բերան ողորմի ասես. ամէն:
2. 2ա Ելաւ փաթշահի որդին ու գնաց ի հօրն... որ
երեկ խաւարն ի վերէն:
3. 2ա Ամբեր ու կարկուտ կուգէր, կու թափէր...
ելայ իմ հօրն ի տանէն:
4. 257բ-8ա Այսօր ի Յորդանան գետն իճանէր եւ
սրբէր զջուրս, եւ զամանս ոչ ինչ խառնեսցի... սուրբ
խաչիւս աղաչեսցուք պահ[պ]անեա՛:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 23ա Զերեսս ի գետին դնելով՝ աղաչեմ զձեզ,
մի ողորմի ասացէ՛ք ինձ՝ եղկելի գրչիս Մարտիրոս
անարժանիս, որ զանունս միայն ունիմ եւ ոչ զգործս,
եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
188բ Քրիստոս Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ ստացողի
գրոցս մահդասի Յովսէփին, կողակցոյն:
195ա Զհոգով հիւանդս եւ զմեղօք զառածեալ Մարտիրոս գրիչս յիշեսջիք ի սուրբ յաղօթս ձեր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յիւր սուրբ արքայութիւնն. եղ[իցի]:
244ա Զամենամեղ եւ զկրկնամեռ գծողս յիշեցէ՛ք ի
սուրբ յաղօթս ձեր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն՝
զՄարտիրոս սուտանունս:
257ա (Սկ.՝ թափուած)/// ցի յիւր միւս անգամ
գալստեանն. ամէն: Եւ ես՝ մեղաւոր ծառայս ծառայիցդ
Աստուծոյ, անարժանս անուամբ Մարտիրոս էրէցս,
անկարգս ի կարգաւորացդ եւ անարհեստս ի յարուեստաւորացդ, երես ի գետին անկեալ աղաչեմ զդասս
քահանայից եւ ժողովրդոցդ, որ մի ողորմի արժանի
արէք զսուտանուն Մարտիրոս գրիչս եւ զծնաւղսն իմ՝
զՇահրամիրն եւ զՎարդախաթունն, եւ զվարպետն իմ՝
զտէր Թումէն, եւ զամենայն արեան մերձաորքն իմ, եւ
Աստուածն ամենայն բարութեանց եւ ողորմութեանց
ձեզ՝ յիշողացդ, եւ մեզ՝ յիշեցելոցս, ողորմեսցի. ամէն:
Դարձեալ աղաչեմ անմեղադիր լինել գրիս խոշորութեան եւ սղանացս, զի կար մեր այս էր, զի ծեր եմ, եւ
աչքս ի լուսոյ պակաս եւ մտօքս խաւար: Դուք թողութիւն արարէ՛ք սղալանցս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 257ա (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Դարձեալ
Աստուած ողորմի ասացէ՛ք Խաչօին, կողակցուն՝ Ասլիխանին, որդուն՝ Գիրիգորին, կողակցուն՝ Խոմարին,
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որդուն՝ Երանոսին, Մորադին, Սաֆարին, Նոնիֆարին, Պողոս, Պետրոսին: |257բ| Դարձեալ Աստուած
ողորմի ասացէ՛ք Մէլքէսէթին, կողակցուն՝ Մարիամոն,
որդուն՝ Յաջօին, Յոսէփին, դըստեր՝ Ջանայջանին,
Միրջին, կողակցուն՝ Ալթունին, դըստեր՝ Փարիխաբէկ,
Մարգրտին, Խարայպետին, կողակցուն՝ Վարդխաթոնին, որդուն Վարույթնին, Բաղդայսարին, դոստր՝
Սառին:
2. 258բ (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Քիլայ
կ[է]ս գարի տէր Ադրեասն ծռնօվ խնամի Խանօի վրէն
քիլէն ԺԵ. (15) ղռ[ան]:
3. 257բ (1812 թ., անարուեստ նոտրգիր) Ի վայելումն ես՝ Պռնակօթցի լուսահօգի Յահօջանի որդի մեղավօր Օվանեսս, որ գրեցի տներնիս կօրօսմներ, որ
իմ հայրս ողջանվեց, իմ կօղակիցը ողջանվեց թվին
ՌՄԿԱ.ումն (1812):
4. 2բ (1880 թ., շղագիր) Ի գրոց աշակերտի Մասնաւոր ուսումնարանի Կորիս գեղջ բնակիչ Միքայէլ
Սարգըսեանի Մերումեանց: Ի 23 Յունվարի, 1880
ամի, ի Կորիս, գրեցի Միքայէլ Սարգսեան:
5. 258ա (1880 թ., շղագիր) Էս մարթս շինեց ես՝
Միքայէլ Սարգսեան, ես էս գիրս վեր առնելով, չարչարանքով տանջուեցայ. ես այս գիրս առայ, այս գիրս
<Սարգիս Մկր> Սարգիս Տէր Մկրտիչեանից 9 թումանի, այն էլ չարչարանքով:
6. 5ա (1881 թ., շղագիր) Ես գնացի ջախի, ես էն
տասներկու տարեկան էի, ես ի իսան ամիսն Համբար[ձ]ման եւ ետ Մակիչը միսերը մի շաբի Առաքել մի
բանից. 1881 թիւին, 22 յ[ունիսի]՞:
ՆՇՈՒՄ՝ 2ա (անարուեստ բոլորգիր)՝ «Թվին ՌՃԽԵ.
(1696թ.)»: 2բ՝ «ԺԶ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«1059/3162»: 258ա՝ «ՌՃԼԵ. (1686)»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 2ա՝ թուաբանական հաշուարկ՝ «1145/
551/1696», 2ա «Ես՝ տիրացու Յօհաննէս, ՅՅՅԷ», «Էլաւ
փաթշահիորդ», «դ-ժ», 2բ՝ «յիշատակ է, ա-կ, ա-դ»,
3ա՝ «ա-ե», 3բ՝ «Աստուածատուր, ա-ր, Եւ ապա կաթ,
ր, լու», խզբզոց, 4ա՝ «քինանք համամ ընծայի», «սիրել», «հագել զարպասմադ ը է չարսապ դուբէ, էյմուր
է, սգուհալտ», ա-կ, խզբզոց, 4բ՝ «Այլ խրատ մկրտութեան», «ա-փ», երկու աղիւսակ, 4բ-5ա՝ խզբզոց, 62ա՝
«Ամբիծք 4 ուղիղ կցորդք եղեն ինն», 132ա՝ «աոթ»,
258ա՝ «գաար, ա, ԵԱՐՉՃԲԴԹՎ», 258բ՝ «Մայրան (՞)///
հարսնարան մի զայ գոջեմ որդ/// արեն ըզմեզ գրգեյ եւ
ի չարեն գարք եւ գրյութեանն», 258բ՝ «Քիլայ կսգարիս
տ Ադրիասի ծանօվ խնամի խանօի վ», 259ա՝ «Փայտիս
կենաց աւրինակ», 259բ՝ «ա-թ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 258ա՝ մարդագիր «Փ» տառ, «Փ, Է,
Ի» տառերի հանգուցագրի փորձեր, 259բ՝ մարդու
դէմք:
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3163
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԲԱՂԷՇ
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր:
ԹԵՐԹ՝ 232: ՊՐԱԿ՝ Ա-Իx12 (Ա՝ 8, Բ, Գ՝ 11, Ի՝ 10): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,7x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 157ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝
մուգ շագանակագոյն կաշի, Ա. փեղկի վրայ երկաթէ հաւասարաթեւ խաչ, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ շագանակագոյն
կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+ԴԵ. դեղնաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 157ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական,
թռչնային (96բ, 187ա), կենդանական (102բ), եկեղեցի՝ 166բ,
աւազան՝ 173ա, սկիհ՝ 189բ, դուռն՝ 191ա, գիրք՝ 191բ, Մարիամ
Մագդաղենացի՝ 192բ, Յովսէփ Արիմաթացի՝ 195բ, 197բ, 200բ:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
սեւ, կապոյտ, բաց վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. ձեռագիրը ծայրեծայր քանդուած, նորոգուած, ի նորոյ կարուած եւ վերակազմուած Ի. դարում (Ա. փեղկ՝
հին ու նոր կաշիների համադրութեամբ, մէջքը եւ Բ. փեղկից՝ նոր
կաշուով), լուսանցակողերը՝ սեւացած, սկզբից պակասաւոր, թ.
7ի եւ 8ի, 19ի եւ 20ի, 223ի եւ 224ի արանքում մէկական թերթ
կտրած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր, որից գրադաշտը գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-192ա Մաշտոց
1. 1ա-15ա [Կանոն մկրտութեան] – /// Յորդանանու զ՛՛: Վասն վերածնելոցս, որ ի սմա մկրտին...
2. 15ա-9բ Կանոն Նշան աւրհնելոյ հարսին եւ
փեսային, ի յոյն լեզուէ թարգմանեալ ի հայ բարբառ. արարողութիւն, որ լինի խօսեցեալ զհարսն
փեսային – Երթայ քահանան սարկաւագօքն եւ բազում ժողովրդովք ի տուն հարսին, եւ ասէ սարկաւագն.
Աւրհնեա՛, Տէ՛ր... |19բ| եւ այժմ զձեռնատըւութիւնս///
(թափուած):
3. 19բ-23ա [Կանոն հարսանեաց հանդերձ աւրհնելոյ] – /// Բաժակն աւրհնութեան, զոր աւրհնեմք, ոչ
ապաքէն հաղորդութիւն է...
4. 23ա-33բ [Կանոն պսակ առնելոյ] – Եւ ապա
երթան ի դուռն եկեղեցւոյն, եւ բերէ քահանան զհարսն
ի յաջ կողմն փեսային... 26բ Ընթերցուած ի Ծննդոց. Եւ
ասաց Տէրն. Արասցուք մարդ ըստ պատկերի մերում...
5. 33բ-7բ [Կանոն պսակ վերացուցանելոյ] – Եւ
յաւուրն Ը.երորդի գայ քահանայն եւ առնու զպսակն ի
գլխոյ փեսային... Եւ յետ Ը. աւուրն վերացուցանեն
զթագն: Սաղմոս. Լո՛ւր, դո՛ւստր... |37բ| մեղուցեալ է
քո, եթէ բանիւ եւ/// (թափուած):
6. 38ա-41բ [Կանոն հաղորդ տալոյ] – /// եւ եթէ
գործով, թէ խորհրդով եւ թէ մտածութեամբ...
7. 41բ-55ա Կանոն եւ կարգ տղաթաղին – Սաղ-

ՌՃԿԴ. – 1715

մոս ասեն Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ... Եւ ասեն Սաղմոս գուբղայս Դ. Առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի... 44ա Եւ
ասէ զաղօթս. Աստուա՛ծ յաւիտենական եւ Հա՛յր երկնաւոր... 46ա Ի Վարդապետութիւն սրբոյն Գրիգորի
Լուսաւորչին. Արդ, մէք, որ կենդանոյն մընացեալ իցեմք...
8. 55ա-8բ [Տղայաթաղի այգոյն] – Ի վաղւեան
աւուրն ընդ այգն ընդ առաւօտն գան ի գերեզմանն,
ասելով զԱմբիծքն: Շարական ԴԿ. Երանելի սուրբ մանկունքն... 56ա Ընթերցուած յԵ[սայեայ]. Զի ի Տէառնէ
[եղի]ցի դարձ...
9. 58բ-60բ Կանոն Է. աւուրն – Երթան ի գերեզմանն՝ ասելով Սաղմոս. Երանելիք են, որ բնակեալ են...
10. 60բ-87ա Կանոն թաղման զամենայն Ննջեցեալս ի Քրիստոս յուղարկել – Սաղմոս. Ողորմեա՛ ինձ,
Աստուա՛ծ... 63բ Եւ ապա ասեն զաղաւթս զայս. Աստուա՛ծ յաւիտենական, անսկիզբն, անել անիմանալի...
ա. 68ա-71ա Եւ ապա ասեն զգանձս ննջեցելոց
(«ՄԱՆՎԵԼ») – Մինդ ի յԷէն, Բանդ, որ ի Հօրէ...
բ. 71ա-2ա Ողբ մեռելի ասա՛ – Եկա՛յք այսօր, եղբարք ամէն / յաբրահամեան շառաւիղէն...
գ. 72ա-3բ Տաղ Ննջեցելոց – Ո՛վ քահանայք եւ
վարդապետքն աստուածաբան...
11. 87ա-94ա [Կանոն այգուցն] – Եւ այգուցն գան
ի գերեզմանն՝ ասելով զԱմբիծքն: Շարական ԴԿ. Յիսուս միածինն անմահութեանց պարգեւատուն երեւեցաւ... Սաղմոս. Ընդ երեկոյս...
12. 94ա-6բ Կանոն Է. աւուրն – Երթան ի գերեզմանն... Սաղմոս. Կցեցաւ ոսկր իմ ի մարմին, Տէ՛ր,
ըստ աղօթից իմոց... Ընթերցուածս յԵսայեա մարգարէէ
– Այսպէս ասէ Տէր. Գամ ժողովել զամենայն ազգս...
13. 96բ-101բ Կանոն հոգէհանգիստ առնելոյ կամ
պատարագ մեռելոյ – Սաղմոս. Երանի՜, [որ]ում թողութիւն... Եւ ասէ զաղօթս. Որ դատաւորդ ես կենդանեաց եւ մեռելոց...
14. 101բ Կանոն աղ աւրհնելոյ – Սաղմոս. Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ մեզ: Եւ ասէ զաղօթս. Աւրհնեալ ես,
Տէ՛ր Աստուած...
101բ-6բ Կանոն տեառն[ական աղ աւրհն]ել –
Ածեն զնուիրեա[լն] ի դուռն եկեղեցւոյն... եւ ասեն
Սաղմոս. Երանի.. 102բ Ընթերցուած ի Ղեւտացոց. Եւ
կոչեաց Տէր զՄովսէս եւ խօսեցաւ ընդ նմա ի խորանէ...
15. 106բ-23ա Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Տանին ի
դուռն եկեղեցւոյն եւ ասէն Սաղմոս [Կ]. Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց... 107ա Ընթեցուած յԱռակաց.
Երանեալ է այր, որ եգից (=եգիտ) զիմաստութիւն...
16. 123ա-37ա Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Յաւուր
մկրտութեան եւ յայտնութեանն Տեառն մերոյ եւ
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փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի զկնի պատարագին երթան
առ ջուրն... 128բ Աղօթք ասացեալ Բարսղի [Կեսարա
Կապադովկեցոյ] հայրապետին. Աւրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած ամենակալ...
17. 137ա-46բ Կանոոն աւագ Ե.շաբաթին զապաշխարողն արձակելոյ – Ժողովէ քահանան զապաշխարողսն ի դուռն եկեղեցւոյն, եւ ասեն Սաղմոս Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ... Ընթերցուածս յԵսայեա մարգարէէ. Եւ կատարեսցին աւուրք սգոյ քոյ...
18. 146բ-8բ Աւրհնութիւնն, զոր [աւրհն]է քահանան զժողովուրդն – Աւրհնեալ է անբաւ մարդասիրութիւն Քրիստոսի...
19. 148բ-53բ Քարոզ պատուիրանին – Զոր զեկուցանէ քահանան ժողովրդեանն նախ քան զպատարագն
առեալ զԱւետարանն ի գիրկն... եւ ասէ զաղօթս.
Լուարո՛ւք ինձ, որդեա՛կք իմ...
20. 153բ-66ա Կանոն [Մեծի Ե.շաբաթին] Ոտնալուային, ըստ որում ասաց Աստուած, թէ օրինակ մի
ետու ձեզ, զոր արարեալ տեառն Եփրեմի Խորին
Ասորւոյ, զոր թարգմանեաց մեծ դիտապետն հայոց
Վկայեասէրն Գրիգորիս – Ի տասներորդ ժամուն զկնի
կատարման սուրբ պատարագին ժողովին ի գաւիթ
սուրբ եկեղեցւոյն... Եւ քարոզէ սարկաւագն. Եւ եւս
գոհութիւն մատուսցուք...
21. 166ա-72բ Կանոն Նաւակատեաց եկեղեցւոյ
պղծելոյ յանօրինաց մոլեգնութենէ եւ զշարժեալ սեղանն վերստին հատատելոյ – Մտանէ եպիսկոպոսն
հանդերձ քահանայիւքն եւ սարկաւագօք եւ հրամայէ...
22. 172բ-6բ Կանոն Նոր աւազան աւրհնել, որ
ունի սկիզբն փրկութեան յաստուածային շնորհսն
վերստին ծնելոցն... Եւ արդ, այս է կարգաւորութիւն
– Հաստատեն զաւազանն ի տեղւոջ իւրում...
23. 176բ-83ա Կ[անոն] ապաշխարող առնել – Երթայ քահանայ մեղուցելովքն ի դուռն եկեղեցւոյն, եւ
ասեն սաղմոս ի թիւ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ...
24. 183ա-6ա Կանոն զարմտիս սերմանց, զշեղջ եւ
զհնձան աւրհնել – Սաղմոս կցորդ. Հովիտք բազում
արասցեն, քեզ վայել է արհնութիւն...
25. 186աբ Աղաւթք վասն երաշտի – Գիշերն պաշտօն եւ պատարագ առնեն եւ ի վաղիւն կարդան զաղօթս. Տէ՛ր Աստուած մ[եր], որ յաղագս առ ի քեզ նախանձուն լուար Եղիայի մարգարէին...
26. 186բ-7ա Աղօթք վասն պղծեալ կերակրոցն –
Սուրբ ես, Տէ՛ր, եւ ի սուրբս բնակեալ...
27. 187ա-9բ Կանոն վասն խաչալուայի եւ թոնիր
աւրհնելոյ – Առնու քահանայն զխաչն եւ զՄաշթոցն եւ
գնայ ի տունն յայն եւ տայ սաստիկ ջեռացուցանել
զթոնիրն ըստ հրամանի Տեառն, թէ՝ Ամենայն ինչ հրով
յաղեսցի: Սաղմոս Նշանեցաւ առ [մեզ լոյս]...
28. 189բ-90ա Կանոն սկի[հ] եւ մաղզման աւրհնելոյ – Բերեն յեկեղեցին եւ լուսանան նախ ջրով...
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29. 190աբ Կանոն հանդերձեղէն աւրհնեալ – Տանին յեկեղեցին, առաջի բեմին՝ ունելով սարկաւագն ի
վեր[այ], եւ ասեն ի թիւ Սաղմոս Գ. փոխ. Սիրեցից
զքեզ, Տէ՛ր...
30. 190բ-1բ Կանոն յորժամ Նոր դուռն դնեն եկեղեցւոյն – Հաստատեն ի տեղւոջ իւրում եւ ասեն Սաղմոս ի թիւ. Խոստովան եղերուք Տեառն...
31. 191բ-2ա Կանոն Նորակերտ գիրք աւրհնելոյ –
Տանին յեկեղեցին եւ հանեն ի բեմն՝ ունելով սարկաւագն ի վերայ բազկացն. Սաղմոս ՀԵ. Նայեցարո՛ւք, ժողովուրդ, մինչեւ ցայն տեղին...
Ծնթ. Ստ. լս-ներում գրուած են կանոնների խորագրերի
համառօտ տարբերակները: Հմմտ. Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք
Ա., Ժ. դար, աշխատ. Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին,
2012:

Բ. 192բ-203ա [Աւետարանք Իւղաբերից, բժշկութեան եւ պաշտաման]
ա. 192բ-3բ Իւղաբերից Աւետարան Մաթեոսի
[ԻԸ. 1-20] – Եւ յերեկոյի շաբաթուն, յորում լուսանայր...
բ. 193բ-4ա Բժշ[կութեան] Աւետարան. Մաթէոս [ԺԷ.
14-20] – Եւ իբրեւ եկին ի ժողովուրդն, մատեաւ այր մի...
գ. 194ա-5ա Պաշտաման Աւետարան. Մաթէոս
[ԺԳ. 36-52] – Յայնժամ թողեալ Յիսուսի զժողովուրդն, եկն ի տուն...
դ. 195ա-6բ Իւղաբերից Աւետարան Մարկոսի [ԺԵ.
42-ԺԶ. 8] – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ էր...
ե. 196բ-7ա Բժշ[կութեան] Աւետարան. Մարկոս
[Ա. 21-34] – Եւ մտանեն ի Կափառնայումն...
զ. 197աբ Պաշտաման Աւետարան. Մարկոս [Դ.
26-34] – Եւ ասէր. Այսպէս է արքայութիւնն Աստուծոյ...
է. 197բ-8բ [Իւղաբերից] Աւետարան Ղուկասի
[ԻԳ. 50-ԻԴ. 12] – Եւ ահա այր մի, անուն Յովսէփ...
ը. 198բ-9ա Բժշ[կութեան] Աւետարան. Ղուկաս [Ե.
12-6] – Եւ եղեւ ի հասանելն նորա ի մի ի քաղաքացն...
թ. 199ա-200ա [Պաշտաման] Աւետարան. [Ղուկաս, ԺԲ. 32-48] – Մի՛ երկնչիր, հօ՛տ փոքրիկ...
ժ. 200բ-2ա Իւղաբերից Աւետարան Յոհան[նու.
ԺԹ. 38-Ի. 18] – Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս
Յովսէփ...
ժա. 202աբ Բժշկութեան Աւետարան. Յովհան, [Ե.
1-8] – Յետ այսորիկ տօն էր հրէից...
ժբ. 202բ-3ա Պաշտաման Աւետարան. Յովհան,
[ԺԴ. 25-31] – [Զ]այս խօսեցայ ընդ ձեզ, մինչ առ ձեզ
եմ...
32. 203ա-17ա Սաղմոս Դաւթի, կանոն «Երկինք
պատմեն», զոր ասեն ի թաղումն ննջեցելոց – Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ...
33. 217ա-8ա Աղօթք Եզեկիայ – Ես ասացի ի վերանալ յինէն աւուրց իմոց...
34. 218ա-20 Ամբիծք նընջեցելոց, զոր ասեն յայգն
– Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան
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յօրէնս Տէառն, / Երանի ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա,
բոլորով սրտիւ իւրեանց խնդրեսցեն զնոցայ...
35. 220ա-1բ Այլ Գանձ վասն ննջեցելոց («ԱՌԱՔԵԼ») – Այսօր եհաս հրաման յարարչէն, / մահու հրաւէր մարմնոյս հողեղէն...
36. 221բ-2բ Տաղ ի վերայ երիտասարդի – Ես
գիտէի՝ զաշխարհս ինձ մոլք ին տըւած, / Ուտէ|222ա|ի,
խըմէի հէտ իմ սիրելեաց...
37. 222բ-3բ Տաղ ի վերայ նորհաս մանկանց –
Ինձի հալալ արէք, ո՜վ իմ սիրելիք, / Այսօր թէ ես մեռայ, դուք այլ տի մեռնիք...
38. 223բ-4բ Տաղ ի վերայ [ննջեցելոց] – Յերեկ
հողվերօքդ անցայ, հօտ առի, զքիմս կափուցի...
39. 224բ-6բ Տաղ ի վերայ տղայոց ասա՛յ –
|225ա| Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ...
Ծնթ. Տե՛ս «Ողբ վասն մեռելի, Նաղաշի ասացեալ»:

40. 226բ-8բ Տաղ ղարիպի ասա՛ – Ղարիպի
կեանքն է լալի, ողբերգական... եւ քեզ ամէնքս երկրպագեմք, աստուածածին:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԸ. դար, նոտրգիր
ա. 229բ [Տաղ] – Տաճար լուսեղէն, անունդ պատուական, բուռվառ ոսկեղէն տիրամմար... Հոգովն
Աստուծոյ տիրամայր, Շնորոք աննման: Թվին ՌՃ
<ՌՃ.> վատսուն եւ չորին (1715)*:
*Ծնթ. Նաեւ 228բ՝ «Թվին ՌՃԿԴ.ին (1715)», գրչութեան
թուականի կրկնութիւնն է:

բ. 231բ [Չափածոյ] (աղճատուած, դժուարընթեռնելի) – շբալ (՞) ես/// կանին /// Օրհնեալ ես ի պատուիրանին... |232ա| Եւ խաչն եւ խաչայփատն Քրիստոսի... Հոգուն Սրբոյ, ա[յ]ժմ եւ միշտ:
գ. 232ա [Գիր ջերման] – Ձեր բարեխօսութեամբն
կտրի դող... կտրի ջերմ այս անուն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Գրչի. 229ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւի-
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տեանս յաւիտենից. ամէն: Արդ, եղեւ զրաւ այսմ գրոցս,
որ կոչի Մաշթոց՝ կատարող օրինաց քրիստոնէից, ի լաւ
եւ ընտիր օրին[ակ]է, ձեռամբ անարժան Գրիգոր գրչիս,
ի քաղաքս Բաղէշ, ընդ հովանեաւ Ե. խորան եկեղեցւոյ,
ի հայրապետութեան տեառն Աստուածատրոյ, ի թւականիս հայոց ՌՃԿԴ. (1715), ի խանութեան քաղաքիս
Սահաթ խանին: Արդ, որք հանդիպիք այսմ գրոցս եւ
օրէնք կատարէք սովաւ, յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք գծողի այսմ գրոցս՝ մեղապարտ Գրիգորիս, եւ
ստացողի սորա բարեմիս եւ աստուածասէր առն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 229ա (ԺԸ. դ., անարուեստ բոլորգիր) Ալլահվերդուն, ծնողացն՝ Ղարիպջանին, եւ մօրն՝ Էթարին, եւ
դուստր Նուպարին, եւ Ասլիխանին, Շահպազին, եւ
որդոցն՝ Մալխասին, Մահլամին, որ ըստ|229բ|ացան
զսա ի հալալ վաստակաց իւրեանց եւ եդին ի ձեռն
նորընծայ տէր Ղազարին: Արդ, որք հանդիպիք սմա,
[լի] բերանով Աստուած ողորմի ասա[ցէ՛ք], եւ Աստուած
ձեզ ողորմեսցի իւր միւսանգամ գալըստեանն. ամէն:
2. 230բ (1767 թ., անարուեստ նոտրգիր) Այս է
Խազարի. թվին ՌՄԺԶ. (1767), օրընալ ես լուս
անքննին պատըւիրանին:
3. 230բ (1780 թ., անարուեստ նոտրգիր) Այս է
Պետրոսին, թվին ՌՄԻԹ. (1780), Աստուած տայ ուրին
հեզութիւնն եւ խունարութիւնն, հոգի երկուղիւ աստուածապաշտութիւնն:
4. 230բ (1782 թ., անարուեստ նոտրգիր) Այս է
Առաքելի. թվին ՌՄԼԱ.ին (1782):
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա, Գա՝ «3163», 1բ՝ «ՌՃԿԴ.-1715,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «1060/3163»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 230ա (գիրն աղճատուած)՝ «Այս է եկի
Բարդում ԺԳ. (13) թռօր ի վեայ հլօին ԺԳ. (13) զսթոյ
թուլթ մլսմս կիկօնոօ)», 230աում 229բ էջի «Տաղ»ի
գրչափորձ, 231բ՝ «/// գրեաց,/// շահեակ///»:

3164
ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ՍԵՒԱ՞Ն
ԳՐԻՉ՝ Սիմէօն Տէր-Յօհաննիսեան Շաքեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ տէր
Սարգիս եւ տէր Յարութիւն Տէր-Յօհանիննիսեան:
ԹԵՐԹ՝ 164+1 (կրկն.՝ թ. 1. գրչի էջակալում՝ 1-329, որ է՝ 1ա162ա): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԱx8 (ԻԱ՝ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «КИ», «ФЯ»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,9x17,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (16x13): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 45ա): ՏՈՂ՝ 18-20:
ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով մուգ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ Ա.
փեղկը թուղթ եւ կաշի, Բ. փեղկը՝ թուղթ, աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր (մասամբ՝ կանաչ):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը եւ մէջքը մաշուած, թ. 1-7,
160-4՝ կարերը թոյլ, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին
աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ՌՄՁԷ. – 1838

Նմուշ 45ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1ա Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք՝ շարադրեալ յերկոցունց աստուածաբանից եւ յոգնահանճարից վարդապետաց ի կարգէ Քարոզողաց, այսինքն՝ երանեցելւոյն Բարդուղիմէոսի եւ Պետրոսի

763

382

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Արագօնացւոյ: Յամի փրկչին 1704, Փետրվարի Ը., ի
Վենետիկ, մեծաւորաց հրամանաւ: Յայժմոյս յամի
Տեառն 1838, Մայիսի 16. արտագրեալ ի մահտեսի Սիմէօնէ Տէր Յօհաննեսեան Շաքեցւոյ, ի միաբանութեան
Անապատին Սեւանայ:
Տպ. տե՛ս Վէնետիկ 1704:

– 1ա-2ա [Ընծայական] Ամենասրբուհի մայր Աստուծոյ միշտ կոյս Մարիամ – |1բ| Ամենայն խոնարհութեամբ եւ ամենայն սրտի ջերմեռանդութեամբ քեզ
նուիրեմ... ամենասուրբ մայրութեան քո եւ ամենամաքուր կուսութեան:
– 2ա-3բ Առ բարեսէր ընթերցողս – Ի ժամանակս
Գոխթան տան Գէորգ |2բ| իշխանին... որ կենդանի է եւ
թագաւորէ ի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ծնթ. Նախաբան է, որ տեղեկութիւններ ունի Բարդուղիմէոս եպիսկոպոսի եւ Պետրոս Արագօնացու թարգմանած
աստուածաբանական եւ փիլիսոփայական բազում գործերի
մասին, որոնցից շատերը կան նաեւ «ի մէջ հայոց», «եւ
մանաւանդ ի գաւառն Նախիջեւանու, ի վանս Ամենայն սրբոց»:
Իսկ այս Քարոզգրքի «զօրինակն առեալ պարոն Գասբարն, որ
ունի ի Սպահան զչորեսին մասունսն նորին եւ զայլ չորսն աստ՝
ի վայելուչ քաղաքիս Վենետիկ, որոց մի մասն այս է»: Սրան
յաջորդում է գրչի գրած հետեւեալը. 3ա «Արդ, որք հանդիպիք
սմա ընթեռնելով կամ ըստանալով զշահաւէտ գիրս եւ կամ ի
սմանէ օգտելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զամենաբարերար պատճառ ի լոյս ածողսն սորին, եւ զայլ արդիւնաւոր
երախտաւորսն, նաեւ մանաւանդ այժմոյս արտագրող մեղապարտ եւ անպիտան Սիմոն Տէր-Յօհաննէսեան յիշեսջիք միով
Հայր մերիւ, եւ դուք արժանիք լիջիք յիշմանն Տեառն, յորժամ
գայցէ արքայութեամբն իւրով |3բ| փառօք, ընդ ամենայն հրեշտակաց եւ սրբոց, որ կենդանի է եւ թագաւորէ ի յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն»:

1. 3բ-11ա [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ] Քարոզ
խոստովանութեան առաջի չորեքշաբթի Աղուհացիցն. Արի [ի] խոստովանութիւն ի սկիզբն եւ ի
գլուխն... (յՈղբոցն, Դ.) – Ասէ երանելին Հերօնիմոս.
նախահայրն մեր... հեղ զսիրտ քո, իբրեւ զջուր յերկիր:
Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
2. 11ա- 28բ [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ] Քարոզ խոստովանութեան. Տէ՛ր, թո՛ղ [զ]մեղս իմ: Ապա
եթէ խոստովան լինիմք... (Յովհաննու, Ա.) – Ոմն կամեցաւ որսալ աղաւնի... եւ խոստովանահայրն ի հարցանելոյն, եւ Քրիստոսի օրհնեցելոյն փառք յաւիտեանս. ամէն:
3. 28բ- 43բ [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ] Քարոզ խոստովանութեան [ի բանն]. |29ա| Արդ, երթիցուք երից աւուրց ճանապարհ... (Ելք, Խ. գլուխ) –
Վարդապետք ասեն, թէ սրբուհի Աստհուածածինն
նման է լերին... որ է խոստովանութիւնն: Եւ Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
4. 43բ- 67ա [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ]
Վասն խոստովանութեան – Եւ ի խոստովանութենէս

764

այս ինչ ասելի է... ի վերայ այսպիսի մեղաւորի, որ
ապաշխարիցէ: Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
5. 67բ-81բ [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ] Քարոզ վասն ապաշխարութեան – Այժմ ասասցուք
յերրորդ աւուր ճանապարհէս... գոհանալով փառաւորեսցուք ընդ ամենայն հրեշտակաց եւ սրբոց. ամէն:
6. 82ա-4բ [Պետրոսի Արագօնացւոյ] Գիրք եւ քարոզ վասն Է. մահուչափ մեղացն. Երեւեցաւ այլ նշան
յերկինս... (Տեսիլն, ԺԲ. գլուխ) – Սիրաք եւ Պողոս
ասեն, թէ նախանձու բանսարկուին եմուտ մահ յաշխարհս... յորմէ փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս. եւ նմա փառք
յաւիտեանս. ամէն:
7. 85ա-9բ [Պետրոսի Արագօնացւոյ Քարոզ]
Վասն հպարտութեան, որ է առաջին գլուխ. Առաջին
գլուխ վիշապին – Հարցումն. Զի՞նչ է հպարտութիւնն...
եւ եօթնագլխոյ վիշապին. եւ Քրիստոսի յաւիտենական
թագաւորին փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
8. 89բ- 92բ [Պետրոսի Արագօնացւոյ Քարոզ]
Վասն նախանձու, որ է երկրորդ գլուխն. Երկրորդ
գլուխն վիշապին – Հարցումն. Զի՞նչ է նախանձն... ոչ
տեսանէ եւ ուտէ զայն խոտն:
9. 92բ-8բ [Պետրոսի Արագօնացւոյ Քարոզ] Վասն
բարկութեան, որ է երրորդ գլուխն. Երրորդ գլուխ
վիշապին – Հարցումն. Զի՞նչ է բարկութիւնն... այլ
համբերելով ստասցուք զհոգիս մեր, զոր Տէրն մեր
Քրիստոս շնորհեսցէ մեզ. ամէն:
10. 98բ-107ա [Պետրոսի Արագօնացւոյ Քարոզ]
Վասն ծուլութեան, որ է չորրորդ գլուխ վիշապին
<Չորրորդ գլուխ վիշապին> – Հարցումն. Զի՞նչ է ծուլութիւնն... զօրութեամբ նոյնոյ Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի, որում վայել է... ամէն:
11. 107ա-25ա [Պետրոսի Արագօնացւոյ Քարոզ]
վասն ագահութեան, որ է հինգերորդ գլուխ. Հինգերորդ գլուխ վիշապին – Հարցումն. Զի՞նչ է ագահութիւնն... ազատեսցէ յայս ամենաչար ախտէ ագահութեան, որում... ամէն:
12. 125բ-34ա [Պետրոսի Արագօնացւոյ Քարոզ]
վասն որկրամոլութեան, որ է Զ.երորդ գլուխ վիշապին. Վեցերորդ գլուխ վիշապին, որ է որկրամոլութիւնն, նոյն է՝ որովայնամոլութիւնն, եւ սա է բերան
եւ դուռն ամենայն մեղաց – Վասն այնորիկ ընդդէմ
սորա եդ Աստուած... արժանիք լիցուք յաւիտենական
կենացն. եւ նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
13. 134ա-62ա [Պետրոսի Արագօնացւոյ Քարոզ]
վասն բղջախոհութեան, որ է եօթն[երորդ] գլուխ վիշապին <եօթներրորդ գլուխ վիշապին> – Բղջախոհութիւնն սահմանի յաստուածաբանից այսպէս... որոց
արժանացուսցէ զմեզ Քրիստոս, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. 152բ էջում վկայաբերուած «Սուրբն Ներսէս Շնորհալին ասելով այսպէս՝ Սէր աշխարհիս այս... քեզ մահու ճաշ»
հատուածը կրկն. 162ա էջում:
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– 162բ-3ա Ցանկ գլխոց խրատական գրոյս –
Գիրք առաջին պարունակէ յինքեան վեց քարոզս, որոց
առաջին է քարոզ առաջի չորեքշաբթի աւուր Քառասնորդաց պահոց... 5... Վասն բղջախոհութեան, որ է
եօթներորդ գլուխ վիշապին, 224:

Պետրոս եւ Պօղոս Մինասեան, նաեւ Հայրապետ
դպրի՝ հոգեւորն իմոյ, նաեւ ազգ եւ ընդանեաց մերոց,
նաեւ սերելի եւ բարի ցանկացող բարեկամ անձանց. եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտե[ա]նսս. ամէն:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Կազմի Ա. փեղկի աստառ (1874 թ., շղագիր)
1874 ամի յՈգ[ո]ստոսի 26, ես Դաշբուլաղեցի տիրաց/// (չշարունակած):
2. Կազմի Բ. փեղկի աստառ (1876 թ., շղագիր) Ի 2
Յունուարի 1876 ամի, ես Դաշբուլաղեցի տիրացու
Սիմէօն Գեորգեան Անդրեազեանց Խոջամիրովիչ:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1838, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս,
1063/3164», «Գինն է 1 մանէթ 60 կ.», Բ. փեղկի կազմաստառ՝ «Հմր/1, 60»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 164բ՝ «Գրաւոր բխղէ զբան իւր եւ գիշեր գիշեր ցուցանէ, 2,3,4»:

Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:
163բ Արդ, քրիստաւնեայ ընթերցո՛ղ, ունիս յայսմ
գրգով զզէնէս բաւականս առ ի պաշտպանել զքեզ ի
վտանգաւոր հատուցմանէ դժոխային թշնամոյն: Արդ,
ուրեմն, որ հանդիպիք սմա եւ շահիք ինչ ի սմանէ զբարի խրատս, յիշեսջիք զսա ի մաքուր յաղօթս ձեր մեղապարտ եւ անպիտան Սիմէօն Տէր-Յօհաննեսեան. եւ
որք յիշեքդ, յիշեալ լինիք ի Քրիստոսէ: Յայտ է, թէ աշխատասիրութեամբ հարտագրեալ ընձայեցաք բարեպաշտ եւ սրբակրօն եղբարցս իմոյ՝ նախ տէր Սարգիս
եւ տէր Յարութիւն Տէր-Յօհաննեսեան, երկրորդ՝

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3165
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ԳԻՐՔ ՀԱՐՑՄԱՆՑ
ԵՒԴՈԿԻԱ
ԳՐԻՉ՝ Աւետիս: ՍՏԱՑՈՂ՝ Յակոբ Ջուղայեցի վաճառական:
ԹԵՐԹ՝ 332-4 (տե՛ս Պտռկ-Պհպ.՝ թ. 1, 2, թ. 331-2). չգրուած՝
1ա-2բ, 4ա-6բ, 9բ, 166ա, 328ա-30ա, 331ա-2բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԷx12
(ԻԳ՝ 11)+5: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15x10,8):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 58ա): ՏՈՂ՝ 33: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով եւ երեք կապիչներով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ շերտազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2 (թ. 1-2) + 2 (թ. 331-2), մագաղաթ,
չգրուած (հաշուուած թերթաքանակի մէջ):

Նմուշ 58ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 35բ, 60ա,
78ա, 106ա, 127ա, 181ա, 183ա, 197ա, 225ա, 274բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, կանաչ, ոսկի, կարմիր,
սպիտակ, երկնագոյն, դեղին, մանոշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, 3 կապիչներից
երկուսն աւելացուած Ի. դ.ում, մագաղաթը կծկուած, խունացած,
թ. 1-2՝ ստորին հատուածը վնասուած, թ. 15, 26, 134-5՝ հիմքից
մասամբ անջատ, թ. 325-32՝ ցեցի անցքեր, լուսանցակողերը՝
գունաթափ, որոշ թերթեր խառնուած. կարդալ՝ 8ա-9ա (Յառաջաբան գրոցս, սկզբից մի թերթ պակաս)-10ա-2բ-7աբ-13ա...
հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
7ա-325ա Գրիգորի Տաթեւացւոյ Գիրք հարցմանց
Տե՛ս ձեռ. 921, 3ա-367ա: Ցանկ/Չի՛ք: Յառաջաբան գրոցս/
8ա-9ա (սկզբից մի թերթ պակաս): Ցանկ Ա հատորի/9ա: 1/7ա34բ (-8աբ, 9ա. սկ. թերի: Սկսւում է «Ասեմք առ այս. նախ եթէ
կամացն Աստուծոյ ոչ ոք է ընդդէմ...»): Ցանկ Բ. հատորի/34բ5ա: 2/35բ-59բ: Ցանկ Գ. հատորի/59բ-60ա: 3/60ա-77ա: Ցանկ

ՌՂԲ.-ՌՃ. – 1643-1651
Դ. հատորի/77ա-8ա: 4/78ա-105բ: Ցանկ Ե. հատորի/105բ:
5/106ա-26ա: Ցանկ Զ. հատորի/126ա-7ա: 6/127ա-79բ: Ցանկ
Է. հատորի/180աբ: 7/181ա-96ա: Ցանկ Ը. հատորի/196բ-7ա:
8/197ա-224ա: Ցանկ Թ. հատորի/224ա-5ա: 9/225ա-73բ: Ցանկ
Ժ. հատորի/273բ-4ա: 10/274բ-325ա: Յիշատակարան [գրոցս]/
318աբ: [Յիշատակարան Հարցմանցն Գէորգեայ վարդապետի]/324բ-5ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 105բ Եւ զանարժանս՛՛:
196ա զԱւետիս փծուն գըծող սորին յերես անկեալ
աղաչեմ յիշել միով Տէր ողորմեաիւ:
326ա Այս քեզ ահա բան ծրեցաւ յիշատակի,
եւ ըստ խնդրոյ քո շարեցաւ, ո՜վ ըղձալի,
ռամիկ մտաց գարշեցելոյ եւ փանաքի,
թէ հաճեսցի առ ընդունիլ կամք քո բարի:
Յաւէտ ըղձիւ ի քէն մաղթեմ կողկողալի,
զնշկահելիս ոչ եպերել, որգոն պարտի,
այլ առ ունիլ զչընչին զիմ իր ըզտաղտկալի,
իբրեւ զլոմայն կնոջն այրւոյ, որպէս պատմի:
Կարի սիրով ըստ տենչալեացն, որք են բարիք,
վեհից նախնեաց կամ արդենից ամանակի,
օր ըստ աւուրց յառաջ բերեալ յոյժ հրաշալի,
յապա եկացս զկնի նոցին սակըս օգտի:
Բայց այս սակաւս, որ գրեցաւ մատամբ մեղկի,
թարց պարսաւից հաճիլ ընդ սա իբր ընդ պերճի,
դրուատական բանիւ ոգել յուսոյն վեհի,
զփառս Յիսուսի թագաւորին ամենայնի:
2. Ստացողի. 3ա Տէրն ողորմած է ամենի,
որք շաւղաց նորա կու հետեւի,
դարձեալ քո մեղաց՝ յիւրում սրտի, եւ
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թողութեան արժան լինի:
Որպէս փափագէ յեղջիւրըս յաղբերի,
այնպէս փափագեմ ես գրոց բանի.
թուական էր հայոց հազար [ի]նըսուն
եւ ութըն թիւ յաւելի,
որ Հարցմունքըս զայս գնեցի
ի քաղաքն Եւդոկիայ զանուն կոչի,
այլ եւ Թօխաթ անուանի:
Զայս յիշատակ ինձ եղիցի,
որ զանուն իմ Յակոբ կոչի,
հա՛մ վաճառական եմ, հա՛մ մահդեսի:
Պարտ է ծնօղաց իմում յիշելի՝
հա՛մ Աւաքին, հա՛մ Եղիսաբերթին,
այլեւ եղբօրն իմ՝ Ոհանին,
եւ կողակցին իմ՝ Անձրեւին,
եւ որդոյ իմում՝ Խաչատուրին:
Ո՛վ եղբարք իմ սիրելի,
զձեզ աղաչեմ աղերսալի,
եթէ ոք ի սմա կու հանդիպի,
կարդալով կամ օրինակի,
ասէք, թէ Աստուած ողորմի
Յակոբին եւ իւր ծնաւղին:
Եթէ ոք զիս մի բերան կու յիշի,
նայ անփորձ կենայ յայսմ աշխարհի
եւ հանապազ ուրախ լինի,
արժան լինի տեսուն Քրիստոսի,
արքայութեան որդի լինի,
Հա՛յր մեր, որ յերկինս, սուրբ եղիցի:
Թէ ոք Հարցմունքիս հանդիպեսցի, պատրաստ պահեսցէ ի ջրէ կամ թաց տեղէ եւ ամենայն վնասակար
բանից. խնամ ածէ, լաւ պահեսցէ, Տէր Աստուած զինքն
անփորձ եւ անսասան արասցէ, որչափ որ կենաց է՝ Տէր
Աստուած զինքն խաղաղութեամբ պահեսցէ եւ յետ աստեացս ելանելոյ արքայութեանն արժանի արասցէ.
ամէն:
Արդ, կազմեցաւ Հարցմունքս ի դուռն Սուրբ Էջմիածնայ, ի թուաբերութեանն հայոց հազար եւ հարիւր լման, ի հայրապետութեանն Հայոց երիցս երանեալ սրբազան տեառն Փիլիպպոս կաթուղիկոսին, որ
աւուրն երկու հարիւր մարդ կերակրէին ի մէջ Սուրբ
Էջմիածնայ՝ թէ՛ միաբան, թէ՛ մշակ եւ թէ՛ աղքատք:
Փա՛ռք տուօղին բարեաց, որ այսպէս ժամանակ տեսաք: Երանի թէ այսպէս լիցի մինչեւ ի կատարած աշխարհի:
3բ Յակոբ եմ վաճառական,
Մեղօք լի ծանր բեռն ինձ վերայ,
Չար աւազակի նման՝
Երկաթի կապանօք ծառայ:
Առնուն դատաստան տանին,
ամենայն մարմինս իմ դողայ,
այլ ճար չունիմ, բայց միայն
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Տէր Աստուածըն, որ ինձ ողորմեա:
Եթէ ոք Յակոբ վաճառականս յիշեսցի,
նա ի գիրն կենաց յիշեալ լիջի:
35ա Յակոբ եմ, վաճառական,
չար մտօք, մեղօք լի եմ ես,
Տէ՛ր իմ, հազար մեղայ քեզ,
մի՛ յիշեր անթիւ, բազում մեղս:
Առաքեա՛ բարի հրեշտակ,
քաղցրութեամբ աւանդէ զհոգիս,
առնու յերկին վերանայ,
գամ, երկիր պագանեմ քեզ ես:
Եթէ ոք Յակոբ վաճառական յիշեսցէ,
նա գիրն կենաց յիշեալ լիցի:
180բ Յակոբ եմ, վաճառական,
մեղօք լի՝ վերայ աշխարհիս,
ինձ այլ մահ կու հանդիպի,
կու տանեն ի յեզր հողիս,
առնուն գերեզման դնեն,
կու թափեն ի հողն երեսին:
Տէ՛ր Աստուած, ողորմեա՛ ինձ,
սեւերես ծառայ քոյ եմ ես.
եթէ ոք Յակոբ վաճառականս յիշեսցէ,
նա տեսութեան Քրիստոսի արժան լիցի:
197ա Յագոբ եմ վաճառական,
Յուժ մեղաւոր եւ անպիտան:
Եւ որք հանդիբիք Հարցմունքիս,
Միով Հայր մեղայիւ յիշեցէ՛ք զմեղաւորս:
225ա Յակոբ եմ վաճառական,
հաւասար հողոյ, անպիտան,
որչափ որ աշխարհ շուռ գամ,
չէ օգուտ կամ ինձ օգնական:
Հրեշտակն, որ ինձ հանդիպի,
սարսափի ոսկերքս ամենայն.
առնու հոգիս, վերանայ,
կու դողամ զօրացն վերնական:
Եթէ ոք Յակոբ վաճառականս մի ողորմի
յիշեսցի, նա ի մէջ արքայութեան յիշեալ լիցի:
274ա Տէր Յիսո՛ւս, յորժամ գաս ի դատաստան, /
հրեշտակաց զօրքդ ամենայն գոչէ փող գաբրիէլեան, /
ժողովին աշխարհս ամենայն: / Յակոբ եմ վաճառական, / սեւերես մեղօք անպիտան, / մի՛ յիշեր զմեղս իմ
/ վասն սէր քո աստուածութեան/: Եթէ ոք Յակոբ վաճառականս յիշեսցէ, նա արքայութեան ժառանգ լիցի:
325բ Փա՜ռք անզրաւական եւ մշտնջենաւոր, երիւք
տարորոշեցելովք ամանակօք կենցաղոյս առագնացութեան բացայայտողովք, ներկայիւք ասեմ, առանցելովք
եւ ապագայիւք, վերատրեսցի համագոյ եւ մուա[յ]է
եռանձնեայ եւ եռադիմի տարանջատեցելոց Երրորդութեանն, եզաբուն եւ համաէութիւն բնութեանն անբաժի
եւ անքակի՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, յիւրայոց
արարածոց, յիմանալեաց եւ ի զգալեաց գոյացու-
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թեանց, տարրեղինաց եւ յաննիւթից, բանականաց եւ
յանշնչից, ըստ մանկանցն հնոցականաց կոչողաց զամենայն զգոյս յաւրհնաբանութիւն հաստչին հանուրց
էից եւ վերտառչին զբոլորս վերանորոգութեամբ եւ նորաբողբոջ զարդարմամբ, որոյ միայն է իշխանութիւն,
կարողութիւն եւ զօրութիւն՝ կրել զամենայն բանիւ
զօրութեան իւրոյ, վասն ինքնագոյ գոլոյն եւ ոչ ումեք
կարօտ լինելոյն, հիմն եւ հաստատութիւն ամենայնից
գոյից ելոյն հողեղինաց եւ հրեղինաց, քանզի նովաւ
կեամք եւ եմք եւ լինիցիմք, նաեւ նորոգիմք օր ըստ
օրէ, մինչեւ ի հաստատուն եւ անվտարելի նորոգութիւնն, որոյ ողորմութեամբ եւ շնորհօք ես՝ նուաստ
անձնս եւ տարտամս կացիւք եւ կրիւք, փանաքիս յամենայնց մսեղեաց, տարամերժեալս յամենայնց բարեկենդանութեանց եւ առաքինութեանց եւ պարաւանդեալս ամենեքումբք թշուառակրութեամբք Յակօբս
մահդասի, որ եւ վաճառական, տեղեաւ Ջուղայեցի,
եղէ ցանկացօղ լուսազարդ տառիս, եւ յոքնազան տրամաբանականիս, խրթնածածկաց բացայայտողիս, նաեւ
հմտացուցանողիս տխմարաց զոճս բանից եւ զկարգս
պատասխանատրութեանց, ընդդիմութեամբ եւ ընդդիմակայութեամբ եւ ընդդիմայարակայութեամբ առ
ամենեսեան, ընդիմաբանօղս եւ ընդդիմահարօղս, որք
յառնեն ի վերայ ազգիս մոլեկան իմն ախտիւ, թէ՛
պարսաւանօք եւ թէ՛ զրպարտութեամբ, թէ՛ տգիտութեամբ եւ թէ՛ մաղխանօք չարութեան, որ եւ ստացայ
զսա ի հալալ արդեանց իմոց, մեծաւ փափագանօք եւ
յաւէտատարփ ըղձիւ, ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց՝
Աւագին եւ Եղիսաբեթին, նաեւ ամենայն արեանառու
մերձաւորաց իմոց եւ հարազա|326ա|տաց՝ եղբարց եւ
քեռց. Յօհանին եւ Աննային, եւ եւս ամուսնոյն իմոյ
Անձրեւին, եւ որդւոցն՝ Խաչատրին եւ Էլիազին, եւ
այլոց բարեկամաց եւ սիրելեաց:
Արդ, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ գաղափարելով, թերեւս դիպեսցի հարեւանցի տեսանելով,
յիշեսջիք միով ողորմիւ զվերոյ շարատառեալ զանուանսն, որք եւ սակս այնորիկ գծագրեցան, զի գոնեայ յիշմամբ ձերով ողորմութեան ինչ մասին ճահաւորեսցին, ընդ որոց եւ դուք մասն բարեաց ի Քրիստոսէ
բարերարէ եւ առատաձիր պարգեւատուէ ընկալջիք, որ
է աւրհնեալ յաւէտ յաւիտենիւ եւ անկէտ ամանակաւ,
անդադար փառատրութեամբ եւ անկասելի աւրհներգութեամբ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն՝ համապատուաբար ի մի կամս եւ ի մի իշխանութիւն, գովութեամբ. ամէն: Հա՛յր մեր, որ յերկինս, սուրբ եղիցի
ա[նուն քո]:
326ա Դարձեալ յիշեցէ՛ք զանարժան մեղօք լի անպիտան վաճառական Յակոբս, որ մինչեւ Լ. (30) ամ ի
վերայ աշխարհիս շրջէի բազում ընչիւք, ծախիւք, վաճառէի զինչս իմ, եթէ ծովով կամ ցամաքով, զամենայն
երկիրս տեսանէի, ի յերկիրն Ֆռանկաց տեսայ, բա-
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զում անգամ ի Կոստանդնուպօլիս վաճառեցի զինչս
իմ, ի յերկիրն Յունաց բովանդակ տեսի, մինչ ի Հալապ, Բաղդադ, Շամ, Երուսաղեմ տեսայ, այլեւ |326բ|
Պարսից երկիրն զամէն մինչ ի Խորասան տեսայ: Բ.
անգամ յերկիրն Օզբէգըստան մտայ, այլեւ Գ. անգամ
ի յերկիրն Հնդստան գնացի: Ահա տեսանէի զմեղս իմ՝
որպէս բեռն ծանրացեալ էր ի վերայ իմ, զինչ որ
վաստակէի՝ այլ ոք ուտէին զվաստակս իմ, բայց միայն
զբեռինս մեղաց իմոց ի վերայ իմ լինէր: Ահա ըզմտաւ
ածի բան Սաղմոսին, որ ասէ, թէ՝ Ապաքէն որպէս ի
պատկերի շրջի մարդ, սակայն ի զուր խռովի, գանձէ
եւ ոչ գիտէ ում ժողովէ: Դարձեալ որպէս ասէ Տէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս, թէ՝ Զի՞նչ օգուտ է, որ զաշխարհս
շահեսցես, եւ զանձն քո տուժեսցես: Այլ եւ միւսն, թէ՝
Մարդ երկու տերանց ոչ կարէ ծառայել: Զայս մտաւ
ածի եւ ասացի ցանձն իմ, թէ՝ Ո՛վ ապականացու մարմին, մինչեւ ցե՞րբ դատես ի հետ մեղաց, վաղիւն ի հող
մտանելոց ես, ի բեռինս մեղաց քոց համարս տալոց ես
առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի: Յորժամ զայս յիշեցի, հոգիս իմ զարհուրեցաւ ի յահէն Քրիստոսի, զինչ
որ ժողովեալ էի, զորն բաշխեցի, զորն այլոց տուի,
մերկացայ ի յաշխարհէս եւ եղէ կրօնաւոր՝ մի՞թէ Տէրն
իմ Յիսուս Քրիստոս ջնջեսցէ զամենայն մեղս իմ եւ իւր
տեսութեան արժանի արասցէ, եւս առաւել կարդացողաց եւ լսողացն. ամէն:
Դարձեալ յիշեցէ՛ք զտառապեալ մեղօք լի անարժան մահդասի Յակոբս, որ ոչ ունէի զաւակ, որ ժառանգէր զինչս իմ. ծնաւ ինձ մի զաւակ անդրանիկ, որ
զանուն Խաչատուր կոչիւր, ի մանկութեան իւրում
հանգեաւ ի խաղաղութիւն: Այլ ես եղբօր որդին իմ առի
ինձ հոգւոյ զաւակ, որոյ անունն Էլիազ կոչի՝ մի՞թէ Տէր
Աստուած ընդունելի արասցէ: Արդ, լուայ ի Սուրբ
Գրոց, թէ՝ Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն, եւ ընտանեակք իցեն նորա յԵրուսաղէմ: Այլ ես բազում փափագանօք, հալալ ընչից իմոց գրել տուի զայս Հարցմունքս, որ եղիցի ինձ յիշատակ եւ իմ ծնօղացն, այլեւ
կարդացողաց օգուտ եւ հանճար լինիցի: Արդ, արկանեմ զապականացու զերեսս իմ ի յերկիր, արտասուալի
աչօք աղաչեմ զձեզ վասն ժամանակիս չարութեան, ի
Հարցմունքիս համար՝ եթէ գերի անկանելով կամ
գողանալով կամ վաճառելով, եթէ ոք ի սմա հանդիպի,
գնեսցէ զայս, մի՛ ոք ջնջեսցէ զանունն իմ, եթէ ոք
աղաչանաց իմոց լսիցէ, նա |327ա| ի գիրն կենաց
յիշեալ լիցի: Արդ, վկայութեան ի Սուրբ Գրոցս ո՛չ ունի
իշխանութիւն, եթէ ոք ի սմանէ թուղթ պատառեսցէ
կամ զանունն իմ ջնջեսցէ, եթէ ոք ջնջեսցէ զանունն իմ,
Տէր Աստուած զինքն ջնջեսցէ զարմօք եւ զաւակօք ի
յայս կեանքս եւ ի հանդերձեալն: Արդ, աղաչեմ զձեզ,
եթէ ոք գնեսցէ զայս, ի մէջ սորա զյիշատակս իւր
գրեսցէ, մի՞թէ Տէր Աստուած իւր առատողորմութեամբն ինձ եւ ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
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327ա Ես եմ Յակոբ վաճառական,
ծառայ եմ սուրբ Երրորդութեանն,
երեք անձինք եւ մի բնութիւն՝
եւ համագոյ, միասնական,
Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի
անբաժանելի մի աստուածութեանն:
եթէ ոք յիշէ զիս մի բերան,
նա անփորձ կենայ եւ անսասան
ի յայս կեանքս եւ յաւիտեան:
Յորժամ գայ Տէրն ի դատաստան,
գոչէ փողն գաբրիէլեան,
նստի յաթոռ դատողական,
նա արժան լինի աջակողմեան,
լսէ զձայն երանական,
յիշեալ լիցի յարքայութեան:
զձեզ աղաչեմ աղերսական՝
Հայր մեղա՛յ ասէք ինձ մի բերան
եւ ողորմի անսպառական:
Արդ, գրեցաւ Հարցմունքս ի քաղաքն Եդովկիայ, ի
դուռն Սուրբ ուխտին Յովակիմայ եւ յԱննայի, ի
հայրապետութեանն Հայոց երիցս երանեալ եւ սրբազան
տեառն Փիլիպպոսի կաթուղիկոսի Սուրբ Էջմիածնայ,
ի թուականութեանն հայոց Ռ. եւ ՂԲ. (1643) սկիզբն
եղեւ գրոցս եւ Ռ. եւ Ճ. (1651) կատարեցաւ ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ յաւրհնելոյն յաւիտեանս:
Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, եղբա՛րք, եթէ ոք ի սմա
հանդիպեսցի կարդալով կամ օրինակելով, պատրաստ
պահեսցէ ամենայն վնասակար բանից: Եթէ ոք Հարցմունքս ջերմեռանդ սրտիւ, խնամօք պահեսցէ, խնամօղն արարածոց զինքն անփորձ եւ անսասան արասցէ: Որչափ որ կենդանի է ի վերայ աշխարհիս, Տէր
Աստուած զինքն խաղաղութեամբ պահեսցէ, եւ յետ
աստեացս ելանելոյ յարքայութեանն արժանի արասցէ.
ամէն: Յակոբ վաճառականն յիշեսջիք, եւ դուք ի գիրն
կենաց յիշեալ լիջիք. ամէն:
327բ Դարձեալ յիշեցէ՛ք զմահդասի Յակոբն՝
վաճառականն, որ կենդանութեամբս յիշատակ տվի ի
դուռն Նախավկային Ա. սպիտակ զառով քաշած թաք
եւ զայս Հարցմու[ն]քս՝ յիշատակ ինձ եւ իմ մերձաւոր
ննջեցելոցն, եւ որք յիշեքդ ըզմեզ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն, Հա՛յր մեր: Դարձեալ յի-
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շեցէ՛ք ի Քրիստոս զմահտեսի Յակոբն եւ զծնօղսն իւր՝
Աւաքն, Եղիսաբեթն, եւ զկողակիցն Անձրեւն, եւ որդին՝ Խաչատուրն, եւ այլ ամենայն արեան մերձաւորսն
իւր. ամէն: Եւ որք յիշէք, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
3. Ստացողի. 196ա (1652 թ.) Յակոբ եմ վաճառական, անցաւոր աշխարհիս վերայ,
ծառայ եմ Երրորդութեան, հաւատամ՝ մի Աստուած
է նա,
այս կենացս մեզ ճար անեմք, որ բազում ողորմած է
նա,
յորժամ գայ ի դա[տա]ստան, ազատէ հուր տանջանաց նա:
Եթէ ոք Յակոբ վաճառականս յիշեսցէ,
նա գիրն կենաց գրեսցի:
թվիս հայոց հազար հարիւր եւ մէկ (1652) ամին
կազմեցաւ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 327բ (1700, 1703 թթ., անարուեստ նոտրգիր)
Թվին ՌՃԽԹ. (1700) աստիճան առի՛ վեց օրաթիւս՝
ՌՃԻԹ. (1680): ՌՃԾԲ. (1703), յամսեանն Դեկտեմբերի,
օրհնիլո: Ես՝ ամենից նուաստ Խաչատուր աբեղէս,
յայսով թվահաշութեանս յօժար կամօք ընծայեցա յԱստուծոյ, վա՛յ եւ եղուկ է ինձ, որ զձեւս միայն ունիմ
կրօնաւորութեան եւ ո՛չ գործն:
2. 330բ (1742 թ., անարուեստ նոտրգիր) Յարութիւն ծառայս Հարցմունք սրբոյ Դատթեւացուն ընդերձեալ՝ յոյժ շահւեցա, ի գերահըչակ աթոռս ի նոյնոյ
Դաթեւ յորջորջելոյն: Եղեւ թւոջն մեր ՌՃՂ. մէկ (1742).
Քրիստոսի մարդասիրին փարք. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 9բ սեւ թանաքով շրջանակ, անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Ամի Տեառն 1808, իսրայէլացի», 2ա՝
«ՌՂԲ.-ՌՃ.-1643-1651, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս, 107/
3165», 331ա՝ «1812 թ.»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Արարքցի տէր Մխիթարի որդի
մահտեսի Ոսկանին», «այս է», խզբզոց, 1բ՝ «ա, անուն
ըստ անուանն ենթայկաեական», «օքօստոսի ԻԲ. եկայ
քարվանսարէն», 2ա՝ «յ, մահտեսի», 2բ՝ «Աստուած»,
330բ՝ «Ով է համանման հեղինակի սորին», «է այս է»,
«ււգւ», 331բ՝ «ԸՌԱԹԷՈՍ, ՏԻՈՆԷՍԻՈՍ, ՍԵՂՓԵՍՏՐՈՍ»:

3166
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ՍԵՒԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Սիմէօն Տէր-Յօհաննէսեան:
ԹԵՐԹ՝ 453 (յետագայի էջակալում՝ ա-լզ, որ է՝ 1ա-18բ, 1835, որ է՝ 19ա-452բ). չգրուած՝ 453բ: ՊՐԱԿ՝ 2x8 + Ա-ԾԵx8 (Թ,
ԾԵ՝ 6)+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով, լուսադրոշմով՝ «Т, Ф» եւ
ճնշադրոշմով՝ ոճաւորուած բոլորակ, մէջը՝ «НаП, Б. Ф.»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x17,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,4x13): ԳԻՐ՝

ՌՄՂԹ. – 1850
նոտրգիր (նմուշ՝ 72ա): ՏՈՂ՝ 17-18: ԿԱԶՄ՝ սեւ կաշի, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ սպիտակաւուն թուղթ. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ. սպիտակաւուն չգրուած թուղթ,
մասն կազմաստառի՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «M, K»:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած եւ
ճաքճքած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, կեղտոտուած, Բ. փեղ-
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

կի ստորին հատուածում, Ա. փեղկի կազմաստառին, Պհպ. ԱԲ,
թ. 1-6, 453, Պհպ. Գ, Բ. փեղկի կազմաստառին՝ ցեցի անցքեր, թ.
1՝ ստորին անկիւնն ընկած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:
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ՃԺԹ-ՃԻ/չիք: ՃԻԱ/435ա-7ա: ՃԻԲ-ՃԽԱ/չիք: ՃԽԳ/437բ-42ա:
ՃԽԴ-ՃԾ/չիք: ՃԾԱ/442ա-5բ: ՃԾԲ-ՃԿ/չիք:
Հատուածաբար ընդօրինակուած տպագրից: Ընդօրինակողը նշել է տպագրի գլուխներն ու էջահամարները:

Բ. 445բ-7ա Քարոզ վասն եկեղեցւոյ. Յօրինեալ
Աբրահամ վարդապետէ Ասպատացւոյ, ի փառս
մօրն հաւատոյ սրբոյ եկեղեցւոյ – Սիրելին Աստուծոյ
նահապետն Յակոբ, յորժամ գնայր ի Միջագետս... վերջինն քան զառաջինն. ասէ Տէր ամենակալ: Անգ. Բ. 10:

Նմուշ 72ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-445բ Ձմեռան հատոր: Գիրք քարոզութեան,
որ կոչի Ձմեռան հատոր՝ արարեալ սրբոյ հօրն մերոյ
Գրիգորի Տաթեւացւոյն եօթնալոյս վարդապետին:
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740: Առաջաբանութիւն սրբոյ
մատենիս/1ա-4ա: Նախերգանք/4բ-6ա: Ա/6բ-11ա: Բ/11ա-4ա:
Գ/14ա-9ա: Դ/19բ-24բ: Ե/չիք: Զ/24բ-7բ: Է-Ը/չիք: Թ/27բ-34բ: ԺԺԲ/չիք: ԺԳ/34բ-40բ: ԺԴ/41ա-7ա: ԺԵ/47բ-55ա: ԺԶ/55ա-61ա:
ԺԷ/չիք: ԺԸ/61ա-70ա: ԺԹ-ԻԱ/չիք: ԻԲ/70ա-6ա: ԻԳ/76ա-86ա:
ԻԴ/86ա-96բ: ԻԵ/97ա-105բ: ԻԶ/106ա-10ա: ԻԷ/110ա-4ա:
ԻԹ/(թռիչքն ըստ տպագրի) 114բ-20ա: Լ-ԼԱ/չիք: ԼԲ/120բ-4բ:
ԼԳ-ԼԵ/չիք: ԼԶ/125ա-38ա: ԼԷ/չիք: ԼԸ/138ա-47բ: ԼԹ/147բ-53ա:
Խ/153ա-60ա: ԽԱ-ԽԲ/չիք: ԽԳ/160բ-7բ: ԽԴ/168ա-76ա: ԽԵ/չիք:
ԽԶ/176ա-82ա: ԽԷ/չիք: ԽԸ/182ա-6բ: ԽԹ/186բ-90բ: Ծ/190բ-5ա:
ԾԱ-ԾԶ/չիք: ԾԷ/195բ-200բ: ԾԸ/200բ-4ա: ԾԹ-Կ/չիք: ԿԱ/204ա6բ: ԿԲ/207ա-15բ: ԿԳ/215բ-22ա: ԿԴ-ԿԵ/չիք: ԿԶ/222ա-32ա:
ԿԷ/232ա-45ա: ԿԸ/245ա-51բ: ԿԹ/251բ-61բ: Հ/262ա-6բ:
ՀԱ/266բ-73բ: ՀԲ/չիք: ՀԳ/274ա-9բ: ՀԴ/280ա-3ա: ՀԵ/283ա-8բ:
ՀԶ/288բ-91ա: ՀԷ/չիք: ՀԸ/291ա-8բ: ՀԹ/298բ-304ա: Ձ/304ա13ա: ՁԱ/313ա-23ա: ՁԲ/չիք: ՁԳ/323ա-9բ: ՁԴ/չիք: ՁԵ/330ա7ա: ՁԶ/չիք: ՁԷ/337ա-46ա: ՁԸ/346ա-56ա: ՁԹ/356ա-9բ:
Ղ/359բ-63ա: ՂԱ/363ա-9ա: ՂԲ/369ա-74ա: ՂԳ/չիք: ՂԴ/374բ80ա: ՂԵ/380ա-5ա: ՂԶ/385ա-93ա: ՂԷ/չիք: ՂԸ/393ա-9բ:
ՂԹ/400ա-5ա: Ճ/405բ-7ա: ՃԱ/չիք: ՃԲ/407բ-10ա: ՃԳ-ՃԴ/չիք:
ՃԵ/410ա-2ա: ՃԶ-ՃԷ/չիք: ՃԸ/412ա-7բ: ՃԹ-ՃԺԱ/չիք: ՃԺԲ/417բ23բ: ՃԺԳ/չիք: ՃԺԴ/423բ-8բ: ՃԺԵ-ՃԺԷ/չիք: ՃԺԸ/428բ-35ա:

Տե՛ս Ներբողեան Սուրբ Աթոռոյն Էջմիածնի, յօրինեալ
նուիրակ Աբրահամ վարդապետէ Աստապատցւոյ, Կ. Պոլիս,
1807, էջ 9-15 (հատուածաբար):

– 447բ-9բ Ցանկ Ձմեռան հատոր – Առաջաբանութիւն սրբոյ մատենիս... Քարոզ վասն եկեղեցւոյ՝ 821:
– 449բ-52բ Ցանկ (Ա-Ք) – Ադամ յաւուր ուրբաթի
կազմեաց Աստուած՝ 568... ձայն առնէր Աստուած եւ
ասէր. Ադա՛մ, ու՞ր ես՝ 671:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 14ա Ո՜վ ամենամաքուր սուրբ Աստուածածին, որով արժանաւորեցար մայր լինել Տեառն Աստուծոյ մերոյ, բարեխօսեա՛ ամենայն հաւատացելոց. մանաւանդ անարժան եւ անպիտան ծառայիս:
453ա Արտահանեալ աշխատասիրութեամբ սրբոյն
Տաթեւացուն Ձմեռան հատորն, ամի Տեառն 1850, հայոց ՌՄՂԹ., ի Սրբոյն անապատին Սեւանայ, մահտեսի
Սիմէօն Տէր-Յօհաննէսեան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

82բ (ԺԹ. դար, շղագիր) Պահքն առողջաբանութեան կանոններին դէմ է:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1850, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «1068/3166», 452բ (Ի. դ., շղագիր, մատիտով)՝ «Թշուառ արարած»:

3167
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 131+1 (կրկն.՝ թ. 1. գրչի էջակալում. Ա-ԲՃԻԹ, 1-229,
որ է՝ 1գ-115բ, Ա-ԻԶ, 1-26, որ է՝ 118ա-30բ). չգրուած՝ 1աբ, 116ա7բ, 131աբ: ՊՐԱԿ՝ 10x12 (1՝ 13, 2, 10՝ 11, 7՝ 13, 8՝ 16, 9՝ 18)+2:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած շրջանակ, մէջը ինչ որ կենդանի: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,6x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (18,8x12,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 21ա): ՏՈՂ՝ 23-32:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի, Ա. եւ Բ. փեղկերի կենտրոնում պատկերուած է խաչելութիւն, որի աջ եւ ձախ
կողմերում՝ Աստուածամայր եւ Յովհաննէս աւետարանիչ, միջուկ
չունի, աստառը՝ սպիտակ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով.
լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած
թուղթ (մասն կազմաստառի)՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով:

Նմուշ 21ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական
(գծանկարային, 30ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր (118ա):
Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, Բ. փեղկի աստառի
թղթի ստորին աջ անկիւնը պատռուած, Պհպ. Ա՝ 18,1x17 չափսի,
լուսանցակողերը՝ գունաթափ, թանաքի բարձր թթուայնութեան
հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-115ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Մեկնութիւն
Եսայեայ]. Ծաղկաքաղ եւ Մեկնութիւնն ի լուսաւոր
բանից արդիւնական վարդապետի Յոհան[ն]ու Որոտնեցւոյ, հաւաքեալ աշխատասիրութեամբ Գրիգորի աշակերտի նորին: Շնորհալից վարդապետի.
օգնեա՛յ, Յիսո՛ւս, եւ զսկսեալս իմ հասո՛յ յաւարտ –
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Հարցումն. Ի՞նչ է, որ ասէ տեսիլ Եսա[յ]եա: Պատասխանի. Զմարգարէութիւնն Տեսիլ կոչէ... յորմէ զերծուսցէ զմեզ ողորմածն բնութեանս մերոյ Աստուած, որ է
յաւիտեանս. ամէն:
– Ցանկ/չիք (հմմտ. ձեռ. 1129, 2ա):
– Յիշատակարան հեղինակի՝ 115աբ (հմմտ. ձեռ.
1129, 153բ):
Բ. 118ա-30բ Վկայութիւնք վասն Տեառն մերոյ ի
տեսլեան գրոցն Յովաննու աւետարանչի, ընդ նմին
եւ բան բան առ (=բան առ բան) «Լուծումն» –
Յառաջին գլուխ յայտնութիւն Յիսուսի Քրիստոսի, ի
ձեռն որոյ ետ Աստուած ցուցանել... ուղղագէտ վարդապետաց զբանն խօսեցեալ վասն տնօրէնութեանն
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

115բ Առ որս աղաչեմ՝ որ ընդօրինակէք, գրեսջիք,
եւ զսակաւ յիշատակաւ մեր, զի եւ դուք գրեսջիք ի
դպրութիւն կենացն. ամէն: Արարաւ բանքս եւ
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յարմարեցաւ ի վանս Վաղաթնւոյ, զընդ հովանեաւ
(չշարունակած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պհպ. Բբ (1887 թ., շղագիր, գրած-ջնջած) Թուոյ
1887 ամի, 27ն Մայիսի:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«1097/3167», Պհպ. Աբ՝ «Ձեռագիր Հմր 2», 1ա՝ «Հմր
1097», 1բին, 130բին փակցուած ուղղանկիւն թերթիկին, տպագիր՝ «Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻՆ՝ համաձայն կտակի վաղաթառամ դոկտոր աստուածաբանութեան Արշակ Տէր-Միքելեանի, նուիրում է նրա եղբայր Սեդրակ Տէր-Միքելեանը. Հմր» (համարը չլրացրած):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ կազմի Ա. փեղկի աստառին՝ «մայր,
որ», Պհպ. Բբ՝ «կաթողիկոսի գրեանքըն Նոյեմբեր Դ.ն
գնեց: Հոկտեմբերի ամիսն Յովհաննէս եկն ինձ մօտ»,
խզբզոց:

3168
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՄԱՐՈՒՆԱՆ (Շօշ, Ասպահան)

ՌՃԽԲ. – 1693

ԳՐԻՉ՝ Մարտիրոս քահանայ:
ԹԵՐԹ՝ 347+1 (կրկն.՝ թ. 244). չգրուած՝ 1ա-7բ, 176ա, 272ա,
340ա, 342ա-7բ: ՊՐԱԿ՝ 7+Ա-ԻԸx12 (Ա՝ 10)+7: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, տակը ձուածիր շրջանակ, որի
մէջ «NO///», որի տակ շեղանկիւն ողկոյզ, մահիկ, տակը վեցաթեւ աստղ, որի տակ էլ թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8x10,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (10,5x6,5, միասիւն՝ 8ա, 9ա-10ա, 11ա, 108բ10ա, 111ա, 173ա-5բ, 177ա, 270ա-1բ, 273ա, 340բ-1բ՝ 10,5x7:
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 56ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, Ա. եւ Բ. փեղկերի կենտրոնում՝ մէկական խաչ, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դրոշմազարդ, ծաղկաւոր կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. լուսագծերով սպիտակ չգրուած
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

մանրանկարներ անաւարտ, եզրագծուած մատիտով, հիմքերի մօտ
կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

Նմուշ 56ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 10բ, Մարկոս՝ 110բ,
Ղուկաս՝ 176բ, Յովհաննէս՝ 272բ: Լս-յին՝ 62ա, 130ա, 171բ,
191ա, 233ա, 249բ, 268ա, 288բ, 299բ, 304ա, 305ա՝ Յիսուս
Քրիստոս, 105բ, 265ա, 333բ՝ Յովսէփ Արիմաթացի, 106բ՝ Մարիամ Մագդաղենացի, 180ա՝ Մարիամ, 204բ՝ փարիսեցի ոմն:
Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 11ա, 111ա, 177ա, 273ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ մարդագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, կապոյտ, դեղին, մանուշակագոյն, սեւ, շագանակագոյն, նարնջի:
Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ, Թ.-ԺԷ., Կահիրէ, 2005, էջ 568:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վնասուած, Ա. եւ Բ.
փեղկերի կենտրոնի մէկական խաչերն ընկած, կաշուի վրայ
այրուածքի հետքեր, Պհպ. Ա, թ. 1-3, 345-7, Պհպ. Բ՝ ցեցի անցքեր, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, թ. 1, 6-7, 341՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 18-9՝ վերին արտաքին անկիւնն ընկած, որոշ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 8աբ Նախադրութիւն: 9ա-10ա Գլուխք: 11ա108ա Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
2. 108բ Նախադրութիւն: 109ա-10ա Գլուխք:
111ա-72բ Աւետարան ըստ Մարկոսի (171բ-2բ՝
«Յարուցեալ Յիսուս»):
3. 173աբ Նախադրութիւն: 174-5բ Գլուխք: 177ա269բ Աւետարան ըստ Ղուկասու:
4. 270աբ Նախադրութիւն: 271աբ Գլուխք: 273ա339ա Աւետարան ըստ Յո[վ]հաննու: Ունի լուսանցային համաբարբառ:
Գրչի. 339ա Ձեռամ[բ] Մարտիրոս քահանայի:
Արդ, սկիզբն եղեւ սուրբ Աւետարանիս ի յերկիրս Շօշ,
որ է Ասպահան, ի գեօղս, որ կոչի Մարունան, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Մինասայ, ի հայրապետութեան Սուրբ
Աթոռոյն Էջմիածնի տեառն Նահապետ կաթողիկոսի
եւ ի յառաջնորդութեան Ջուղայեցի տեառն Ստեփանոս արհիեպիսկոպոսին, եւ ի թագաւորութեան այլասեռից Փոքր շահ Սուլէյմանին: Արդ, եղեւ սկիզբն եւ
աւարտ սրբոյ Աւետարանիս ի թվականիս հայոց ՌՃԽԲ.
(1693), Մայիս ամսոյ Ա.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 339բ (1696 թ., անարուեստ բոլորգիր) Դարձեալ
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յիշեցէ՛ք ըզԱնայպատցի Գալուստս, ըզծնողն իւր՝
Միրաղայն եւ ըզմայրն իւր Միրջանաղին, որ ետ յիշատակ ըզսուրբ Աւետարանս ի դուռն Սուրբ ըՍտէփանոսին, որ կայ ի վերայ կազմին մին արծաթէ խաչ: Ով
ոք որ կամենայ զսուրբ Աւետարանս ի Սուրբ ըՍտէփանոսէն հանելոյ կամ գրաւել կամ ծախել, ԳՃԻ.
(320) հայրապետաց նզօված լինի. ամէն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք ըզԱնայպատցի Գալուստն, զծնողն իւր Միրաղայն եւ զմայրն Ջանաղայն. ըզյիշատակն անփորձ եւ
անսասան եղէցի: Եւ միայբերան Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք, եւ Աստուած զձեր որդոցն ողորմի. ամէն:
Հայր մեր, որ՛՛:
Ի թվին Ռ. եւ ՃԽԵ. (1696), ամսեանն Մայիսի Ի.ումն
(20), ես՝ դպիր նաշխարար Պողոսս յիշատակարանս
գրեցի: Յիշողն ի Քրիստոս պահէ. ամէն:
2. 340բ (1727 թ., անարուեստ նոտրգիր) Յիշատակ
է սուրբ փրկչագործ սուրբ Աւետարանս Աստապեցիս
Աղբալի որդի Սարքիսին եւ ծնողացն՝ Նանաղուզուն
եւ եղբարցն Սիրիպոնին եւ կողակից Մարիանին, եւ
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դստերն՝ Ուղուրին, որ աշխատեաց յալալ հնչից իւրոց
եւ ետ ի դուռն Սուրբ ըՍտեփանոս Սուրբ Նախայվկային. թվին ՌՃՀԶ. (1727), ի յամս[ե]անն Նոյեմբերի
ԻԲ.ին (22): Եւ որ հանդիպիք |341ա| սմայ կարդալօվ
եւ կամ օրին[ա]կելօվ, յիշեցէ՛ք մեղայպարտ Աղբալի
որդի Սարքիսըն մէկ Հա[յ]ր մեղայիւ, եւ դուք յիշեալ
լիջիք առաջի անմայ Որդւոյն Աստուծոյ եւ սուրբ Աւետարանին, որ է օրհնեալ յաւիտ[ե]ան. ամէն:
3. 341ա (1851 թ., շղագիր) Կրկին ետ սուրբ Աւետարանս յիշատակ Սրբոյ Նախավկային Շամբեցի
Աւէտն, կողակից՝ Թուխծամն, որդոց՝ Յոհաննէս վարդապետին, Ղազարին, Մարգարին, դուստր Նուբարին, հանդիպող սոյն տառիս |341բ| հարք եւ եղբարք,
միօվ Հայր մեղայիւ յիշեցէ՛ք, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի անմահ Որդոյն Աստուծոյ. 1851 ամի, Դեկտեմբեր
ամսոյ 31:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Աւետարան
(13.)», 1ա՝ «ՌՃԽԲ.-1693, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«33/3168»:

3169
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Ղազար էրէց:
ԹԵՐԹ՝ 454. չգրուած՝ 1բ, 287բ-8բ, 428աբ, 438ա, 454բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԸx12 (Ի, ԻԲ՝ 10, ԼԸ՝ 14): ՆԻՒԹ՝ սպիտակ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական զարդանախշ, թ. 181-296՝
դեղնաւուն թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(10,5x7,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 52ա), բոլորգիր (438բ-54ա,
նմուշ՝ 445ա): ՏՈՂ՝ 18-21: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, դռնակով եւ երկու կապիչներով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սեւ մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.), մագաղաթ (14,4x11,8):

Նմուշ 52ա

Նմուշ 445ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր (2ա),
հանգուցագիր (242բ): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ քերծուած, եզրերը մաշուած, մի կապիչը եւ երկու գամը նոր՝ Ի. դ-ի, Ա. փեղկի
կազմաստառի ընկած մասը նոր (Ի. դ.), լուսանցակողերը՝ գունաթափ, թ. 454՝ հիմքից մասամբ անջատ, թանաքի բարձր
թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 2ա-24բ, 25բ-9բ [Երեմիայի Մեղրեցւոյ Բառգիրք] – [Ա]ստուածդ անուն՝ յաստիս ածել կամ աստ է
Աստուած... Չուել՝ յառաջ խաղալ, կամ երթալ, կամ
գնալ: Չուս՝ գնացս (հմմտ. ձեռ. 451, 17ա-182բ):
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975:

2. 25ա Անուանք յերկոյտասան ականց – Սարդոն՝
շիկագոյն արիւնատեսիչ է... Բիւրեղն՝ ծովագոյն օդանման է եւ գտանի ի տարայանցս Եփրատ գետոյ:
3. 29բ-39ա Բառք ի գրոց Ղեւտացոց – Պատարագ՝
ընծայ կամ նուեր, ընդունելութիւն՝ կցորդութիւն...
Խտիր՝ որոշումն:
4. 39ա-48բ Բառք ի գրոց Թուոց – Նահապետ՝
սկիզբն ազգի կամ հարանց հայրապետն... Տոհմ՝ ազգ
կամ ազն կամ ցեղ:
5. 48բ-62բ Բառք ի գրոց Երկրորդ օրինոց – Պատգամ՝ բան կամ խօսք կամ առած կամ պատմութիւն,
Անապատ՝ անմարդաձայն... Քաւ՝ մի, Ներել՝ թողուլ:
6. 62բ-9ա Բառք ի գրոց Դատաւորաց – Զբօսնել՝
զբաղել կամ հոգալ կամ ցնորիլ կամ խնդալ, Հովիտն՝
գոգ եւ ծոց տեղի է... Խրամատութիւն՝ քակտումն կամ
հատանումն կամ հաւանումն, Պար՝ բոլոր:
7. 69բ-70ա [Բառք ի գրոց Հռութայ] – Հռութ՝ շունչ
կամ յսպեալ կամ լիացեալ, Նուանք՝ հարսունք, Աղերս՝
ընծայ... Կօշիկ՝ մաշիկ կամ փապուճ կամ չմուշկ, Դայեակ՝ սնուցիչ:
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8. 70ա-8ա Բառք ի գրոց Առաջին թագաւորութեանց – Ադոնա՝ Տէր, Ելովէ՝ Աստուած... Աստարտոնն՝
մեհեան դիցն:
9. 78ա-85ա Բառք ի գրոց Երկրորդ թագաւորութեանց – Զերծեալ՝ փրծեալ կամ պրծեալ, Զրոյց՝
պատմութիւն... Անիւ՝ սայլի ակներ կամ արաբայ:
10. 85ա-92ա Բառք ի գրոց Երրորդ թագաւորութեանց – Ջեռնուլ՝ ջերմանալ կամ տաքանալ, |85բ|
Դարմանել՝ կերակրել կամ բժշկել կամ խնամել... Կորովի՝ քաջ կամ առաքինի, Քարոզ՝ խրատ:
11. 92ա-9ա Բառք ի գրոց Չորրորդ թագաւորութեանց – Նշկահել՝ արհամարհել կամ անգոսնել կամ
ապստամբել, Վանդակ՝ ֆանջարայ կամ միջակորմ...
Ռոճիկ՝ դարմանք կերակրոց:
12. 99ա-101բ Բառք ի գրոց Մնացորդաց առաջին
– Հսկայ՝ ռափայ կամ պարթեւ կամ մեծ կամ յաղթանդամ, Հարճ՝ նաժիշտ կամ աղախին կամ ղարաւաշ... Ծեր՝
բազմաժամանակեայ կամ հինաւուրց կամ իմաստուն:
13. 101բ-4բ Բառք ի գրոց Մնացորդաց երկրորդ
գլխոյն – Քանդակել՝ դրուագրել կամ նկարել կամ
կերպագործել կամ նաղշել, |102ա| ռոճիկ՝ դարման
կերակրոցս... Ճառ՝ ասացումն կամ պատմութիւն:
14. 104բ-6բ Բառք ի գրոց Եզրի առաջին – Եզր՝
զօրութիւն կամ օգնականութիւն, Եզրաս՝ օգնական
կամ գաւիթ... Իր՝ խտիր կամ էութիւն կամ բան կամ
անբռնելի ինչ կամ գործառնութիւն կամ այս ինչ:
15. 106բ-8բ Բառք ի գրոց Եզրի երկրորդ գլխոյն –
Կահ՝ կարասի անօթ կամ սպաս կամ բազմոց, Սկաւառակ՝ սկօռայ... Լիբանոս՝ կնդրուկ կամ, որ է ծխանելիք:
16. 108բ-10բ Բառք ի գրոց Եսթեայ – Եսթեր՝ ծածկեալ, վիշապ՝ անյագ... Մթերել՝ տալ կամ մատուցանել
կամ ամբարել:
17. 110բ-3բ Բառք ի գրոց Յուդիթայ – Յուդիթ՝
աւրհնէ, ստահակ՝ անառակ կամ անհնազանդ կամ
անիրաւ... Չնչին՝ նուաստ կամ յետին:
18. 113բ-4բ Բառք ի գրոց Տովբիթայ – Տուբիա՝
բարձրութիւն կամ բարի տէր, Վաճառել՝ ծախել...
Ալէլուիայ՝ աւրհնեցէ՛ք զՏէր կամ գովեցէ՛ք զԱստուած:
19. 114բ-23բ Բառք ի գրոց Մակաբայեցւոց առաջին – Սարսել՝ դողալ կամ զարհուրել կամ սարսռել...
Շաբաթ՝ հանգիստ կամ դադարումն:
20. 123բ-33ա Բառք Մակաբէացոց երկրորդ գլուխոյն – Նաշիհ՝ շարամաղ ալիւր, Վարդապետ՝ վարժապետ կամ ուսուցիչ... Զուարճանալ՝ զուարթանալ կամ
պայծառանալ կամ արթնանալ:
21. 133ա-6բ Բառք ի գրոց Մակաբէացւոց երրորդ
գլխոյն – Ժամ՝ պահ կամ ժամանակ... զգածեալ՝ զգեցեալ:
22. 136բ-47բ Բառք ի սաղմոսաց մարգարէին
Դաւթի – Դաւիթ՝ բաւականաձայն կամ սիրելի... Սուր
երկսայրի, որ է երկբերանի:
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23. 147բ-50բ Բառք ի գրոց յԱռակացն Սաղամոնի
– Առակ՝ օրինակ կամ նշանակ կամ նշան... Արդիւնք՝
պտուղ, լաւ, բար:
24. 150բ-4բ Բառք յԱռակաց երկրորդ գլխոյն –
Ժիր՝ հարուստ կամ գէր... Անդրանիկ՝ էրեց կամ աւագ
կամ մեծ:
25. 155ա-6ա Բառք երկրորդ գլխոյն յԱռակաց –
Մատչել՝ մօտել կամ մերձենալ... Կառկառել՝ պարզել
կամ ձգել կամ տալ:
26. 156ա-7բ Բառք ի գրոց Ունայնութեանց Սաղամոնի – Եկլէսիաստէս՝ ժողովօղ կամ քարոզօղ...
Կապար՝ քապար:
27. 157բ-61բ Բառք ի գրոց Երգ երգոյն Սաղամոնի – |158ա| Օրիորդք՝ հարսնածուց եւ փեսաւերք
հարսանեաց... Տուչութիւն՝ վարդապետութիւն:
28. 162ա-8ա Բառք ի գրոց Իմաստութեանն Սաղամոնի – Անջատել՝ որոշել կամ բաժանել... Պաշտպանութիւն՝ պահպանութիւն:
29. 168ա-78բ Բառք ի գրոց նահապետին Յոբայ
– Յոբ՝ վշ[տ]ագինին կամ ողբօղ կամ հայր... – 175բ-8բ
Բառք ի գրոց Ելիուսայ – Ծեր՝ էրէց կամ հինաւուրց...
Ազնուագոյն՝ գեղեցկագոյն կամ պատուականագոյն:
30. 178բ-95բ Բառք ի գրոց մարգարէին Եսայեայ
– Եսայի՝ հովանումն կամ զերծումն... Պալարակապ՝
վերջակապել կերպասեղէն դրօշակս կամ երիվարաց
զարդք՝ ոսկւոյ եւ արծաթոյ:
31. 195բ-242ա Բառք ի գրոց ԲԺ.ն մարգարէից –
[Ո]վսէէ՝ փրկիչ... համակ՝ ամենեւին:
32. 242ա-50բ Բառք աւետարանչին Մաթէոսեան
գլխոյն – |242բ| Մատթէոս՝ երգ կենաց կամ պարգեւեալ... Մկրտել՝ լուանալ:
33. 250բ-3բ Բառք աւետարանչին Մարկոսեան
գլխոյն – Մարկոս՝ բարձր պատուար կամ ի վերայ տանեացն ասի... Պիղատոս՝ ոստիկան կամ գաւառապետ:
34. 253բ-8բ Բառք Ղուկասու գլխոյն – [Ղ]ուկասն
յարութիւն թարգմանի... Խորիսխ մեղուն՝ իւղով եւ
մեղերբ գործեալ հացն է:
35. 258բ-61բ Բառք Յոհաննու գլխոյն – |259ա|
[Յ]ովհաննէս թարգմանի հնազանդութիւն Տեառն...
Ետղ՝ տեղ կամ տեղի:
36. 261բ-6բ Բառք ի գրոց Գործոց առաքելոց –
[Ծ]ագք՝ կողմն կամ եզր կամ ծայր... Հերձուած՝ բաժանումն կամ ուսումն կամ աղանդ:
37. 266բ-7բ Բառք կաթողիկէ թղթոյն Յակոբայ –
Կաթողիկէն ընդհանրական լսի... Տեղալ՝ անձրեւել կամ
ցօղել:
38. 267բ-8բ Պետրոսի թղթոյն առաջին – Պետրոս՝
կեփաս, որ է վէմ... Կազդուրել՝ հաստատել կամ դիւրել:
39. 268բ-9ա Երկրորդ գլխոյն – [Շ]մաւոն՝ հնազանդ... Յամր՝ հեղգամիտ կամ բռնամիտ:
40. 269աբ Յովհաննու թղթոյն – Արդէն՝ ահա կամ
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արդ կամ այժմ... Աշխարհ՝ աշխարհումն կամ սուգ եւ
կոծ... հովիտ վշտաց եւ տրտմութեանց:
41. 269բ-70ա Թղթոյն Յուդայ – Յուդայ՝ խոստովանութիւն կամ գովութիւն... Եւեթ՝ միայն:
42. 270ա-2բ Բառք ի գրոց առաքելոյն Պօղոսի –
Պօղոս եբրայեցերէն թարգմանի բերան փողոյ... Շահապ՝ գանձապետ կամ խազնադար:
43. 272բ-5ա Բառք Կորնթացւոց առաջին – Թուղթ՝
քարտէս կամ տոմս... Մարանաթա՝ Տէր եկն. ասորերէն:
44. 275ա-7ա Կորնթացւոց երկրորդ գլխոյն –
Կցորդ՝ կից կամ հաղորդ... Հաղորդութիւն՝ կցորդութիւն:
45. 277ա-8ա Գաղատացւոց գլխոյն – Աւար՝ առ
կամ գերի կամ ապրանք կամ քսիպ... Չարակնել՝ նախանձել:
46. 278աբ Եփեսացւոց գլխոյն – Տնտեսութիւն՝
շինութիւն կամ տնօրէնութիւն... Անեղծ՝ սուրբ կամ անջնջելի:
47. 278բ-80ա Փիլիպեցւոց գլխոյն – Եպիսկոպոս՝
տեսուչ կամ այցելու... Մանաւանդ՝ եւս առաւել:
48. 280աբ Կողոսացւոց գլխոյն – Աներեւոյթ՝ անտես կամ որ ոչ տեսանի... Համեմել՝ համել կամ անուշել:
49. 280բ Թեսաղոնիկեցւոց առաջին գլխոյն –
Բղոքել՝ աղաչել կամ աղերսել...
– 280բ-1ա Երկրորդ գլխոյն – Ճգնութիւն՝ նահատակութիւն կամ մարտ...
50. 281ա-2բ Եբրայեցւոց գլխոյն – Նկարագիր՝
պատկեր կամ կերպարան... Վաղագոյն՝ յառաջագոյն:
51. 282բ-3բ Տիմոթէոսի առաջին գլխոյն – Տիմոթէոս՝ պատիւ Աստուծոյ կամ պարգեւ Աստուծոյ...
– 283բ-4ա Երկրորդ գլխոյն – Շնորհ՝ գոհութիւն,
Հանն հանիկն է կամ մամն...
52. 284ա Տիտոսի գլխոյն – Տիտոս՝ պատուելի
կամ պատուական... Սեպհական՝ բնիկ կամ ընտանի:
53. 284աբ [Բառք Փիլիմոն գլխոյն] – Փիլիմոն՝
շնորհել կամ զարմանալի... Թելադրութիւն՝ յորդորումն
բանի կամ յօդումն:
54. 284բ-6բ Բառք տեսլեանն Յովհաննու – Նշանակել՝ բացայայտել կամ նշանել... Ասպարէզ՝ ստադիոն, վտաւան, ՃԽԴ. (145) քայլ է:
55. 286բ-7ա Բառք Էր ընդ եղբօրն – [Կ]իւրակէն ի
մերս բարբառ տէրունի թարգմանի... Բասրել՝ բանբասել կամ նախատել: Փառք ամենակարող զօրութեան
քո, Քրիստոս:
56. 289ա-427բ [Բառգիրք. Ա-Ք] – Աբբանա՝ Հօր
աւրհնութիւն... Ք(=ֆ)րէր՝ եղբայր (հմմտ. ձեռ. 451,
183ա-346բ):
Տե՛ս Հայկ Ամալեան, Հայ միջնադարեան բառարանագրութիւնը, Երեւան, 2007:

Բ. 429ա-33ա, 438բ-54ա [Տոմար]
ա. 429ա-33ա [Ղուկասու Կեղեցւոյ] Պատճէն Հռո-
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մայ մեծ տումարին (չփծյ) – Պարզե[ա]լ յարանցն մեր
նախկի, / Բայց, արդ, Ղուկաս Կեղեցի, ոտանաւոր շարադրեցի... այլ սա մնաց անխախտելի, / մինչ ի գալուստ Քրիստոսի:
– 433ա-7բ Մեկնութիւն բառից Քերականին –
Վերծանութիւնն՝ ընթերցանութիւնն... Է Աստուած՝ հոշական: Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր, Հտ. Գ., Երեւան, 2008,
էջ 57-64:

բ. 438բ-46ա [Պատճէն հայոց տոմարի] – [Կ]րկնակ
ամսոց այսպէս արա՛. կալ զՆաւասարդի ամիսն եւ ե՛րթ Է.
Է. (7-7), որ մնայ, կրկնակ է Հոռի ամսոյ...
– 438բ՝ ունի կրկնացոյց աղիւսակ, 444ա՝ [Անշարժ
եղանակք]:
Հմմտ. Յովհաննէս Իմաստասէրի մատենագրութիւնը,
աշխտ.՝ Ա. Գ. Աբրահամեանի, Երեւան, 1956, էջ 204-19:

գ. 446բ-9ա [Պատճէն տոմարի Հոռոմոց] – [Թ]ուական այսպէս արա՛. կալ զհայոց մեծ թուականն...
– 446բ՝ ունի կրկնացոյց աղիւսակ:
դ. 449բ-50ա Անշարժ եղանակքն – Յունվարի Ա.
կաղանդ է, Զ. Յայտնութիւն է...
Հմմտ. ձեռ. 2005, 25ա-7ա:

ե. 450բ-4ա [Գործնական աստղագիտութիւն] –
Եւ տես, թէ յորում ամի վերադիրն ԻԸ. ԻԷ. Լ. լինի... Եւ ի
Նահանջի ամին, յորժամ ի Մարտի ամիսն մտանիցես,
թուով մի պակաս կա՛լ զյարակալն:
Ծնթ. Տե՛ս Պատճէն Տումարի, աշխ. Ջ. Էյնաթեանի, աշխատակց. եւ խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2002, էջ 140-9
(ձեռագրիս մասին տե՛ս էջ 123, Հմր. 40):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

437բ Ո՛վ ընթերցող, սակաւ գրիս յիշեցէ՛ք Ղազար
քարտուղար էրէցս ի Տէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պհպ. Աբ (1785՞, արաբերէն) Վերին Ագուլիսի
վանքի եպիսկոպոս Պետրոս: Քյալբա ալի:*
*Ծնթ. ձեռագրի սեփականատիրոջ մակագրութիւն:

1ա (ԺԷ. դ-ի վերջ, անարուեստ նոտրգիր) Յոհաննու րաբունւոյն է զայս գիրքս, որ կոչի Բառգիրք:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Յիմ սիրելի, մէկ մօտս արի,
/ յայգում քո գալդ դարդըս միացիր», «ան, անուն»,
Պհպ. Աբ՝ «ըՍտեփան, բանն ներն, գինամ, գին է, բան,
զ, ա-ի, է-ի», 1ա՝ «Սա է նա չչան չ կարելի գալ: Արդ,
ոմն առարկեաց, թէ նախանձն նախ ընթացն ն»,
«անուն կոչի», 436ա՝ «ոչ է պիտո ԲԺԵ.»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Վ. րաբունւոյ Բառարան. երկ (՞), 1.»: Պհպ. Աա՝ «Գիրք
բառի», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «36/3169»:
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3170
ԲԱՌԳԻՐՔ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 180+2 (կրկն.՝ թ. 3, 101). չգրուած՝ 1բ, 165բ, 178բ-9ա:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12 (Է՝ 11, ԺԳ՝ 14, ԺԵ՝ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ (տարբեր),
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (10,7x8), 1ա, 142ա-53բ, 166ա-80բ՝ միասիւն
(10,5x7,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 15ա): ՏՈՂ՝ 19, 20: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով եւ երկու կապիչներով, միջուկը տախտակ, աստառը դրոշմազարդ շերտաւոր
կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. մագաղաթ (14,4x11,3), սկզբում:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 2ա, 19ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական (2ա, 19ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր (2ա), թռչնագիր (19ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կանաչ,
կարմիր, նարնջի:

Նմուշ 15ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած, Ա. փեղկին ցեցի
անցք, երկու կապիչներն ընկած, գամերը կոտրուած, աստառը՝
կեղտոտուած, Պհպ. Ա.ն կծկուած, խունացած, կեղտոտուած,
Պհպ.ի ելուստը թ. 11-2ի միջեւ, Պհպ. Ա, թ. 1-13, 39-48՝ ցեցի
անցքեր, թ. 1-11՝ կարերը թուլացած, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը մասամբ գունափոխուած, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-180բ [Բառգիրք]
Ա. 1ա Այս բառք յեռահիւսական բաղաձայն համանուանց բակ ձայնեալ – Զամենայն, որ ինչ միանգամ
են անուանք հեբրայեցի, յաւրէնս... նշան կամ կանչումն:
Բ. 2ա-18բ [Բառք Եբրայեցւոց] (Ա-Ք) – [Ադամ]՝
Երկիր մարմնացեալ, կամ երկիր կարմիր... Քրիստափոր՝ քրիստոսազգեաց: Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն յամենայն ժամ:
– 18բ՝ «Յուշկապարիկ՝ գազան է, ի հեռագոյն վայրաբնակ է, եւ ոչ ոք տեսեալ զնա, եւ կամ թէ՝ դեւ է»:
Գ. 19ա-140ա [Այս բառք են քերթողականք] (Ա-Ֆ)
– Աստուածահրաշ՝ աստուածասքանչ կամ աստուածահրահանգ... Քքովք՝ լախտ կաշեայ աւազամէջ: Ֆրէր
եղբայր է:
Դ. 140բ-1բ Թարգմանութիւն պարսից բառից ի
Վարդան գրոց [զ]րադաշտական զբուն բան կամ
զկարեւոր ուխտ – Երան եւ տաներան՝ մեծարոյ եւ
պատուական... չէ պարսիկ. եւ այլն, այս է բովանդակ:

Ե. 142ա-3ա Արդ, թուեն եբրայեցինքն զգիր զայս
ձեւ աւրինակի – զԱռաջինն անուանեն՝ Բերեսիթ, զոր
մեք արարածս կոչեմք... գումարին միանգամայն հնոյ
աւրէնսդրութեան, գիրք ԻԲ. ընդ ամենայն Մովսէսի
հինգ մարգարէութիւն, սրբագրացն ինն:
Զ. 143ա-53բ Հանդէս բանաստեղծաց, փաղանուանաբար ստորոգիլ նորավարժիցն, սակս բառ է
գեղջուկ – Պարտ՝ պատշաճ, |143բ| հաճոյ, յարմար,
պատկան... գիծ՝ տառք, գծաւորք:
Է. 153բ-61ա Բառք Գալիանոսի բժ[շ]կին (Ա-Ք) –
Աթխար՝ վաղմեռուկ, Ակակարհայ՝ բողի տակ... աղբան՝
բարգ ժատուպանի խիժ:
Ը. 161ա-5ա Թարգմանութիւն դեղոց, զոր ընտրեալ իմաստունք եւ կարգեալ ի յայլ լեզուաց ի մերս
– Նեախօր՝ քարօս անդիոն, երջանուկ կիտուկ... Յերկայն զրեւունդ՝ ալանկի տակ է:
Թ. 165ա Սրբոյն Եպիփանու յաղագս ականց եւ
պատուականաց – Առաջին ակն՝ սարդիոն, տպազիոն,
զմրուխտ... զաւրութիւն ունի առողջութեան յայտմունս
եւ ի վէրս է իսկ եւ թափանցական:
Ժ. 166ա-78ա Հանդէս բանաստեղ[ծ]աց փափանունաբար ստորոգիլ նորավարժիցն: Սակ[ս] բառ է
գեղջուկ (Ա-Փ) – Աստուածազան՝ աստուածասքանչ,
աստուածազգեաց... Փանաքի՝ չքաւոր... Նաւս, որ է
առաջի տուն:
ԺԱ. 179բ-80բ [Բառգիրք] (Բ-Վ) – Բաբայ՝ բլուր,
Դաբիր՝ տաճիր... քահանայարան՝ աղօթից տուն, յօշարակ՝ շարապ:
Տե՛ս Հայկ Ամալեան, Հայ միջնադարեան բառարանագրութիւնը, Երեւան, 2007 (ձեռագրիս մասին՝ էջ 373):

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ դար, նոտրգիր
1. Պհպ. Աա – Ա. պիստայքաշ ոսկի, Ա. առծաթ, Ա.
կարմիր պղինձ, որ լինի լհէմ:
2. Պհպ. Աբ [Դեղագիր] – Թէ մկնատամ համամին,
ամբրամին... Գ. օր, փարատի Աստուծով:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 176բ՝ «անչենլուն, անչ, չի»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Բառարան
հասարակ, Արշակ. 1», Պհպ. Աա՝ «37, 3170», «ԺԷ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3171
ԵՐԵՄԻԱՅԻ ՄԵՂՐԵՑՒՈՅ ԲԱՌԳԻՐՔ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 374: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ մանուշակագոյն մետաքս:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, կեղտոտուած, Ա.
եւ Բ. փեղկերի անկիւնները՝ մաշուած, երկուական գամերն ու
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կապիչներն ընկած, մէջքի կաշին Ա. փեղկից մասամբ ճեղքուածանջատ, մէջքի ստորին հատուածի կաշին թափուած:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Բառարան Հին եւ նոր
սուրբ գրոց», 1ա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա, 2ա՝
«38/3171»:
Նմուշ 195ա

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 191 (1-191). չգրուած՝ 189բ-91բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԶx12 (ԺԶ՝
11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
14, 2x9,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x8): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
77ա): ՏՈՂ՝ 23:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1-12՝ կարերը թուլացած, եզրերը մաշուած, թ. 25, 36, 49, 61, 181, 191՝ հիմքից մասամբ անջատ,
հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Բ. 192ա-374ա [Բառգիրք. Ա-Օ] – Աբանայ՝ Հօր աւրհնութիւն, աբարիմ՝ անցք կամ անցանօղք... Օցտօղ՝ քճըճօղ:
– Գրչից 211ա «ՅԵբրայեցւոց բառից մնացեալքն են, քանզի յառաջագոյն ոչ ունէաք ի մտի շարադրել ըստ սմին բառի»:
– Գրչից 251բ «Այս երեսս մանաւանդ թէ ամենայն Իթքս
(=Ըթքս) ընդ վայրք են. սորա զստոյգն ի Սէն գի՛տ, քանզի
սոքա եւ անդ կան գրեալ»:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975 (այստեղ
չօգտագործուած. ձեռագրիս մասին տե՛ս էջ ԼԱ.):

Նմուշ 77ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Բառգիրք Երեմիայ Մեղրեցւոյ
Ա. 1ա-189ա [Համառօտ գումարումն եւ լու]ծումն
[բառից] յԱստուածաշունչ գրոց, յումեմնէ յԵրեմիայէ
Մեղրեց[ւ]ոյ: Բառք ի գրոց Արարածոց – [Խ]աւար՝
մութ կամ մէգ, անդունդք թարգմանի անբաւութիւնք...
Պատկառել՝ ամաչել կամ խորշել, Անբասիր՝ անպատճառ:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975:

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 183 (192-374). չգրուած՝ 243բ, 267բ: ՊՐԱԿ՝ 15x12
(2,3՝ 14, 15՝ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,2x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (10x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 195ա): ՏՈՂ՝ 23:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 365-74, Բ. փեղկի կազմաստառին՝
ցեցի անցքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

Գ. 374աբ [Բանք զանազանք]
1. 374աբ [Վասն դահեկանի] – Դահեկանն՝ մի
ոսկի, որոյ կշիռ յամենայն ազինս միեւնոյն է... ահատ՝
կիրակի, իսնէին՝ երկս:
2. 374բ [Թիւ հայոց] – Ոլոմպիադ. երկերիւրեակ /
Վեց յոբելեան ընդմու հնգեակ / Լինի հայկեան թվոյ
քանակ:
3. 374բ [Բառք] Արապի – Եամին՝ արեւելք, Եասար՝
արեւմուտ... Ահատ՝ կիրակի, Իսնէին՝ երկո[ւշաբթի]:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

374բ Թուին ՌՄԽԷ. (1798), մեր Ղուկասն մօրութ(=ց) էլաւ Մայիսի ԻԱ.ին (21), օրն Ե.շաբթի:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝
374ա
էջանիշ-թերթիկ,
այժմ
սոսնձուած 374ա էջին. սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ. 1276 (1827)»:

3172
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃԻԶ. – 1677, ՌՃԽԴ. – 1695
ԳՐԻՉ՝ Սիմէօն աբեղա Տաթեւացի: ՍՏԱՑՈՂ՝ տէր Ղուկաս:
ԹԵՐԹ՝ 264. չգրուած՝ 1ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԲx12: ՆԻՒԹ՝ սպիտակ
թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (2ա-216բ՝ 11x7,5), միասիւն (1բ, 217ա-264բ՝ 11,6x7,2):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 58ա): ՏՈՂ՝ 21-22: ԿԱԶՄ՝ կանաչ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ կարմիր կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝
սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ.
սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 58ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 2ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական (2ա, 217ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը մաշուած, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, ձեռագիրը նորոգուած Ի. դ-ում, թանաքի
բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, տեղ-տեղ գիրը ջնջուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր, թ. 3, 14, 38, 47-50, 73, 76,
108-122, 180-95, 205-6, 215-22, 225-54, 261-4՝ վերին հատուածները քայքայուած, գրադաշտը 3-4 տողի չափով վերեւից
վնասուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ (Սկիզբը թերի, թափուած) [Տաղ խրատա-
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կան] – Լսողութիւն է քեզ բարի, / մանուկ, դու լե՛ր
զգաստ եւ արի... ամենեցուն երկրպագեա՛, / զքեզ անպիտան ծառայ արա՛:
Բ. 2ա-188բ [Երեմիայի Մեղրեցւոյ Բառգիրք] (Ա-Օ)
– Այբ՝ տառ ձայնաւոր եւ երկամանակ, սկիզբն գրոց,
Աբաբովթ՝ անշէն, Աբանայ՝ Հօր աւրհնութիւն... Օրլոցել՝
հանել կամ քերել կամ մերժել, Օցտօղ՝ քճըճօղ:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975 (չօգտագործուած ձեռագրիս մասին տե՛ս էջ ԼԵ.):

Գ. 189ա-215ա Բառք գրոց սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն (Ա-Ք) – Ադոնիայի տէր՝ տէրանց տէր, Ազդել՝
շարժել կամ խաղալ կամ յայտնել կամ ծանուցանել...
Քրայ՝ հրահալելի, քրէական՝ մեղք, թագաւորին ղաստ
անելն է, Քքուանաց՝ լալ:
Դ. 215բ-6բ Թարգմանութիւն պարսիկ բառ[ից] ի
Վարդան գրոց (Ա-Ք) – Ամբարտքաշն՝ ջահակրօն կամ
լուսամիտ, Բազպայիտ՝ մեղաց քարաւարան կամ քօշիցն զենումն... Քաշկեացս՝ ձեռնալօշ, Բաշարադ՝ աւետիս, Նուադին՝ լոյս, հաւատ:
Ե. 217ա-63ա Գրիգոր[ի] Մագիստրոսի ասացե[ալ] [ո]տան[աւորս] – Մեծ են գործք աստուածային, / ըսքանչելի Նոր[ա] բանին... որպէս եւ գրեալ է
վերստին, / քեզ փառք եւ գոհութիւն, / պատիւ ընդ Հօր
եւ Սուրբ Հոգին, / այժմ եւ հանապազ եւ յապագայ
յաւիտենին:
Տե՛ս Մատենագիրք Հայոց, Գրիգոր Մագիստրոս, հտ. ԺԶ.,
ԺԱ. դար, Երեւան, 2012, էջ 141-86:
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Զ. 263բ-4բ Գրիգորի Մագիստրոսի Առ հեղգս
յուսումն ի մասանց («ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐ») – Գամագտական [գե]ղանամ, / Շոհացեալ քեզ յայդմ պատահեալ տառի... ախորժեմ տիտանիլ, / Դաս ի մալ յաքաքրու/// (չշարունակուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 188բ Զխաւարեալս հոգով եւ զմոլորեալս
մտօք, տէր Սիմէօն Տաթեւացի, որ եմ հօրեղբօր որդի
Յոհան աստուածաբան վարդապետի, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս Աստուած: Ի թվին ՌՃԻԶ.ին (1677) գրեցաւ:
216բ Զպատարունս ի մեղաց եւ զփարթամս ի չարեաց Սիմէօն աբեղաս Տաթեւացի՝ զգծօղ բառիս,
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս: Ի վայելումն քվերորդւոյն իմոյ
տէր Ղուկասին: Գրեցաւ թվին ՌՃԽ. եւ Դ.ին (1695):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

263ա (ԺԷ. դ., անարուեստ բոլորգիր) Ո՜վ ընթերցօղք, զգովեստ բանիս, / հայցեմ յիշել զՅոհան գերիս,
/ որ եմ պանդուխտ յօտար երկրիս՝ / յԱրցախ անուն
մեծ գաւառիս, / կացեալ առ ոտս վեհ պետիս՝ / Պետրոս մաքուր կաթուղիկոսիս:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 216բ սեւ թանաքով ոճաւորուած
բոլորակ՝ «ՂՈՒԿԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Բառարան
յատուկ եւ հասարակ (1.)», Պհպ. Աա՝ «ՌՃԻԶ., ՌՃԽԴ. –
1677-1695, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «39/3172»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 72բ «լ, ա, բ, հ»:

3173
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 162+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx8+117x8 (1, 2, 8, 9, 17՝ 6, 14՝ 7, 15՝ 12, 16՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ,
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, «A»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16x11:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12x7,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 33ա): ՏՈՂ՝
15-19: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն արհեստական կաշի՝ տպարանային ոսկեզօծ եզերաշրջանակով, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմրով ցօղուած:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ԲԳ. սպիտակ չգրուած թուղթ, լուսագծերով:

Նմուշ 33ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր (1գ):
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին քերծուած, վնասուած, եզրերը մաշուած, թ. 47, 81, 109, 110, 118՝ եզրահատումից առաջ
լուսանցագրութիւնների մասը կտրած եւ ներս ծալած, հիմքի
հիւսուածքին ամրացուած մետաքսէ վարդագոյն էջանիշ,
թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան
հետքեր, տեղ-տեղ թանաքը տարածուած (թ. 138-43, 149բ-62ա):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-126ա [Յաղագս օգտակարութեան կերակրոց, բուսոց, պտղոց. այբբենական կարգաւ]
ա. 1գդ Աղ – Աղն ջերմ է ըստ երկրորդ աստիճանին եւ չոր՝ ըստ երրորդին...
բ. 1դ-2ա Աղաւնախոտ – Աղաւնախոտն գլխագարութեանց եւ թափեցման հերաց...
գ. 2աբ Աղաւնի – Միսն ձագուց աղաւնեաց ջերմ եւ
գէճ եւ ապառական...
դ. 2բ Այծեամն – Միսն այծեմանց լաւահիւթ է, քան
զայլ վայրի կենդանեացն...
ե. 2բ-3բ Անանուխ – Վայրի անանուխն ջերմ է՝
ըստ երրորդ աստիճանին...
զ. 3բ-4ա Անիսոն – Անիսոնն ջերմ է եւ չոր՝ ըստ
երրորդ աստիճանին...
է. 4աբ Աստագօսք – Աստագօսքն ցուրտ են եւ
գէճ...
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ը. 4բ-6ա Արմաւ – Արմաւքն ջերմ են՝ ըստ երկրորդ
աստիճանին...
թ. 6աբ Արջնդեղ, որ է չէօրէկ օթու – Արջնդեղն
ջերմ է եւ չոր՝ ըստ երկրորդ աստիճանին...
ժ. 6բ-8բ Բակլայ – Բակլայքն, որք չորք են, նաեւ
ցուրտ են...
ժա. 8բ-9ա Գառն – Գառանց միսն չափակցօրէն
ջերմ է...
ժբ. 9ա Գառնավատին –Գառնավատինն ջերմ է եւ
չոր...
ժգ. 9աբ Գարաւի, այսինքն՝ մարախ ծովային –
Ծովային մարախքն դժուարամարսք են...
ժդ. 9բ-10ա Գարիտէսք – Գարիտէսքն ջերմութեան
իմն հաղորդեն...
ժե. 10ա-2բ Գինի – Զգինին ի կիր արկանեն ոմանք
սակս օգտութեանն, որ ի նմանէ...
ժզ. 13ա Գինարա, որ է էնկինառ – Էնկինառն
վատահիւթ ուտելի է...
ժէ. 13աբ Գինձ – Գինձն ցուրտ է՝ ըստ առաջին
աստիճանին...
ժը. 13բ-4ա Գլխանձուկն, որ է – Գլխանձուկն մանաւանդ քան զամենայն ձկունս գետական եւ ծովական
ջրովք խնդայ...
ժթ. 14ա Գովիոս, այսինքն՝ վիմաձուկն – Այս
ձուկնս Գովիոս ծովափնեայ է...
ի. 14աբ Գօգգօնարիոս – Այսպիսի պտուղս ջերմ
է...
իա. 14բ-5ա Դաղձ, այսինքն՝ եասլան նանէսի –
Դաղձն անօսրացուցանէ եւ ջերմացուցանէ...
իբ. 15աբ Դդում – Դդումն ցուրտ է եւ գէճ...
իգ. 15բ-6բ Դեղձ – Զդեղձն ոմանք յերրորդում
կարգի եդեն...
իդ. 16բ-7բ Դրիղլայն, այսինքն՝ թէքիրձուկ – Դրիղլայն ի ծովային եւ ի կարծրամարմին ձկանցն է...
իե. 17բ Եզնալեզու – Եզնալեզուն միզահոսական
է...
իզ. 18ա-9ա Եզն – Միսն եզանց վատահիւթ է...
իէ. 19աբ Եղերդակ, որ է հինտիպա – Եղերդակն
ցուրտ է...
իը. 19բ-20ա Եղջիւր – Զեղջիւրսն եպերէ կալինոս...
իթ. 20ա Զիա, որ է պուղտայի րամիս – Ասացեալն
Զիա մերձաւոր զօրութիւն ունի...
լ. 20ա Զուլաբիոն – Զուլաբիօնն չափակից է...
լա. 20բ Զըղեար, որ է մուշմուլա – Հասուն զըղեարքն հաղորդին իմիք ջերմութիւն...
լբ. 20բ-1ա Ընկոյզ – Ընկոյզն դալար ջերմ է...
լգ. 21աբ Թարխուն – Թարխունն ջերմ է եւ չոր...
լդ. 21բ Թիննոսք – Թիննոսքն թանձրահիւթք են...
լե. 21բ-2բ Թուզ – Թուզն ջերմացուցանէ...
լզ. 22բ-3ա Թրիմվոս – Թրիմվօսն ջերմ է եւ չոր...
լէ. 23աբ Թրաձուկն – Թրաձուկն վատահիւթ է...

790

լը. 23բ-4ա Իտնա – Իտնա կոչեցեալն ցուրտ է...
լթ. 24ա Իսգա, այսինքն՝ խոզաձուկն – Այն ձուկն,
որ հասարակօրէն խոզաձուկն անուանի...
խ. 24բ Լաւրասք – Լաւրասքն մերձաւոր է ըստ
խառնուածոյն գլեան ձկանն...
խա. 24բ Լատէն – Լատէնն ջերմ է...
խբ. 24բ-5ա Լիվանօն, որ է կնդրուկ – Կնդրուկն
ջերմ է...
խգ. 25աբ Լովիաս – Լովիասն ջերմ է...
խդ. 25բ-7ա Խաղող – Խաղողաց հասունքն ջերմ
են...
խե. 27աբ Խեցգետին – Խեցգետինքն ունին աղի
իմն հիւթ...
խզ. 27բ-8ա Խնձոր – Ի խնձորսն բազում են զանազանութիւնքն...
խէ. 28բ-30ա Խստոր – Խստորն ջերմ է եւ չոր...
խը. 30ա-2ա Խոզ – Խոզական միսն լաւահիւթ է...
խթ. 32ա-3ա Ծիրան – Այս պտուղ դիւրապականելի է...
ծ. 33ա-4ա Կաթն – Կաթն ի յերից գոյութեանց
բաղկանայ...
ծա. 34բ-5ա Կաղին, որ է ֆնուըգ – Կաղինն, որ եւ
ընկոյզ պոնտական...
ծբ. 35ա Կաղինք – Կաղինքն դիուրամարսք են...
ծգ. 35ա-6ա Կապկար – Կապկարն ջերմ է եւ չոր...
ծդ. 36աբ Կաքաւ – Միսն կաքաւուց դիւրամարս է...
ծե. 36բ-7ա Կաքաւախոտ – Կաքաւախոտն ջերմ
է...
ծզ. 37ա Կեռաս – Կեռասն ցուրտ է եւ գէճ...
ծէ. 37ա-8ա Կինամոմոն – Յոյժ լաւագոյն կինամոմոնն ի մէջ այնոցիկ է...
ծը. 38ա-9ա Կիտրոն – Կիտրոնքն, որք եւ խնձորք
հնդկայինք անուանին...
ծթ. 39ա-40ա Կոգի – Կոգին ջերմ է չափակցօրէն...
կ. 40ա Կոճապղպեղ, որ է զէնճէֆիլ – Կոճապղպեղն ջերմ է...
կա. 40աբ Կոտեմ – Կոտեմն ջերմ է եւ չոր...
կբ. 40բ-1ա Կորեակ – Կորեակն ցուրտ է...
կգ. 41աբ Կռունկն – Միսն կռնկաց ջերմ է...
կդ. 41բ-2ա Կտաւատ – Կտաւատն մինչ կերեալ
լինի...
կե. 42ա-3ա Հազար – Հազարն ցուրտ է եւ գէճ...
կզ. 43ա Հաճար – Հաճարն ցրտացուցանէ եւ փոթոթէ...
կէ. 43աբ Հնկային ընկոյզ – Համեմական ընկոյզն
ջերմ է...
կը. 43բ-4ա Ձիթապտուղ – Հասուն ձիթապտուղքն
չափակցօրէն ջերմ են...
կթ. 44ա-5ա Ձիւն – Ձիւնն յառաջեցելոցն հասակաւ
իսկոյն վնասէ...
հ. 45ա-6բ Ձկունք – Ձկունքն ցուրտ եւ գէճ են...

791

396

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

հա. 46բ-7բ Ձու – Ձուքն տարբերեալ զանազանին
ի միմեանց...
հբ. 47բ-8ա Ղարօս – Ղարօսն ջերմ է յառաջին աստիճանին...
հգ. 48աբ Ճակնդեղ կամ բազում – Ճակնդեղն
ջերմ է եւ չոր...
հդ. 48բ-9ա Ճակնդեղի տակ – Ճակնդեղի կամ
բազկի տակն արտադրիչ է մաղասոյ...
հե. 49ա Մադիդանիօն – Մադիդանիօն ասացեալն
ջերմ է...
հզ. 49բ Մազտաքէ – Մազտաքէ ջերմ է...
հէ. 49բ-50ա Մանանեխ – Մանանեխն ջերմ է եւ
չոր...
հը. 50ա-1ա Մանուշակ – Մանուշակն ցուրտ է...
հթ. 51աբ Մեխակ – Մեխակն ջերմ եւ չոր է...
ձ. 51բ-2ա Մեկոն – Մեկոն, որ է եւ ասէ յունարէ
գոտիա...
ձա. 52ա-3բ Մեղր – Մեղրն ջերմ է եւ չոր...
ձբ. 53բ-4ա Մոլոշ – Մոլոշն ցուրտ է եւ գէճ...
ձգ. 54ա-5բ Մուշկ – Զանազան են տեսակք
մշկոյն...
ձդ. 55բ-6ա Մրտահատ – Մրտահատն ցուրտ է եւ
չոր...
ձե. 56ա-7ա Յաղագս եզնական մսոյ – Եզնական
միսն յոյժ կերակրական է...
ձզ. 57ա Յաղագս խեցեմորթից – Խեցեմորթքն
ամենեքեան աղի ունին հիւթն ի մսոջ...
ձէ. 57բ Յաղագս լորից – Միսն այսպիսի թռչնոցս
ջերմ է...
ձը. 57բ-8բ Յաղագս մարէաց կամ ագաղաղաց եւ
վառեկաց – Միսն ասացեալ հաւուցն դիւրամարս է...
ձթ. 58բ-61ա Յաղագս հացի – Կերակուրն, որ ի
հացից տարբերեալ զանազանի...
ղ. 61աբ Յունապ – Յունապն չափակից է ջերմութեանն...
ղա. 61բ-2ա Նապաստակ – Միսն նապաստակաց
այնոցիկ, որք կամին ցամաքեցուցանել...
ղբ. 62բ-3բ Նեխուր – Նեխուրն ջերմ է...
ղգ. 64աբ Նուշ – Նուշն չափակցեալ է ջերմութեանն...
ղդ. 64բ-5բ Նուռն – Նռունքն ցուրտ եւ գէճ են...
ղե. 65բ-6ա Շագանակ – Շագանակն, որ եւ
անուանի կաղին դիոսի...
ղզ. 66աբ Շաղգամ – Շաղգամն ջերմ են...
ղէ. 67աբ Շաքար – Շաքարն ջերմ է եւ գէճ...
ղը. 67բ-8բ Շլոր դամասկեան – Դամասկեան շլորն
ցուրտ է եւ գէճ...
ղթ. 68բ Շուշան – Շուշանն ջերմ է...
ճ. 68բ-9ա Շուշմայ – Շուշմայն ջերմ՝ ըստ սկզբան
առաջին...
ճա. 69ա Ոդիս – Միսն ոդիսանց կերպիւ ինչ ընդ
մէջ իմն է...
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ճբ. 69աբ Ոսկեբանջար – Ոսկեբանջարն ցուրտ է...
ճգ. 69բ-71բ Ոսպն – Ոսպն ցուրտ է...
ճդ. 71բ-2ա Ոչխարն – Միսն ոչխարի ապաւառական է...
ճե. 72աբ Որիզ, որ է բրինձ – Որիզն ջերմ է...
ճզ. 72բ Որոմն – Որոմն ջերմ եւ չոր է...
ճէ. 72բ-3ա Ուլ – Միսն ուլուց դիւրամարս է...
ճը. 73ա-4ա Չաման – Չամանն ջերմ է եւ չոր...
ճթ. 74ա-5բ Չամիչ – Չամիչքն ջերմ են...
մ. 75բ-7բ Պալասան – Պալասանն փոքր տունկ...
մա. 77բ-9ա Պաղատիտ – Պաղատիտքն ջերմ են...
մբ. 79ա-81ա Պանիր – Պանիրքն ամենայն վատահիւթք են...
մգ. 81ա-2ա Պիստակ – Պիստակն սակաւասնոյց է...
մդ. 82աբ Պղպեղ – Պղպեղն ջերմ է եւ չոր...
մե. 82բ-3ա Պրաս – Պրասն ջերմ է եւ չոր...
մզ. 83բ-6ա Ջուր – Ընդհանրապէս ջուրց զանազանութիւնքն հինգ են...
մէ. 86բ Ռեհան – Ռեհանն հաղորդի չափակից
ջերմութեան...
մը. 86բ-7բ Սամիթ, որ է ռազիանէ – Սամիթն
դիւրաւ ջերմացուցանէ...
մթ. 87բ-8ա Սամիթ, այսինքն՝ տօրաղ օթի – Սամիթն ջերմ է եւ չոր...
յ. 88աբ Սագ – Միսն սագուց ապաւառական է...
յա. 89ա Սբառդօս – Սբառդօսն է, որով զորթս այգեաց կապին...
յբ. 89աբ Սդիգաս – Սդիքասն բանայ զհիւթարգելութիւնսն...
յգ. 89բ-92ա Սեղ – Սեխն ցուրտ է եւ գէճ...
յդ. 92բ-4ա Սերկեւիլ – Սերկեւիլքն ցուրտ են...
յե. 94աբ Սիբիա – Սիբիայն դժուարամարս է...
յզ. 94բ-5ա Սիագիօն – Սիագիօնն ոչ է վատահիւթ...
յէ. 95ա-6ա Սիրամարգ – Միսն սիրամարգաց ներդաւոր է եւ ապաւառական...
յը. 96ա-8բ Սիսեռն – Սիսեռն ջերմ է եւ գէճ...
յթ. 98բ-9բ Սոխ – Սոխն ջերմ է...
ն. 99բ-100բ Սունկ – Սունկքն ցուրտ են եւ գէճ...
(կրկնուած՝ 100բ-1ա):
նա. 101աբ Վարդ – Վարդն ցուրտ եւ չոր է...
նբ. 101բ-3ա Վարունակ – Վարունկ ասացեալն
ցուրտ է եւ գէճ...
նգ. 103աբ Վարունկ – Որք յառաջն սիգիա ասացեալ լինէին...
նդ. 104աբ Տանծքն – Տանծքն ցուրտ են...
նե. 104բ-6ա Տավգօս – Տավգօսն ջերմ է...
նզ. 106ա-8ա Փայտ հալուէի – Սա է փայտ ծառոյ...
նէ. 108ա Փասիան – Փասիանքն դիւրամարսք են...
նը. 108ա-11ա Փեգենայ – Վայրի փեգենայն ջերմ է
եւ չոր...
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նթ. 111բ Փսրսիօն – Է սա ի լաւահիւթ...
շ. 111բ-3բ Քաղամ – Քաղամն ջերմ է եւ չոր...
շա. 113բ-7ա Քացախ – Յաղագս քացախոյ բազում
երկբայութիւն առաջնոցն եղեւ...
շբ. 117ա-8ա Քաֆուր – Քաֆուրն ցուրտ է...
շգ. 118ա-9բ Քրքում – Քրքումն ջերմ է...
շդ. 119բ-20ա Օսլա, այսինքն՝ նիշաստա – Օսլայն
լինի ի մաքուր ցորենոյ ջըրով...
շե. 120աբ Ֆաղրօս – Ֆաղրօսն դժուարամարսք
են...
շզ. 120բ-1ա Ֆիլօմիլին – Ֆիլօմիլին է ի կարծրամարմին...
շէ. 121ա-2բ Ֆուգաս – Ֆուգաս կոչեցեալն պարզապէս կազմեալ ցուրտ է...
շը. 122բ-6ա Ֆռանկի բողկ – Այս բողկս, որ կոչի
ռաֆանիս... Վախճան:
2. 126բ-8ա [Բառք գրոց]. Բառք ոմանք մեկնեալ
ըստ այբուբենից տառից («Գ-») – Գինարա, որ է էնկինառ, Գովիոս՝ գայա պալըզը... ֆռանկի բողկ՝ ռաֆանիս:
3. 129բ-62բ [Դոմինիկոսի Ավտայի Խրատք
բժշկականք]
ա. 129բ-30ա Յորդորակ ի թարգմանչէ առ անձն
վայելօղ յէրկուց կէնացս ի փրկութիւն, ոտանաւոր
բանիւ ընթացեալ («ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ Է ԱՅՍ ՅԻՇԱՏԱԿ»)
– Յամենայնի յոյս վախճանի, / անխախտելովն վախճանի... կազմ կանխել առ երկմըտի:
բ. 130աբ Գեղեցկայարմար կիրառութիւն առ ի
պահպանիլ յառողջ կէանս, որ է շահաւոր եւ հարկաւոր առ ամենայն աստիճան անձանց: Յաղագս
պաշտպանելոյ զկեանս յառողջութեան – |130բ| Եթէ
խնդրէս զառողջութիւն եւ զողջ կենացդ յանդորութիւն,
/ ըզծանր հոգս ի քէն հերքեա՛ եւ զզայրանալըդ տարագրեա՛...
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գ. 131ա-62բ Յայսմիկ յառաջնում պրակիս՝ ութն
կանոնք կարգադրին քեզ առ ի պահպան ի բարեկեցիկ առողջութեան – Առաջինն է ուրեմն, որ պարտիմք
զամենայն աւելորդ եւ զծանրագոյն կիրս ի բաց ընկենուլ...
դ. 161բ Յաղագս կերպի ուտելոյ եւ ըմպելոյ.
Պրակ 11 – Թէ ախտանալ ոչ կամիցես, / ի մէջ ճաշոյ
դոյն ինչ արբցես... եւ ըստ այնմ կեցցես ի բարւոք
առողջութեան, զոր ինքն Տէր պարգեւեսցէ քեզ, բաւ է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

128բ Համառօտ քաղուածոյ զարմանալի խորհրդոց՝
փորձիւ հաստատեալք յաջողակ իմն դիպուածովք ի
տրամադրութիւնս մարմնոյ: Բաժանեալ ի չորս գիրս:
Յառաջումն ընձեռի զբժշկական խորհրդոց, յերկրորդումն՝ զխորհրդոց զանազան իրացն պատկանեցելոց,
յերրորդումն՝ զպէս-պէս տեսակաց քիմիական
խորհրդոց, եւ ի չորրորդումն զաստեղաբաշխական
բժշկանութեանն է՝ հանդերձ կիրառութեամբ իւիք առ ի
պահպանել առողջութեան: |129ա| Ի լոյս ածեալ ի
պարօն Ֆրանչիսկոսեան Դոմենիկոսէ Ավտայ, որ է
վէրակացու դեղօրէից ի յաւագ հիւանդանոցն Սրբոյ
Հոգւոյն եկեղեցւոյ ի Հռոմ: Յաւելմամբ ի նորոյ նոյնոյ
հեղինակի ի Վէնէտիկ, ի տպարանի Բասսանի, ձեռամբ Հռեմոնտենել[ո]յ, հրամանաւ մերձաւորաց:
Արդ, տետրակ[ք]ս այսոքիկ ի սոյն հեղինակի յիտալիական գրոցն յաւելան ի հայս՝ ի մետասան պրակս
պսակեալ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Անյայտ
հեղինակի բժշկարան (1.), թարգ. ի լատ.», Պհպ. Աա՝
«ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «42/3173», 94բ՝ «Ես
ալ վկայեմ, որ բժըշկարանս 1229՝ 1870 հայոց»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 162բ (մատիտով)՝ «զանապական
կոյսն Մարիամ Աստուածածին»:

3174
ՉԱՓԱԲԵՐԱԿԱՆՔ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 26+1 (կրկն.՝ թ. 3). չգրուած՝ 18ա-20բ: ՊՐԱԿ՝ 3+10+
8+4+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ (1ա-2բ, 25ա-6բ՝ կապոյտ թուղթ), լուսադրոշմով՝ «1824, որի տակ բուսական ոճաւորմամբ զինանշան»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,3x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ (15,5x10,5, 16,6x9,5). թ. 324՝գրադաշտը աջից եւ ձախից մատիտով սահմանագծուած:
ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 8ա), որոշ էջեր՝ նոտրանման (նմուշ՝ 6բ, 7ա,
17ա): ՏՈՂ՝ 15-16: ԿԱԶՄ՝ մանոշակագոյն մոմլաթ. մէջքը՝ սեւ
կտոր. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ դեղնաւուն չգրուած
թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա + Բ. դեղնաւուն չգրուած թուղթ, մասն
կազմաստառի:

Նմուշ 7ա

Նմուշ 6բ

Նմուշ 17ա

Նմուշ 8ա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. 2բ էջն արտատպուած 3ա էջին, որի հետեւանքով 2բ-ի գրադաշտը վնասուած, անընթեռնելի. 3աբ՝ հիմքից մասամբ անջատ. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3բ – 26ա [Չափաբերականք]
1. 3բ [Առ դստերն Յեփթայիս՝ լաց, Յարութիւն
Ալամդարեանի] (երիցս կրկնուած՝ 1բ, 25բ, 26ա) –
Յառաւօտ կենաց կուսանիս, / արշալոյս աւուրց անմեղիս... յԱստուա՛ծ բարձրեալ, զյոյս քոյ դի՛ր, / բե՛ր
զզարդքն իմ, մի՛ տխրիր (մնացեալը չի՛ք):
Տե՛ս Յարութիւն վարդապետի Ալամդարեանց Չափաբերականք, Ս. Պետերբուրգ, 1884, էջ 49-51. «Լաց դստերն ՅԵփթայեայ»:

2. 3գդ («Սերով») Սիրոյ լուսոյն անկեղ[ծ] բնութեան – Ծագեալ ի սիրտ Կայսերութեան... սպաս կալեալ յառաջ մատեայց / ազգին իմ տալ ձայն աւէտեաց:
3. 4աբ [Ի դէմս Սուրբ Խաչ վանքին, ի Յարութիւն
վարդապետէ Ալլամդարեանց] (կրկնուած 7բ-8ա՝ Ի
դէմս Սուրբ խաչ վանքին խորագրով) – Յառաջ քան
բարէրար արեւուն երեւել, /երդիցուք ի Սուրբ Խաչ
զմեր սուրբ ուխտն կատարել...երանի՜ եկողաց ի Սուրբ
Խաչ սուրբ ուխտի, / նոցա սիրտ եւ հոգի շնորհօք
Տեառն լիասցի:
Ծնթ. Մնացեալը չիք աստ, այլ կրկնութեան մէջ՝ 8ա, տե՛ս
նաեւ Յարութիւն վարդապետի Ալամդարեանց Չափաբերականք, Ս. Պետերբուրգ, 1884, էջ 34-35, «Յորդորակ առ ուխտաւորս»:

4. 5ա [Անխորագիր] – Երգեցէ՛ք, ազգ հայոց,
զգալուստ մերոյս հսկային, / որ երբեմն պահպանէր
զպարիսպ Սուրբ Էջմիածին... թէ կրկին յաղթութիւն
քոյ / եղիցի շնորհաւոր:
5. 5բ Տաղ Աստուածածնայ – Մարիամ կոյս,
Մարիամ կոյս, երանելի, տենչալի, / սրբուհի մայր Յիսուսի... գեղեցիկ տիրուհի, թագուհի, իսկուհի, /
սրբուհի, դըշխուհի, աստուածային շնորհօք լինի:
6. 6ա Տաղ Աստուածածնայ – Կո՛յս եզական
անհամեմատ, դու մա՛յր անեղին, / զիսկածին լոյսըն
հայրական ի քում սենեկին... օրհնեալ ես դու, կո՛յս ի
կանայս,/ մա՛յր երանեալ Մարիա՛մ, մա՛յր անապական:
7. 6բ Ստուքի աստէն բան Սողոմոնի, / պիղծ են,
չարագործ առ թագաւորի... թագաւոր զգոն ցրումն
ամբարշտաց, / անրադիր նոցին ըստ ճիշտ առակաց:
8. 7ա Առ Սուրբ կոյսն Աստուածածին – Դու տիրածին յայն իմանալի արեւուն / լուսափայլեցար, տիրուհի՛, լուսափայլեցար, / տենչալի ես, տարփալի ես...
– 7ա Յորդորակ վերնոյն – Ո՜հ, տիրուհի, տիրեցին
ինձ գումարգ չարի, / եւ խոցեցին, արի՛ իմ, արի՛,
բժի՛շկ... թէ ոչ ահա իսկ մեռանիմ, / կորուսելոցըն
նմանիմ, խղճալիս:

796

9. 8աբ Հայրենասերք արամեան / զի՞ կայք ի քուն
ընկըղմեալք... |8բ| եւ կանգնեալ զայն իւր արեամբ, /
եղեւ փրկիչ հայրենի (երկիցս կրկնուած՝ 24բ, 25ա):
10. 9ա-10ա [Կողկողանք առ խաչ փրկչին
(«ԱԼԱՄԴԱՐԵԱՆ»)] –
Անարատ գառին քառառաջ սեղան, / զէն այսահալած, կենաց գրաւական... նշոյլ սխրալի խաչիդ յիս ծագի... խաչիդ Քրիստոսի նեղելոյս ապաւինի:
Տե՛ս Յարութիւն վարդապետի Ալամդարեանց Չափաբերականք, էջ 35-36:

11. 10ա-1ա Ի Յերուսաղէմս սուլթան Մահմուտի
– Յարութիւն եւ կեանք, փրկիչ բարեխնամ, / յարո՛ հոգիս մեր զեռանդն ուսման... սուլթան Մահմուտ խան,
ըզմեզ ինքնակալ, / բազմամեա աւուրս պարգեւեա՛ մեզ
կեալ:
12. 11բ-2ա Վերջին ախտակրի ի մահճի – Իմ
արեւ անուշիք, / ա՛խ, դարձիր փոյթ ի չիք... կա՛ց բարեաւ, Հայաստա՛ն,/ սուրբ երկիրդ հայրական (կրկնէ):
13. 12բ-3ա [Անխորագիր] – Պերօզ արքայ պսակաւոր, / տէր աշխարհիս, մեծ, զօրաւոր... աշխարհ
Պարսից բազմաւոր, / պանծա՛ լուսոյ գոյ բոլոր:
14. 13ա Պսակ փառաց ականաւոր – Ծագեա՛ հեզիք, արեւ քաղցրիկ, / զլոյս պայծառ քո գեղեցիկ...
ծաղկեսցի քո, Տէ՛ր պատուական, / աթոռ եւ սուր եւ
գաւազան:
15. 13բ-4ա Տաղ ի սուրբ Աստուածածնայ (հայատառ թուրքերէն) – Աստուածածին կոյս Մարիամ, /
սէնսին էֆէնտիմ տօղուրամ... տիլէ փատիշահ օղլունայ, / Աստուածածին կոյս Մարիամ:
16. 14ա-5ա Տաղ առ սուրբ Աստուածամայրն
(«ՅՈՎԱԿԻՄ») – Յաւէտ անբիծ Աստուածածին, / մա՛յր
անարատ, տիրուհի... մաքրասնունդ փառաց սեղան...
մա՛յր, մա՛յր, սուրբ Աստուածածին, կոյս Աստուածածին:
17. 15բ [Անխորագիր] – Խնկեսցի ի հոտ անուշից
բուրման / յանուն Յազկերտի անմայից սեղան... կեցցէ՛
մեր արքայ, կեցցէ՛ յաւիտեան, / ի տալ յաշխարհիս
զիւր կարգ, զիւր սահման:
18. 16աբ Երգ սուրբ Աստուածածնայ – Ի բարձունըս երկնից յարեւելս ուղղեալ, / թանձրաբարդ
լուսատիպ մեծ ամպ բարձրացեալ... երգեցէ՛ք քաղցրաձայն, ընդէ՞ր լըռեալ կայք, / նուագաց սերովբէից
լերո՛ւք համաձայնք:
19. 17ա [Ոտանաւոր Յովհաննու վարդապետի] –
Ի շնորհ քո յուսացեալ՝ եղէ յանձնառու, / պաշտօնեայ
ապարդիւն վանուց Ղրիմու... Նախապէս հիմնարկու
տան քո փառաշուք, / Յովհաննէս վարդապետ՝ ճըգնակիր վարուք, / ամք ծընընդեան Տեառն ծագե ընձիւղիւք, / հազար երեք հարիւր երեսուն ութիւք... աշխատանք առն գիտցես անանց ձեռն, / տուան առ ձեզ արժանիս փառաց:
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20. 17բ [Անխորագիր] – Զարթի՛ր, մայր Հայաստա՛ն, ի լոյս արբենի, / նոր առաւօտ շողեաց քեզ շող
ծիրանի... մեք յուսումնարան դիմեմք Խալիպեանց, /
դառնամք նաւք ակաղձու գանձու գիտութեանս:
21. 21ա Առ Նիգովլայ Պաւլովիչն – Վերառաքեմք
առ Աստուած զաղերս մեր եւ հառաչեմք, / զեկ լիցի
ձեզ կայսր մեր՝ Նիգովլայ Պաւլովիչ... անձն քո կեցցէ՛,
կայսր մեր Նիկոլա՛յ Պաւլովիչ:
22. 21բ-4ա [Ոտանաւոր Յովհաննէսի ասացեալ.
ծայրակապ՝ «ՅՈՀՕՆԻՍԻ Է ԵՐԳ»] – Յաւուրս վերջին
ժամանակի շինեաց իւր տուն զեկեղեցի, / Հօրըն
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գըթած երկնաւորի, իմաստութիւն, Բան եւ Որդի... գոչեմք առ ձեզ, սուրբ նահատակք... առ Տէր լիցի սուրբ
պատարագ, / պահել ըզմեզ միշտ անվըտանկ:
Բ. 1ա, 2աբ, 26բ [Քերականական գրառմունք (ուսումնական վարժութիւնների ձեւով)] – 1ա (սկզբից
թերի)՝ 6. եւ, շղկպ բղհի... 2ա 12. փակեալ... 26բ որ...
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3174», 2ա՝ «54/3174»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 3ա՝ «աբգդեզէըթժ» (կրկնուած 11
տող), «ա-հ», խզբզոց, 16բ՝ խզբզոց:

3175
ԵՐԳԱՐԱՆ ՀՈԳԵՒՈՐ
1863ից առաջ
ԹԵՐԹ՝ 140-1 (թռիչք՝ թ. 129-31. գրչի էջակալում՝ 1-197, որ է՝
16ա-114ա). չգրուած՝ 1բ, 6բ-8բ, 15բ, 31բ, 93բ, 114ա-40բ:
ՊՐԱԿ՝ 18x8 (1՝ 7, 5՝ 9, 15, 17, 18՝ 6, 16՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ ճնշադրոշմով՝ 8բ, 17բ, 24բ, 33բ, 41բ, 49բ, 65բ, 72բ, 81բ, 89բ, 97բ,
104բ, 113բ. «СУРСКОЙ ФАБРИКИ, СЕРГЕЕВА, N 5»,
«ФАБРИКИ С. С. С. ПРОИЗВОДС.) МАРШЕВА»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,7x10,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9,5x13, 14,5x10): ԳԻՐ՝
շղագիր (նմուշ՝ 14ա): ՏՈՂ 18-20 գծումները մատիտով: ԿԱԶՄ՝
կապտաւուն թուղթ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 14ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի թուղթը մաշուած, կեղտոտուած.
Ա. փեղկին ցեցի անցքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2ա-5ա Ցանկ (Ա-Օ) – Ականջ դրէ՛ք, Աստուծոյ
որդի՛ք... Օրհնի՛ր, Հա՛յր, ինչ որ մեք ունինք, Ով սուրբ
գաւառ վերին:
– 5բ-6ա Ցանկ – Աստուած մեր հայրը... Երգ մանկանց:
1. 9ա-13ա Քրիստոսի չարչարանաց եւ խաչի
վրայ երգ – Օրհնեալ լինիս, դո՛ւ, սիրելի՛ փըրկիչ...
ազատեցիր մեզ Օրէնքի ձեռքից, / հատուցիր պարտքը:
Վերջըն: Օրհն[ութիւն] (ջնջած մէկ բառ):
2. 13բ-4բ Երգ ապաշխարանաց. 15 – Ո՛վ մեծ թագաւո՛ր, / սուրբըդ երկնաւոր... պատրաստ խոստանան
/ սուրբքըդ ամենայն / յաւիտեանս յաւիտեան: Վերջացաւ «Ո՛վ մեծ թագաւորի»:
3. 15ա Օրհնութիւն առ սուրբ Երրորդութեան –
Օրհնի՛ր դու, Տէ՛րամբն... նոր սիրտ ըստեղծող, /
բորբոքող սէրըն:
Ծնթ.՝ 9ա-15ա էջերի չափածոները համարակալուած են՝ IXIII:

4. 16ա Երգ եւ աղօթք առ Սուրբ Հոգին – Ո՛վ Սուրբ
Հոգի, լոյս երկնային, / դու իմ հոգիս լուսաւորէ... Եւ
յաւիտեան վերաս իշխէ:
5. 16բ-7ա Աստուած մեր հայրը – Ո՛վ իմ Աստուած, խոնարհում ես... եւ միշտ բարի զաւակդ լինիմ:
6. 17բ-8ա Սէր առ Քրիստոս – Ո՛վ Տէր Յիսուս, քեզ
կըսիրեմ... յայնժամ, օրհնեալ փըրկիչ, հոգիս / քո
սուրբ գըրքիդ մէջ թող հանգչի:
7. 18բ-9ա Երգ նոր տարոյ – Աստուած մեր հետ
Էմմաննուէլ, / տո՛ւր նոր տարիս շնորհաց վայել...
վասն անցելոցն ասա՛ ամէն:
8. 19բ Բողօք անմաքուր սըրտի համար – Ո՛վ բարեգութ Հայր ողորմած, / գըթութենով լիքըն Աստուած... Հա՛յր, պարգուիր քո Սուրբ Հոգին, / որ նա
լինի միշտ ինձ ընկեր:
9. 20աբ Գեթսեմանի – Մէջ գիշերին Ձիթենիաց
սարում / աստըղ ելաւ եւ մար մըտաւ... ձայն, որ մարդիկ բնաւ չեն լըսած, / որ չարչարանք փըրկչի դիւրեց:
10. 20բ-1ա Երգ փըրկչի չարչարանաց վերայ –
Ասա՝ ո՞վ փըրկել եկաւ... հէնց մեր համար առնի իւր մօտ:
11. 21բ-2ա Երգ նոր տարոյ – Փառք, գոհութիւն
անմահ գառնիդ... թող քեզ օրհնեն միշտ, անդադար, /
եւ վայելեն ամեն բարիք:
12. 22աբ Աւետիք ծննդեան Քրիստոսի – Դո՛ւք, որ
փըրկչին հաւատում էք... երգիր պակենք մեր Տէր
փըրկչին:
13. 23ա Աստուծոյ թագաւորութիւնը – Տէրի սարն
ով պիտի ելլայ... ո՞վ է փառաց այս թագաւոր, / զօրաց
Տէրըն, Աստուած հըզօր:
14. 23բ Օրհնութիւն սեղանոյ – Օրհնի՛ր, Հա՛յր, ինչ
որ մեք ունինք... որ կան արդէն մեր առջեւը (1 քաեակ):
15. 23բ Գոյութիւն յետ սեղանոյ – Հաւատարիմ
Հա՛յր մեր, փա՛ռք քեզ... որոնց հետ եւ ամէն բարիք (1
քաեակ):
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16. 24աբ Երգ առ Սուրբ Հոգին – Բացուին այսօր
երկնից կամարք... եւ մեր ընթացքը կատարել / անկեղծութեամբ մինչեւ իսպառ:
17. 25աբ Ողորմութեան համար աղօթք – Ո՛վ Տէր,
ինձի քեզ եմ յանձնում... յայտնի ինձ քո կամքըդ արդար:
18. 26աբ Անձնուրացութիւն – Յիսո՛ւս, աշխարհքը
ձըգելով, / խաչըս առի առ քեզ դիմել... մարմնոյ վիշտից էլ մի՛ վախնար:
19. 27աբ Կենարար բան Քրիստոսի – Թող քո
սուրբ խօսքդ, Տէ՛ր իմ փրկիչ... տո՛ւր ինձ՝ որդոյդ, խաղաղութիւն:
20. 27բ-8ա Սուրբ գրքի պատուականութիւնը –
Ի՞նչ բան է, որ ինձ կըտանի... եւ ջանքըս միշտ սովրիլ
լինէր / իմ շատ պատուական Սուրբ գիրքըս:
21. 28բ-9ա Երգ մարդեղութեան Քրիստոսի
Տեառն մերոյ – Ո՞վ իմ համար երկիր եկաւ... նա իմ
Յիսուս փըրկիչըս է:
22. 29բ-30ա Նա մեզ մաքրող Սուրբ Հոգին է – Ո՞վ
էր ջրերի վրայ շըրջողըն... նա մեզ մաքրող Սուրբ Հոգին է:
23. 30բ-1ա Իմ երկնաւոր սուրբ Հայրըս է – Ո՞վ է
նա, որ ես դեռ չեղած... իմ երկնաւոր սուրբ Հայրըս է:
24. 32աբ Փափակ առ վերին Քանան – Ամենքըս
քաղցրութեամբ ապրինք... օխա՜յ Քանան, սիրուն Քանան:
25. 33աբ Երգ Փըրկչի հանդիսով Երուսաղէմ
գալուն վերայ – Ելէ՛ք, մարդի՛ք, Տեառըն ընդ առաջ...
Քրիստոս գալիս է Երուսաղէմ, / ովսաննա՜, ովսաննա՜:
26. 34ա-6ա Յիսուսի սիրոյ վերայ երգ – Դառն աշխարհք, դու վախացնում ես... Յիսո՜ւս, Տէ՛ր, հոգոյս սէր:
27. 36բ-7ա Պզտիկ երեխերքոնց փափակը – Ես
հրեշտակ լինել կուզեմ... գիշեր, ցերեկ երգեմ:
28. 37բ-8բ Երկնային ժողովուրդ – Աստ կըրենք
միշտ նեղութիւն, / բաժանման դառնութիւն... Ա՜խ,
ի՜նչ ուրախութիւն, / ո՜հ, ցընծութիւն, ցընծութիւն:
29. 39աբ Երգ առ Հայրն երկնաւոր – Նայի՛ր, Հա՛յր
իմ, երկընքից... քո աջակողմումդ նըստիմ:
30. 40աբ Երկնքի փայլուն դաշտերը – Շուտով
օրերս անցնում են... եւ առաջնիս կերեւին / երկնից
սուրբ դաշտերը:
31. 41աբ Վերին աշխարհ – Մի վէհ, օրհնեալ աշխարհ կայ... եւ երթալով միշտ երգենք՝ / ալէլուեայ. ամէն:
32. 42աբ Սէր առ Աստուած – Դուք, որ Տէրը կըսիրէք... վերին քաղաքն, որ կելլենք, / Էմմանուէլին կըկոչվի:
33. 43աբ Մանկանց փառաբանութիւն – Մանկունք Երուսաղէմի / հըրճվէին առ Քրիստոսի... տե՛ս,
քաղցըր ձայնով երգեն՝ / Մեծ ովսաննա Քրիստոսին:
34. 44աբ Քրիստոս ինչո՞ւ մեռաւ – Ո՜հ, կէս օրէն
մութն գիշեր / խաւար պատեց երկինք վեր... մինչ ի
մահ խոնարհեցար:
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35. 45աբ Երգ առ Սուրբ Հոգին – Սուրբ Հոգի,
մաքուր աղաւնի, / արթնացնող զօրութիւն... որ տանք
քեզ օրհնութիւն:
36. 46աբ Երկնքի ուրախութիւն – Ո՛վ Տէր Յիսուս,
անսուտ բերնով / դու խօսք տուիր մեզի... եւ Տէրը
միշտ կօրհնեն:
37. 47աբ Սիօնին աւետիք – Լեռան վերայ երեւում
է... այլ յաւիտեանըս վերջացաւ, / ալէլուեա, ալէլուեա,
ալէլուեա. ամէն:
38. 48աբ Տէր այգոյ – Այց ե՛կ այգոյդ, ո՛վ փըրկիչ
Տէր... ո՛վ մեծ Աստուած, արթնացրո՛ւ մեզ:
39. 49աբ Ճանապարհորդի կառավարը – Կառավարի՛ր մեզ, ո՛վ Աստուած... քեզ մատուցանենք ջերմ
եւ տաք / ալէլուեա, ալէլուեա, ալէլուեա. ամէն:
40. 50աբ Երգ յարութեան – Շնորհաց եւ գըթութեան կոչում / գողգոթայիցըն է լըսվում... միայն փառք
արիւնած գառնին, / ալէլուեա, ալէլուեա, ալէլուեա.
ամէն:
41. 51աբ Տէ՛ր, աղօթքի լըսի՛ր – Տէ՛ր, աղօթքի լըսի՛ր, / աղաչանացս անսա՛... մեր ամէն սըրտներըս հալին, / ընդունելի օրհներգութեամբ:
42. 52աբ Կենդանութեան աղբիւր – Յաւիտենական աղբիւր, / որ երկնից հեղանի... աւ հերքըվի մահի
ըստուէրը:
43. 53ա-4բ Երկնային ճանապարհորդութիւն –
Ո՛վ դու պանդուխտ, ո՞ւր ես գընում... ես էլ գնամ
օրհներգութեան, / ալէլուեա, փառք տուք Տէրին:
44. 55ա-6ա Մի՛ արգելիր ինձ – Թո՛ղ, իմ փըրկչիս
մօտն եմ գընում... գալո՞ւ էք դուք էլ իմ հետ, / ալէլուեա, փառք Քրիստոսին:
45. 56բ-7բ Բարի հովիւ, հօտիդ նայիր – Քո
արքայութիւնըդ գայ, Տէ՛ր... եւ հոտըդ ինքըդ հովուիր:
46. 58ա-9բ Երախտիք Քրիստոսի – Արթնացի՛ր,
իմ անձնըս ուրախ... նրա շնորհքը ինձ:
47. 60աբ Մարմնաւոր չար սիրտ – Ափշելի հոգսի
տակ / նայում է ինձ տըրտում... կօրհնեն իմ շըրթունքներ:
48. 60բ-1ա Մեր օրերը կարճ են – Տէրի սէրն է անհուն... խոստմունքդ կըկատարվին:
49. 61ա-2ա Յաւիտենական կեան[ք] եւ մահ –
Ո՞ւր կայ հանգըստութիւն... տրուի նոյն փառքն էլ
Սուրբ Հոգոյդ / հիմայ եւ միշտ. ամէն:
50. 62ա-3ա Իրար սիրել (8 տող) – Քրիստոնեանե՛ր, մին էլէք... Հա՛յր, լըցրու մեզ տակ սիրով, / փըրկիչներիս վառ սիրով:
51. 63բ-4ա Սուրբ է Աստուած (8 տող) – Սուրբ ես,
Աստուած, սուրբ ես, սուրբ ես, Տէ՛ր... սուրբ է, սուրբ է,
սուրբ է Տէրն:
52. 64բ-5ա Յոյս մեր ի խաչելեալն Քրիստոս (8
տող) – Ո՛վ խաչեալ փըրկիչ Քրիստոս... որ սպառ գըրքիդ մէջ հանգչես:
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53. 65բ-6բ Քաւութիւն – Հա՛, փըրկչիս տեսա՞ր, իմ
փըրկչիս տեսա՞ր... եւ անձներին փըրկութեան գըտնեն:
54. 67ա-8ա Մահ հաւատացեալ քրիստոնէի (8
տող) – Երթ մտերիմ կոչուած անձնը... երջանկացան
սուրբերի հետ:
55. 68բ-70բ Երգ Նոր տարոյ – Եկա՛յք, եղբա՛րք,
մատչենք առ Տէր... ընծայ քեզ այս տարիս:
56. 71աբ Մկրտութեան օրինակ – Ականջ դըրէ՛ք,
Աստուծոյ որդի՛ք... ուր եւ ձեր սիրտն է դրած:
57. 71բ-2ա Քրիստոս լաց է լինում մեղաւորի
համար – Քրիստոս լաց էլաւ վասըն մեր... երկնքում
չըկան մեզ յանցանք / եւ ոչ լաց, արտասունք:
58. 72ա-3ա Քրիստոս մեր բեռնը վեր է առնում –
Յանցանքըս փըրկչի վրայ ձըգիմ... նրա արդար փառքը
վեր երգել / փըրկվածոց գընդի հետ:
59. 73աբ Շնորհաց ձայն – Ահա շնորհաց ձայն,
յանցաւո՛րք, փախէ՛ք սարըն... ալէլուիա մորթված
գառին, որ մեզ մահից գընեց:
60. 74աբ Սիրելի գառն – Իմ փըրկիչըս արիւն թափեց... էլ ուրիշ բան չունիմ, / Գառը՛ն Աստծոյ սիրելի:
61. 75ա-6ա Երգ առ սուրբ Երրորդութիւնն – Ե՛կ,
հըզօ՛ր թագաւոր... վայելենք երկընքում / եւ յաւիտեաններում՝ / օրհնելով քեզ:
62. 76բ-7ա Արիւն փըրկութեան – Աղբիւրըն այն լի
արիւնից... բայց հոգիս գոհանայ քեզնից / յաւիտեանս
յաւիտենից:
63. 77բ-8ա Քրիստոսի մահուան զօրութիւնը –
Մէկը տեսայ փայտէն կախուած... յօժար կամքով մահ
յանձ կառնիմ, / որ յաւիտեան ապրիս:
64. 78բ-9ա Քրիստոս քաջ հովիւ – Տե՛ս բարեկութ
հովիւն... ամեն տեսակ որոգայթէ ազատինք:
65. 79ա Կիւրակի – Ինչպէս քաղցր է հանգստութեան օր կիւրակին... անձներըս պատրաստենք երկընքի համար:
66. 79բ-80ա Թողէք երեխերքը մօտս գան – Ես
սիրում եմ երեխերքոնց... շիտակ կելլեն երկինք վերին:
67. 80աբ Մին բան է պէտք – Դուք, որ դարօք եւ
գիտութեամբ տըղայ էք... ինչպէս անկորուստ աւանդ
ձեր մօտ պահէք:
68. 80բ-1բ Փըրկվածների խումբը – Ո՞վ են դրանք՝
կանգնած Աստուծոյ գահի առաջին... որ անձներս
տակաւ երգեն եւ յուսոյ երգ:
69. 82աբ Հաւատ – Ջանանք գալ առ հաւատ... երբ
իրար մօտ ժողվինք անդ:
70. 83աբ Ապաշխարութեան ուրախութիւն – Այլ
ի՞նչ ես խօսում... եւ երկընքիդ մէջ քո հետ յաւիտեան
բնակիլ:
71. 83բ-4ա Սիրելի Քրիստոս – Ինչ ախորժ է
Քրիստոս անուն... ո՞վ է փըրկչի պէս, որ խաչի վրա:
72. 84բ-5ա Կիւրակի գիշեր – Շաբթի գործը պըրծաւ անձնըս... նուիրել քեզ ողջ ժամներըս:
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73. 85բ-6ա Ինչ որ եմ – Ինչ որ եմ, Տէ՛ր, դու
սիրեցիր... ո՛վ գառնը՛դ Աստուծոյ, եկայ, / բարի օր,
բարի ժամ:
74. 86բ-7ա Աստուծոյ Որդի – Խոստացվել է, ճըշմարիտ է... հոգիս երգի գառնի փառքից, / բարի օր,
բարի օր:
75. 87բ-8բ Քրիստոս պըսակեալ – Ողջոյն Տէրի
հըզօր անուան... Տէրին փառքով պսակինք:
76. 89ա-90ա Երուսաղէմ – Երուսաղէմ, օրհնեալ
տուններս... ժամը չպակսիլ, որ փառք տանք, / ինչպէս
առաջի օր:
77. 90բ-1ա Երեխերքը երկնքումն – Վերը Աստծոյ
գայի առջին... երգեն՝ Փա՛ռք քեզ, փա՛ռք քեզ:
78. 91բ-2բ Գնանք – Գընանք մեր երկնային տուններս, եկի, եկի... ուզում եմ երկընքում բնակիլ, թող
գընամ, մնացէ՛ք ողջ:
79. 92բ-3ա Աւետիք Քրիստոսի – Լըսեցէ՛ք, հովի՛ւք, բերեմ ձեզ աւետիս, աւետիս... զի տեղ չունէր
իջեւանում, աւե[տիս], աւե[տիս]:
80. 94ա-7ա Ազատ որդի – Երանի այն մարդոյն, /
որ լըսում է Աստծուն... նրա փըրկութեան գինը շատ
թանգ է:
81. 97բ-8ա Խաչի զինուորք – Խաչի զին[ու]որք,
վե՛ր կացէ՛ք... որ փառք տաք փըրկչին:
82. 98ա-9ա Քրիստոնեայ զինու[ո]ր – Կենդանի
Աստծոյ ծառայ... ձեր պագեւին նայեցէ՛ք, / անապական թագ:
83. 99ա-100ա Հոգեւոր պատերազմ – Քրիստոնեանե՛ր, վե՛ր կացէ՛ք... մընայ սպասու երկընքի եւ
որդեգրութեան:
84. 100բ-1ա Ժամանակք եւ յաւիտենականութիւն
– Կանգնած մընամ ցամաք կուռնում... մինչ յաւիտեան
համբերեմ:
85. 101ա-2ա Երկնային փափակ – Տէր իմ Աստուա՛ծ, ես հեռուից / քո սուրբ աթոռիդ նայեցի... Տէ
նրան խաչում ընկեր լինեմ / եւ փառքին մասնակից:
86. 102բ-3բ Եղբայրութիւն – Անձներըս զո[ւ]գվել
են սիրով... փըրկիչ, թող արարածք օրհնեն:
87. 103բ-4ա Մեռնող քոյր – Քո՛ւր, օրհնված էիր ու
բարի... եւ յաւիտեան մըխիթարելիս:
88. 104բ-5ա Աւետիք – Կրենլանդի ցուրտ սարերից
/ Հինդու ջերմ հանդերից... իշխի փառքով Գառնը:
89. 105բ-6ա Օրհնեալ կայան – Երուսաղէ՛մ,
օրհնեալ կայան... քաղցր է ինձ անունըդ, / Երուսաղէ՛մ,
Երուսաղէ՛մ, Երուսաղէ՛մ:
90. 106աբ Քրիստոս է իմ յոյսոյ տեղը – Ո՞ւմ մօտ
գընամ, ո՛վ իմ փըրկիչ... քո մօտ կայ միայն գոյութիւն:
91. 107աբ Երկընքի ուրախութիւն – Ցընծումով,
ցընծումով միշտ մեք վառ... ցընծումով, ցընծումով
այնտեղ բնակինք:

803

402

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

92. 108աբ Երգ մանկանց – Եկէ՛ք, մանկո՛ւնք,
երգիր պագենք... խաղաղ, հանգիստ որդիք լինենք:
93. 109ա-10ա Կարօտութիւն հայրենեաց – Ո՛վ
սուրբ գաւառ վերին Քանան... Տէ շուտ եկէ՛ք, ես գընացի:
94. 110բ-1ա Կիւրակի օր – Ապահով Տէրն մեզ պահեց... թող ամեն մի կիւրակի / պատրաստէ մեզ
երկընքի:
95. 111բ-2ա Տէրի ընթրիքը – Փըրկիչը սեղան է
կազմում... դու ել, Տէ՛ր Յիսուս, մեզ յիշիր:
96. 112բ-3ա Սէր Քրիստոսի – Ունայնութիւն
ունայնութեանց, / բոլոր աշխարհք է փուչ ու սուտ... որ
սէրս սիրոյդ նըմանացնեմ:
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ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
113բ [Ոտանաւոր] – Անի քաղաք նստէր, կու լայր,
/ չի կայ ըսօղ՝ Մի՛ լայ, մի՛ լայ... չունիմ մեկ մարդ
հաւատարիմ, որ խղ՛՛(այսչափ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (1863 թ., շղագիր) Պատկանեալ Պաւլէի Շառնախեցու ի 1863 ամի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Երգարան
(2.)», 1ա՝ «55/3175», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 140բ՝ «Երգ 1. Սահակ Միրզայով»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 140բ՝ «Ն»:

3176
ԴԻՈՆԻՍԻՈՍԻ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՒՈՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
ԾՈՐԾՈ՞Ր
ԹԵՐԹ՝ 169. չգրուած՝ 168բ-9բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԱx8 (Զ՝ 10, ԺԳ՝ 7):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,3x12,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(14x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 14ա): ՏՈՂ՝ 26-27: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝
կապոյտ մետաքս: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.). չգրուած մագաղաթ
(15,8x12,5). լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 14ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա, 2ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական (2ա), յուշկապարիկ (150բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ,
շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի Ա. փեղկի կաշուի ներքեւի հատուածում ցեցի անցք, կազմի անկիւնները մաշուած, մէջքի վերին եւ ստորին հատուածների կաշին թափուած, դռնակը, երեքական գամերն ու կապիչներն ընկած, աստառին ցեցի անցքեր.
Ա. Պհպ-ի մագաղաթը կծկուած, կեղտոտուած, վրան՝ ցեցի անցքեր. ունի յետագայի՝ 12 թ. սկզբունքի սխալ պրակակալում. ձեռագիրը եզրահատուած, կազմուած եւ բարձր արուեստով նորոգուած ԺԷ. դարում. թ. 1-7՝ ցեցի անցքեր. հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-167ա [Մատենագրութիւնք Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյ: Թրգմ. Ստեփանոս Սիւնեցի եւ Դաւիթ]
Տե՛ս 49, 2ա-337բ: – 1աբ/Դիոնեսեա եպիսկոպոսի Աթենացւոյ առ Տիմոթէոս Յաղագս երկնային քահանայապետութեանցն (ցանկ): Ա/2ա-33բ, 59բ-70ա. ա/2ա-3բ: բ/3բ-8ա:
գ/8ա-14ա: դ/59բ-61բ: ե/61բ-2բ: զ/62բ-3ա: է/63ա-6ա: ը/66բ70ա: թ/18բ-21ա: ժ/21ա-2ա: ժա/22ա-3ա: ժբ/23ա-4ա:
ժգ/24ա-7բ: ժդ/27բ-8ա: ժե/28ա-33բ: – 33բ/Այս ինչ է Յաղագս
եկեղեցականին քահանայապետութեան [ցանկ]: Բ/14ա-8բ,
33բ-59բ, 70ա-83ա: ա/33բ-7բ: բ/37բ-43բ: գ/44ա-55ա: դ/55ա9բ: ե/14ա-6բ: զ/16բ-8բ: է/70ա-4ա: ը/74ա-83ա: – 83աբ/
Քահանայակցի Տիմօթեայ ի Դիոնիսեայ քահանայէ Յաղագս աստուածայնոյն անուանց՝ Գլուխ ԺԳ. [ցանկ]: Գ/83բ-146բ.
ա/83բ-90ա: բ/90ա-7ա: գ/97ա-100ա: դ/100ա-20բ: ե/120բ-5բ:

ԺԴ. դար
զ/125բ-7ա: է/127ա-30բ: ը/131ա-4բ: թ/134բ-8ա: ժ/138ա-9բ:
ժա/139բ-43ա: ժբ/143ա-4ա: ժգ/144ա-6բ: – 146բ/Գլուխք Ե.
[ցանկ]: Դ/146բ-50ա. ա/146բ-8ա: բ/148աբ: գ/148բ-9բ:
դ/149բ: ե/149բ-50ա: – 150բ/[Ցանկ թղթոց]: Ե/150բ-66բ.
ա/150ա: բ/150ա-1ա: գ/151ա: դ/151աբ: ե/151բ-2ա: զ/152ա:
է/152բ-4ա: ը/154ա-60բ: թ/160բ-5ա: ժ/165ա-6ա: ժա/166աբ:
ժբ/չիք: 166բ-7ա/[Յիշատակարան թարգմանութեան]:

Բ. 167աբ Յոհանէս վարդապետի Ծործորոյ ասացեալ – Բարք բնական բուսոց է բնաւորեալ ի մարդկայինս բնութիւն... միայն զմեզ ի բասրանաց ազատագրեսցէ:
Գ. 168ա [Զղջումն] – Մեղա[յ] սուրբ Երրորդութեանն, մեղայ Քրիստոսի տնօրէնութեանն... զոր ասացի եւ զոր մոռացայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

83ա Յիշեցէ՜ք, ո՛վ պատահողք, զլու[ս]աւոր արձանն զսուրբ րաբունապետն Յոհ[աննէս] յաղօթս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

167բ (ԺԵ. դ., անարուեստ բոլորգիր) Յանուն
Աստուծոյ, ես՝ ֆրա Ջօրէնիմոսս եպիսկոպոս, ծախեցի
զիմ գիրքս ֆրա Յոբին՝ ԲՃ. (200) դեկան: Աստուած
շնհաւոր առնէ ուրենն. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «/// Յաղագս
[Երկնային] քահանայապետութեանց Դիոնիսիոսի,
(3.)», Ա. փեղկին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 24. Բանք
Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյ եւ Թուղթ Յովհ[աննու]
Ծործորեցւոյ,///», Պհպ. Աա՝ «ԺԶ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «72/3176»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «թէ զինչ գիտ», Պհպ. Աբ՝
«Տէ՛ր Աստուած, տուր ինձ շնորք, խոնարհութիւնն,
հանդարտութիւնն, գիտութիւնն տառից: Տէ՛ր Աստուած, տուր ինձ», «Բագդէ», 168բ՝ «Ով իմաստուն
հոկնաանճառ»:
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3177
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Ազարէ (1ա-272բ), Անանուն (273ա-86բ):
ԹԵՐԹ՝ 286. չգրուած՝ 4բ: ՊՐԱԿ՝ 4+Ա-ԻԲ (ԺԸ 10)+6+14:
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «A»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,2x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,1x7,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 28ա, 278ա): ՏՈՂ՝ 20, 26-32: ԿԱԶՄ՝ բաց շագանակագոյն
դրոշմազարդ կաշի, դռնակով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝
շերտազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 74բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային (71բ): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, դեղին, կապոյտ,
կանաչ, սեւ, մանուշակագոյն, շագանակագոյն:

Նմուշ 28ա

Նմուշ 278ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Աւետարան ըստ Յովհաննու: Ժ. դ.:
ԱԲ+ԳԴ. ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի հատումով եւ հատուած մասերի ընդլայնակի ծալումով, եզրահատուած: Մագաղաթ, 20,2x14,8, միասիւն (13,5x8,5), ուղղագիծ երկաթագիր
(նմուշ՝ Բա), տող՝ 11-12: Կարդալ՝ Գբ-Բբ-Դա-Աա-Դբ-Աբ-ԳաԲա՝ «[Վասն այնորիկ սիրէ զիս Հայր իմ, զի ես դնեմ զանձն իմ],
զի միւսանգամ առից զնա... [Եւ] գնաց միւսանգամ [յ]այնկոյս
Յորդան[ա]նու, [ի] տեղին, ուր է [ր] Յովաննէս զառաջ[ինն եւ
մկրտէր. եւ անդ լինէր]» (Ժ. 17-40):

Նմուշ Բա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ տաճար,
խաչ (Աա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, նարնջի, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած. մէջքի կաշին ճաքճքած.
դռնակը վնասուած, Բ. փեղկի վերին մասում 7,3 սմ երկայնքով
պատռուած. երկու գամերն ու կապիչներն ընկած. Պտռ.Պհպ.ների եզրերը վնասուած, Պտռ.-Պհպ.ները կծկուած, կեղտոտուած, խունացած, Պտռ.-Պհպ. Գ.ի ստորին արտաքին անկիւնին կարկատան. լուսանցակողերը՝ գունաթափ. թ. 1-5, 16,
41, 52, 255, 266, 268, 274՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ. 1-28՝
կարերը թուլացած. թ. 1, 21, 22, 87, 132, 156, 185, 194, 238, 271՝
վնասուած. թ. 113-4, 275-86՝ հիմքից ամբողջութեամբ անջատ.
հիմքերի մօտ կեղտոտուած. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-4ա [Նշանագիրք իմաստնոց] – ԱԾ՝ Աստուած... զի կամ զմի անկամն: Նշանագիր է իմաստասիրական ոճիւ:
2. 4ա [Դարագլուխք] – ՅԱդամա մինչեւ ի ջրհեղեղն ամ Ս[Մ]ԽԲ. (2242), ի ջրհեղեղէն ի յաշտարակն՝

ՇԻԷ. (537)... զամս սուրբ Լուսօ(=աւ)որչին այսպէս
արա՛. կա՛լ ՄԽԸ. (248), զհայ մեծ թվական ի վերայ
բե՛ր, եւ այն է:
5ա-8բ [Կանոնագիրք քաղուածոյ]
3. 5ա-8բ Աւգնեա՛ Հոգի Սուրբ Աստուած ճշմարիտ. Կանոնք եւ սահմանք սուրբ առաքելոյն Թաթէոսի եդեալ – Հարցումն: Որպէ՞ս պարտ է եպիսկոպոսին
լինել եւ կալ ի տեսչութիւն եկեղեցւոյ... Պատասխանի.
Քակել արժան է միմեանց... այլ հանապազ պոռնկութիւն եւ ընդ անիծաւք արարչին:
Ծնթ. Միայն՝ Ա, Գ, Դ, Ժ-ԺԴ, ԺԷ-ԺԹ, ԻԱ-ԻԳ, ԻԹ, Լ առանց
համարակալման, քաղուածոյ: Հմմտ. Կանոնագիրք հայոց, հտ.
Բ., Երեւան, 1971, էջ 19-40:

4. 8բ-21ա [Այլ կանոնք]
ա. 8բ-9բ [Վասն գազանաբեկի հորսի] – Հց.
Վասն գայլառի եւ շնառի, թէ կենդանի են ըմբռնեալ,
զենցեն... իսկ զտուեալն մի՛ կերիցեն՝ զհացն եւ զպանիր, զմիսն, զգինին եւ զայլն ամենայն:
Ստ. լս-ում.՝ «Վասն գազանաբեկի հորսի»:

բ. 9բ [Վասն պատարագող քահանայից] – Այլ ի
նոցանէ զաման փորձեալ ի պէտս մեր առնուլ ամէնեւին... բազում անգամ անհոգացեալ՝ զնոյն արասցեն, ի բաց խոտելի է:
գ. 9բ-10ա [Վասն այլազգի ծիծ չտալ] – Քրիստոնեա կնոջ՝ զքուրդի տղայն չէ պարտ ի ստեանց կերակրել... անզեղջ զնոյն առնիցէ եւ նզովեալ որոշեսցի
եկեղեցւոյ:
դ. 10աբ [Վասն այլազգի մկրտելոյ] – Դարձեալ
սովորութիւն քահանայից, որ այլազգոյ ծնունդն
մկրտեն... մինչեւ ցմահ ապաշխարեսցէ, եւ ապա հաղորդի:
ե. 10բ-1ա [Վասն կնքահայր որպիսութիւն] – Այլ ի
ժամ մերոյ մկրտութեան ի բաց կացցեն կանայք ի
սուրբ աւազանէն... Ա. ամ ապաշխարեսցէ, բայց վարդապետն իշխան է՝ որպէս արժան է, արասցէ:
զ. 11ա-2բ [Վասն պատարագի] – Եթէ մէկն առ
գինով կամ նշխարով ան|11բ|գիտութեամբ ոք պատարագ շինէ... իսկ թէ խոնարհ, քառասուն աւր, եթէ ի
ներքոյ բեմին հեղցի՝ Կ. (60) աւր ապաշխարէ:
է. 12բ-3բ Վասն երազափորձութեանն – Յաւրինակ տեսանի, է որ ի լնուլ ժամանակի... Ե. ամ ապաշխարէ՝ զերկուսն շաբաթապահութեամբ, եւ զերիսն՝
երիս քառասունս պահեսցէ:
ը. 13բ-4ա Վասն անկնունք մանկան մեռանելոյ –
Հարցմանն այս է. թէպէտ եւ անկատար մեռանի... եւ ի
քահանայութիւն մի՛ եկեսցեն այնպիսիքն:
13բ՝ ի ստ. լս.՝ «Մարդն անձն չար չի գիջանա»:
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թ. 14ա [Վասն արուագիտաց] – Վասն յարուագիտացն եւ անասնագիտաց մի է բանն... ԺԵ. (15) ամ
ապաշխարէ, այսինքն՝ քահանայութիւն մի կոչեսցին:
Ստ. լս-ում.՝ «Վասն արուագիտաց»:

ժ. 14աբ [Կին որ զօ(=աւ)ակն սպանէ] – Այլ կանայք պոռնիկ, որ զմանկունս սպանանեն... մինչեւ ի
մահ ապաշխարէ, եւ ապայ հաղորդի:
ժա. 14բ [Վասն հաղորդելոյ] – Հարցմանն այս է.
քահանայն թէ ամուսնացեալ լինի... Գ. կանունաւ ծունրադրութեամբ սրբեսցէ զանձն իւր, եւ ապա հաղորդէ:
Ստ. լս-ում.՝ «Վասն հիւանդաց», «Խոստովանութիւն»,
«Վասն հաղորդութիւն»:

ժբ. 14բ-5ա [Վասն հիւանդաց] – Ապա պարտ է
քրիստոնէից՝ յորժամ հասանի նմայ հիւանդութիւն...
այնպիսին ոչ է պարտ հաղորդիլ:
ժգ. 15ա-6ա [Վասն խոստովանութեան] – Առաջ
քահանային պարտ է ուսուցանել զմեղաւորն, թէ որպէս նստի... եւ մեռանի առանց խոստովանութեան,
առաքի ի հուրն գեհենոյն, ի ձեռն սատանայի:
ժդ. 16աբ [Կանոնք վասն քահանայի] – Ապայ թէ
կոչեսցեն զքահանայն վասն հիկանդի կամ վասն կնքոյ,
որ մերձ է ի մահ... ԺԵ. աւր արտաքոյ կացէ, եւ ապա
հաղորդի:
ժե. 17ա [Կանոն վասն կանաց] – Այլ կանայք, որ
ծնունդս մեռանին, մի՛ զրկեսցեն ի հաղորդութենէ...
եթէ սպանանէ զմանուկն վասն մաւրն, Ժ. ամ ապաշխարէ:
ժզ. 17աբ Ընդ քուրդի, որ շնայ կին սոդոմականաւն հանդերձ – Եթէ յաւժարութեամբ է, ԺԵ. (15) տարի ապաշխարէ... զի սոցա հնար տեսանի զերծանելոյ:
ժէ. 17բ [Կանոնք առաքելականք ԺԸ.] – Կարգեցին
առաքեալքն, թէ ոք տայ եւ առնու վաշխ... այնպիսին
մի՛ համարեսցի ընդ հաւատացեալսն:
ժը. 17բ Վասն գողի – Ահա գողացար եւ զրկացար
զընկերդ... եւ թէ ոչ գոյ, Տէր բաշխեսցէ աղքատ:
ժթ. 17բ-9ա [Ի հասարակաց խրատուց Յովհաննու Երզնկացւոյ]. Յաղակս ոչ առնելոյ սուգ ի վերա
մեռելոց [կանոն ԺԹ.] – Դարձեալ ի վերա ամենայնի
գրեմք զայս կանոնք հաստատութեամբ... որ Ժ.ամայ
զաւակն ոչ քնել ընդ մաւր կամ ընդ քվեր:
Ստ. լս-ում.՝ «Կանոնք Վասն մեռելոց»:

ի. 19աբ [Կանոնք. քահանայ, որ կին առնէ] – Այլ
երիտասարդ քահանայ, որ կին իւր մեռանի... այլ հովէ
զժող[ով]ուրդ իւր ի խցի իւր:
Ստ. լս-ում.՝ «Քահանայ որ կին առնէ»:

իա. 19բ-20բ Վասն մկան – Թէ մուկն ի վերայ աղի
սատակի... թէ գիտութեամբ քահանայն, Բ. ամ սրբապահութեամբ, եւ աշխարհական՝ մի ամ շաբաթապահութեամբ:
Ստ. լս-ում.՝ «Վասն մկան պղծելոյ», «Կանոնք»:
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իբ. 20բ-1ա Կին քրիստոնի բռնութեամբ տաճկի –
Կայ կին, որ լինի ընդ տաճկի եւ ո՛չ մեկնեսցէ ի պատճառս քրիստոն[է]ութեան... եթէ սովորական գործ,
որոշեսցի եկեղեցւոյ:
5. 21ա-2բ Կանոնք եւ սահմանք սուրբ հայրապետին Սահակա – Պարտ է քառասունք տալ մեռելին...
Եպիսկոպոսին հասքն, տուն քահանայիցն... Գեղոյ քահանային, ռա|22ա|միկ ժողովրդեանն... Այլ եւ կանոնք
մեռոնի – Մի՛ իշխեսցէ ոք ի պէտս դեղոց... Եւ լուաք
վասն քահանաից... Քահանա կամ այլ եկեղեցականք,
որ |22բ| զարծաթ իւր ի վարձու տայ... Գ. ամ արտագոյ
ապաշխարէ եւ մի՛ ընդ աւրինաւք, եւ այլ մի՛ գնասցէ:
Ստ. լս-ում.՝ «Կանոնք», «Պասին ձէթ, ձուկն, գինի արգելուած է»:

6. 22բ-3բ Վասն հոսման, որ քուն լինի – Ջե[ր]մութիւնն, որ ի քուն լինի... Այլ վասն տեսլեանց պէսպէս, որ լինին արուի... ապա թէ սովորութիւն առնու,
պոռնիկ է ստոյգ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ստ. լս-ում.՝ «Կանոնք վասն գիճութեան»:

7. 23բ-8ա [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ Վասն խնամութեան] – Եւ արդ, այսպէս է խնամութիւն. Որ լինի
կտրիճ տղայն ԺԷ. (17) տարոյ, փեսացոյ է... կատարողք աւրինացն աւրհնին Աստուծոյ եւ ամենայն
սրբոցն. ամէն:
Ստ. լս-ում.՝ «Վասն կին առնելոյ հասակի չհասակի», «Կանոնք», «Վասն կաշառ առնելոյ», «Կանոնք սրբութեամբ պսակին»:

8. 28ա-9բ Վասն ազգակցութեան հարց, զոր եւթն
պորտն կոչի, եւ բաժանի Գ. դէմս՝ ի վեր, ի վայր եւ
կողմն, զոր ասացին սուրբ հայրապետքն – Ի վերն
այսպէս. առաջինն՝ մեք եւ հայրն մեր... եւ ցանկութիւնն այս թվեն ի հոգեւոր ազգն, որ է սանուբել:
Ստ. լս-ում.՝ «Վասն պորտահամարն»:

9. 29բ-46բ Վասն դատաստանի գրոց մեծին Սահակա եւ Բարսեղի, եդեալ փոքր ի շատէ գրեցար
աստ: Վասն եկեղեցականաց – Եւ արդ, այսպէս
սկսաք ցուցանել զկարգ եկեղեցւոյ... |46ա| Վասն աղջկանն – Աղջիկն որ հասանի յամուսնութեան... եւ զայլն
դարձուսցեն դատաստանէ:
Ստ. լս-ում.՝ «Եկեղեցի շինողաց խրատ», «Դատաստան»,
«Վանք ի սպասօ(=աւ)որաց», «Գողութեան է», «Կնոջ»:
Ծնթ. Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքից խառն քաղուած
միայն՝ Գ-Ը., Թ., ԺԱ., ԺԳ-ԺԵ., ԺԷ., ՃԾԳ., ՄԳ-ՄԴ. գլուխները,
առանց համարակալման. հմմտ. Մխիթար Գոշ, «Գիրք Դատաստանի», Երեւան, 1975, էջ 305-81:

10. 46բ-51բ Խրատ հոգէշահ եւ մարմնայշահ –
Մարդոյն, որ վայել է Դ. իրք, է, որ զմարդն ի մեղաց
պահէ... խոստովանի եւ ապաշխարէ եւ յաղաւթէ առ
Աստուած:
– 50բ-1ա Խրատ մարմնաւոր կենացս – Զպարարութիւն մարդոյն ոչ ճանաչէ, թէ իւր խելքն...
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11. 51բ-7բ Պատմութիւն չարչարանաց հոգոց ի
դժոխս, թէ որպէս են – Յարուցեալ Աստուածածին՝
մայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ել ի լեառն Ձիթենեաց... եւ ապայ ելցէ ողորմելի կենաւք, որմէ
փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած ի յայնպիսի չարէն,
եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ստ. լս-ում.՝ «Տեսիլ Աստուածածնին»:

12. 57բ-63բ Խրատ եւ քարոզ Վասն կիրակաբանի
– Խրատ կիրակէից. աւրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութիւնն... ժառանգեսցէ զերկնից արքայութիւնն
եւ մասնաւորեսցէ առաքելոցն:
Ստ. լս-ում.՝ «Խրատ Վասն Կիրակէի»:

13. 64ա-67բ Հարցումն Բարսեղա առ սուրբն
Գրիգոր Լուսաւորիչն – Բարսեղ ասէ առ սուրբն Գրիգոր. Յորժամ ոչ երկինք կայր եւ ոչ երկիր, յորո՞յ վերա
հանգչէր յաթոռ աստուածութեանն: Գրիգոր ասէ. Ի վերա տարրեղէն լուսազգեստ հոգւոյ բարձրացեալ
կայր... զի ծանիցէ զարարիչն իւր Քրիստոս. եւ նմայ
փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ստ. լս-ում.՝ «Բարսեղի հարցում Լուսաւորչին»:

14. 67բ-8բ Յաղակս երդման – Եւթներորդ բան
կանոնական՝ ոչ է պարտ քրիստոնէին երդնուլ սուտ
կամ իրաւ... սաստիկ եւ դառն պատուհաս կրելոց են
արդար դատաստանին Աստուծոյ:
15. 68բ-9ա Յաղագս սուտ վկաից – Իններորդ
կանոն գրեմք վասն այնոցիկ, որք անաստուածաբար
սուտ վկա[յ]ութիւն տան... զի բնակեսցէ ի ձեզ Հոգին
Սուրբ:
16. 69ա-71բ Յաղագս յիշոնցնատուի – Տասներորդ կանոն գրեմք վասն ահեղ եւ դառն, զարհուրելի
մեղացն, որ ասեն յիշոնցք... զարհուրին եւ դառնանան
այնպիսի չար եւ յիմար սովորութենէն. եւ Քրիստոսի
փառք յաւիտեան. ամէն:
17. 71բ-4բ Վասն յաւղօթից հարցս – Արդ, պարտ
է քրիստոնէից օրն երեք անգամ յաղաւթք առնել ի լուսանալ աւուրն... յորմէ փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս |74բ| ի
յայնպիսի չարէ. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
18. 74բ-152ա [Տեառն Ներսեսի Շնորհալւոյ Ողբերգութիւն վիպասանական ի տառից սրբոց] –
Յիսուս, Որդի Հաւր միածին / Եւ ճառագայթ կերպարանին... |149ա| Յանցեալն յայժմուս յապագաին / եւ
անըսպառ յօ(=աւ)իտենին:
– 149ա-52ա Յիշատակարան տեառն Ներսէսի
վասն գրոց – Ի վեց հարիւր հայոց թվական / եւ յառաջին սկսեալ նոր ամ / բանս գրեցաւ աղօթական...
Յաւետ այժմուս եւ միշտ էի / Եւ յաւիտեանս յաւիտենի:
Տպ. տե՛ս Տեառն Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի
Բանք չափաւ, Վենետիկ 1830, էջ 9-165:

19. 152բ-81ա [Ներսիս Շնորհալւոյ Խոստովանութիւն հաւատոյ] – Խոստովանիմ Աստուած ըզՀայր /
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Ամբ[ի]ծ, անեղ եւ անըսկիզբն... |178ա| Յանցեալն
յայ[ժ]մուս եւ յապագայ, / Երրորդութեանըն մշտակայ:
– 178ա-81ա Յիշատակարան Նորին Ներսէսի
ասացեալ բան – ՅԱստուծոյ խաւսել զայս բան, ինձ ոչ
երանկ եւ ոչ նըման... որ միշտ աւրհնի յարարածոց, /
իմանալեացն եւ ի սգալոյ: Տունք ՉԾԲ. (752):
Տպ. տե՛ս Տեառն Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի
Բանք չափաւ, Վենետիկ 1830, էջ 169-227:

20. 181ա-8ա Նորին քարոզ վասն խոստովանութեան. ի բան՝ Խոստովան եղերո՛ւք միմեանց զմեղս
ձեր, զի սրբիչ հոգոյ է [Թղթ. Յակոբայ, Ե. 16] – Նախ
գիտելի է, զի խոստովանութիւն է հարկաւոր որպէս
մկ[ր]տութիւնն...
ա. 182բ-4բ Եւ թէ ոք ասից՝ Զի՛նչ է խորհուրդ, որ
խոստովանելով քահանային՝ թողութիւն լինի – Ասեմք,
թէ բազում է, այլ այժմ ասեմք զսակաւն օրինակաւ...
բ. 184բ-6ա Եւ թէ զինչ է օգուտ խոստովանութեանն – Ասեմք, թէ բազում ինչ: Առաջին՝ Զի ընդդէմ է
ատենի աշխարհիս...
գ. 186ա-7ա Եւ թէ ոք ասիցէ. Զի՞նչ է զաւրութիւն
խոստովանութեան – Ասեմք, եթէ բազում է զաւրութիւնն...
դ. 187ա-8ա Եւ գիտելի է, զի ապաշխարութիւն
մեղաւորին ընունելի է Աստուծոյ առաւել, քան զհպարտացեալ արդարոց... եւ հաճոյութիւն է Աստուծոյ եւ
հրեշտակաց եւ մարդկան, որպէսասացաք (տե՛ս
Ամառան հտ., ՀԸ):
21. 188բ-94ա Նորին [Գրիգորի Տաթեւացւոյ] վասն
կարգաց աղօթից, ի բանն. Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ
[բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո. Սղս. Ե.
17] – Զբերան իմ բացի [եւ առ ի] զհոգի, աղաւթէ
մարգարէն... Առաջի[ն] ողորմեայն ի դէմս Հոգոյն, որ
յերրորդ ժամն էջ ի դասս առաքելոցն (Ամառան, ՁԴ.):
22. 194բ-7ա Նորին [Գրիգորի Տաթեւացւոյ] քարոզ
առաւօտու, ի բանն. Ընդ առաւօտս կանխեցից
յանդիման լինիլ քեզ (հմմտ. Սղս. ԿԲ. 7) – Վասն բազում
պատճառ ընդ առաւօտս աղաւթելի է... եւ երանօ(=աւ)էտ կոչմանն արժանաւորեսցէ առ հասարակ զամենայն հաւատացեալս եւ երկրպագուս անուան իւրոյ
Քրիստոս Աստուած մեր. որ է աւրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն (Ամառան ՁԶ.):
23. 197ա-205բ Նորին առաջին քարոզ վասն աղօթից ի բանն առաքելոյ յառաջին Տիմոթ[էոսի]. Աղաչեմ
զձեզ նախ քան զամենայն առնել աղաւթս,
խնդրուածս, պաղ[ատ]անս. եւ այլն (Տմթ. Ա., Բ. 1) –
|197բ| Նախ գիտելի է, զի երեք են տեսակ բանի գործոց,
այսինքն՝ պահքն, աղաւթքն եւ ողորմութիւն... եւ
հանդարտութեամբ վարեսցուք զկեանս մեր»: [Ո]ր եւ
զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս իւր սուրբ տեսոյն. եւ
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն (Ամառան ՁԱ.):
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24. 205բ-14բ Այլ քարոզ եւ ողբք առ հասարակ
ժողովուրդն – Զոր օրինակ մարդ կամ ծառա վնասակար
լինի, վախենա թագաւորէն... պատմեաց մեզ հաստատութիւն երկիւղածաց եւ ի դատայպարտութիւն անմտաց
եւ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ յաւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
25. 215ա-23ա [Դաւանութիւն եւ մաղթանք] –
Աւրհնեալ է արարիչն Աստուած ամենայն <ամենայն.
գոհից եւ յընթանուր սեռից... եւ ամենայն, որ ինչ որ ձեր
է, աւրհնութեամբ եղիցի. ամէն:
26. 223ա-5ա Բան սաղմոսին. աւրհնութիւն սեղանոյ – Պատրաստ արար առաջի զսեղանակն. Նախ
սեղան զհրեշտակացն... զվերին Երուսաղէմ պարգեւեսցէ
զձեզ Քրիստոս Աստուած, եւ զննջեցելոց ձերոց. ամէն:
27. 225ա-7բ [Քարոզ ի բանն՝ Ի վերայ մշտընջենաւոր լերինք] – Հինգերորդ՝ մշտընջենաւոր լերինք
անուանեն դասք առաքելոցն ի կատարածի... եւ վառ
ճրագ պահէ յաշխարհիս ողորմածն Աստուած մինչ ի
խորին ծերութեան. ամէն:
28. 227բ-9ա Քաջ երկրչափք եւ Ներհունք աշխարհագրութեան – Այսպես ասացին. մասն ՀԱ. (71) մղոն
է եւ Զ. ասպարէզ է ի լայնութիւնն եւ յերկայնութիւն
չորեքկուսի միաչափ... տարբեր լինին չափք եւ կշիռք:
Եւ զիս՝ անգէտս, որ մէկն չգիտեմ:
29. 229բ-31բ [Երեք վերջաբանութիւն քարոզից] –
Եւ մեղաւոր հոգիքն զարհուրեալ դողան... լուայք
զգովեստն, ծանիք զգործն:
30. 231բ-2բ Վասն անոխակալութեան – |232ա|
Հեշտագոյն առագութիւն եւ յերկինս հանող սանդուխտք լուսեղէն... եթող զանցանս, որոց եւ զմեզ արժանի արասցէ Տէրն Յիսուս Քրիստոս թողութեան եւ
յերկնից արքայութեան. ամէն:
31. 232բ-71բ [Խրատք] – [Մ]արդ մի հարցեալ ոմն
իմաստնասիրի, թէ ինձ բարի խրատ տուր, ո՛վ սուրբ
հայր, եւ նա ասաց, թէ գնա,՛ առ զշաքարն ապաշխարութեան... յառաջին քարոզն ասացաւ, որչափ կարես,
դու աստ ասա՛յ:
32. 271բ-2ա [Քարոզ վասն ողորմութեան] –
[Ե]կեսցուք ի բան իմաստասիրիս, որ ասէ՝ Որ ողորմի
աղքատին, փոխ տայ Աստուծոյ... այլ Աստուծոյ փոխն
ոչ է այսպէս, թէ մարդն իմաստուն եւ ողորմած լինի:
– 272բ Հարցումն Նեռին – Նեռն այն ծնանի ազգէն Դանայ... այս, եղբայրք, հանելուկ է, տեսէ՛ք ինչպէս են դոքայ:
33. 273ա-7բ Յոհանու վարդապետի [Կոզռան]
ասացեալ Վասն երեւման յաշխարհիս – Մեք, որ ակն
ունիմք գալըստեան Քրիստոսի... արժանի լինիք
յերկնից սուրբ արքաութեան, եւ մասն եւ բաժին լիցի
կարդացողաց եւ լսողաց. ամէն:
34. 277բ-82բ Քարոզ վասն ելանելոյն Ադամա
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դրախտէն եւ վասն մարդանալ Քրիստոսի – Այս է
պատճառ եւ պատմութիւն յելանելոյն Ադամա ի դրախտին... ոչ ոք կարէ զամենայն սքանչելիս նորա գրով
արկանել:
35. 283աբ Այս են ՀԲ. (72) լեզուն – Եբրացիք,
Ասորիք, Բաղդըտցիք... եւ իսմայելացիքն յեբրայեցոցն,
թուէ, թէ մարք:
36. 283բ-6ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք]
ա. 283բ-4ա Վասն ոգոյ – Հարցմունք. Հոգոյն որպես ճանաչի (անընթեռնելի)... Պատասխանի. որպէս
յարարածս Աստուած ճանաչի... պարտ է հարցանել,
որպէս յառաջիկայդ հարցումն է սակաւ մի:
բ. 284ա-5բ Վասն նոյեան տապանին – Հարցումն. Որպէս էր տապանին ձեւն: Պատասխանի. Զայս
ասէ գիրն, եթէ չորէքանկիւնի... զի հրաւիրակք են մեզ
յակն տանելով, ուստի բերեն՞՞՞ սոքա:
գ. 285բ-6ա Վասն աշտարակին – Հարցումն. Զաշտարակն որպիսի մտօք շինէին: Պատասխանի. Նախ զի
ատէին զԱստուած եւ երկնչէին... շինուածոյ ամբարտակին, ի աշխարհին Բաբելոնին, ի դաշտին Քաղանէ:
– 286ա Այս է գիրք ճոհարուն, որ կայն ի վերայ
աշխարհի – Ալմաստն ԺԲ. ազ[գ] է, երկոյ տեղաց կու
ելանէ...
36. 286բ Մանունք
ա. 286բ [Վասն Ղիրաթի] – Աղութի ղիրաթն չորս
ցորեն է...
բ. 286բ Լալն – Իմացիր, որ առաջ ժամանակն լալ
չկէր...
գ. 286բ [Վասն զմրուդի] – Զմրուդն Գ. ցորեն, մէկ
ըռթլ է... Հնդուստան ԲՃ. (200) ֆլորի գին ոնի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Ազարիա գրչի. 63բ Եւ զմեզ զամենես|64ա|այն
կարդացողքս եւ լսողքս, եւ Ազարէս՝ զանարժանս, արժանի արասցէ՛ք իւր աստուածաին տեսոյն. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
152ա Տունք ԲՌ. (2000), Բ. պակաս. յայս ծաղկազարդ բուրաստանիս, / հոգինորոգ երգարանիս, / յիշեա՛յ զգծող սրբո տառիս:
188ա Եւ սխ[ա]լոտ Ազարէս մասն ընդ այս պառն
լիցի:
194ա Հոգի՛ն Սուրբ, մաքրեա՛ հոգիս տառապեալ
Ազարիս:
229ա Եւ զիս անգէտս, որ մէկն չգիտեմ:
282բ Մեր կարն այս էր, շատն թողինք, սակաւն
գրեցինք, որք հօ(=աւ)ատան, այս չափս բօ(=աւ)ական է:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Կանոնգիրք
(6.)», 1ա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս, 91/3177»,
188բ (վն. լս., սեւ մատիտով)՝ «Նման Գ. Տաթեւացու»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 286բ՝ «Աւրհնեալ Հոգի Սուրբ»:
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3178
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԱՒԸՆԴԱՆՑ գիւղ
ԳՐԻՉ՝ Յովհանէս քահանայ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Աստուածատուր աբեղայ:
ԹԵՐԹ՝ 162. չգրուած՝ 1ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԳx12 (Է՝ 10)+8: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,9x9,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9x6): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 35ա): ՏՈՂ՝ 17: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ թուղթ. մէջքը՝ կարմիր կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 35ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 2ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր (2ա), հանգուցագիր: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝
բուսական (2ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. ԺԹ. դ-ի կազմի գունաթափանց ծաղկաթուղթը եւ եզրերը մաշուած, լուսանցակողերը սեւացած, գունաթափ, խոնաւութիւնից բամբակցաած եւ անհաւասար, փոքրիկ
պատռուածքներ. թ. 1-10, 64-76, 104-16, 159-62՝ ցեցի անցքեր.
թ. 55-6, 59, 66, 93-4, 100, 106, 114, 140, 155-6՝ լս-ները պատռուած. թ. 155՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ. 156-9՝ հիմքից լրիւ
անջատ. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-93ա [Ի Կանոնագրոց հայոց]
1. 1բ-18ա Խնդրեալ զայս Թումայի սուրբ րաբունապետի Մեծոփեցոյ եւ կատարեալ Յակոբայ քաջ
հռետորի Ղրիմեցոյ՝ Զկանոն [ա]զգականութեան:
Աւգնեա՛, Տէ՛ր Աստուած, տկարիս եւ լեր սատար եւ
առաջնորդ ծառայիս քո – |2ա| Գիտելի է, զի ազգականութիւն տարորոշեալ անձանա[ցն է] եւ ոչ անհատին... քաջ հռետորն Յակոբ Ղրիմցի վարդապետն... եւ
աղաւթիւք նորա Տէր մեզ ողորմեսցի. ամէն:
– 4բ, 5ա, 8ա, 9ա, 10բ, 11ա, 14աբ՝ Աղիւսակք ազգականութեան:
2. 18ա-24ա Խրատք ազգականութեան եւ վասն
ամուսնացելոց՝ յառաջին վարդապետացն սրբոց –
Կանոն է այնոցիկ, որք սուրբ սնանի եւ լինի կտրիճ...
եւ այլ մի՛ իշխեսցէն առնել զայն. եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս. ամէն:
3. 24ա-50ա Աւրէնք եւ կանոնք սուրբ հայրապետացն՝ արարեալ եւ սահմանեալ ամենայն քրիստոնէից հաւատացելոց – Որք զչորեքշաբաթ կամ զուրբաթ կամ զառաջաւոր կամ զաղուհացն... եւ զարիւն
նորա ի ձեռաց դիտին խնդրեսցէ:
4. 50ա-3բ Կոչումն ապաշխարութեան՝ Յոհաննու
Մանդակեւնեցոյ ասացեալ – Երթայ քահանայն
մեղուցելովն ի դուռն եկեղեցոյն եւ սաղմոսէ... լուծեալ
է, որ է մեծ մեղքն:
5. 53բ-82ա [Յովհաննու Մանդակունւոյ Կանոն]
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Խոստովանութիւն քահանայից – Թէ առ կաշառս
վասն մեղացն եւ եթող... եւ ապա ի նոյն դառնալ, զի
մի՛ փորձեսցին:
6. 82ա-4բ Եփրեմի ասացեալ, [զոր ուսուցանէր
յանապատն, ի Կուսութեան ճառէն] – Քահանայ կամ
կրօնաւոր կամ սարկաւագ, որ կամակոր մտօք ինքեանք
ընկենուն զպատիւն... մարմնոյ իւրոյ մի՛ մերձեսցի
շնութեամբ կամ ամուսնութեամբ, մինչեւ ի չորս զարմն:
7. 84բ-5ա Սիմովնի հայոց կաթողիկոսի ասացեալ – |85ա| Յառաջ սուրբ հայրքն կարգեցին արգել
զազատս յարեան մերձաւորութենէ... եւ ինքեանք տացեն պատասխանի Աստուծոյ արարողին:
8. 85աբ Ներսէսի է – Վասն ազգականին առնելոց
Ե.երորդն մի՛ իշխեսցին... եւ Դ.ն ապաշխարրեսցին եւ
|85բ| Գ.ն մեկնեսցեն:
9. 85բ Սահակայ – Տղայոցն կանայս մի՛ խաւսեսցին... վնասք լինին հոգոյ եւ մարմնոյ, եւ ծնօղքն եւս
պատուհասին:
10. 85բ-90ա Եպիփանու է – Ի վերայ բազում նշանացն եւ մարգարէութեան... որ է աւրինակ ոգւոյ
սրբութեան:
11. 90աբ Աթանասի – |90բ| Կին թէ լինիցի ընդ
առն իւրում ի գիշերի... զի մի՛ փորձեսցէ զնոսա սատանայ վասն անխառնութեանց:
12. 90բ-1ա Եղիշէի – Թէ ոք ի կիրակի կամ տօնի...
ամուսնանայ... եւ քահանայ, որ ի զուգումն նոցա լիցի,
լուծցի:
13. 91աբ Թադէոսի – Զհաց պատարագին, յորում
աւուր մատուսցեն... մինչեւ յաղանդոյն դարձցի:
14. 91բ-3ա Բարսղի Կեսարացոյ – Կին թէ իցէ յղի,
եւ այրն խստութեան սրտիւ հարկանէ... այս է սահմանն կանոնացս. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն: Կատարեցաւ գիրք կանոնացս ի փառս Աստուծոյ:
Բ. 93բ-4բ Հարցումն Արձանայ եւ պատասխանի
Եզնակայ Կողբացոյ հացոց վարդապետի – Հարցումն. Զի՞նչ աւգուտ եւ լաւագոյն կրաւնաւորական
առաւել քան զամենայն: Պատասխանի. Ուրանալ
զինքն... խոստովանել միայն արժան է:
Գ. 94բ-9ա Հարցումն Աշոտոյ թագաւորին եւ Պատասխանի Եզնակայ Կողբացոյ – |95ա| Թագաւորն
ասէ. Զի՞նչ է առաջաւորացն խորհուրդ անընթերցուած
եւ անպատարագ: Եզնակ ասէ. Հինգ աւրն յաղագս... եւ
խորհուրդ անբժշկելի է:
Դ. 99ա-103բ Հաւասար կանովնացս ցանկ: Առաջինն – |99բ| Վասն ամենայն պահոց սահմանեացն՝ Ա.,
Բ., Գ., ԺԲ. տուն է... Վասն ամենայն կարգեալ կանոնացն... եւ ամենեցուն առհասարակ. ամէն:
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Ե. 103բ-60բ [Խրատք եւ կանոնք]
ա. 103բ-13բ Անանիա հայոց Վարդապետի ասացեալ Խրատ քահանայից – Արդ, քահանայական աստիճանն ինքն յայտնի է արժանաւորութեան... ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
բ. 114ա-24բ Նորին Անանիայի Շիրակացւոյն է
Խրատ քահանայից եւ ժողովրդոց – Եւ արդ, աղաչեմ
զձեզ զամենեսեան, մի՛ դիւրաշարժս լինել ի վիճաբանութիւնս... կատարել հարսանիս, որ է ախտաւոր եւ
ծնընդական:
գ. 124բ-9ա Այլ կանոնք – Քահանայ մի՛ իշխեսցէ ի
շաբաթուն եւ ի կիրակի արտաքոյ <եկ>եկեղեցոյն
կեալ... որովք աւրինադրեցին մանկունս եկեղեցոյ ի
փառս Աստուծոյ. ամէն:
դ. 129ա-36բ Նիկիա սուրբ ժողովոյն է կանոնս –
Յորժամ կամիցիս զհաղորդութիւն փոխել... հոսումն
լինի անպատճառ, Բ. աւր կարգէ:
ե. 136բ-9բ Սահակայ հայրապետին կանոնք – Որ
յառաջն ուտէ ինչ եւ հաղորդ առնու, Գ. ամ ապաշխարէ... եւ յեկեղեցոյ ծերպն դիր եւ Խ. (40) աւր կարգէ:
զ. 139բ-40ա Ի Նիկիական կանոնաց – Քահանայ
եւ կամ այլ եկեղեցական, որ զարծաթ իւր ի վարձոյ
տայ... նոյն բերանով ճաշակեցէ՛ք զմարմին Տեառն:
է. 140աբ Յոհաննու Մանդակունեցւոյ – Եթէ ոք ի
քահանայից ի գնել կամ ի վաճառել կրթեսցին... լռեսցէ ի պատարագէն, եւ թէ առողջ է հոգով եւ մարմնով
Հ.ամեայ (70):
ը. 140բ-1ա Կանոնք սրբոյն Բարսղի հայրապետին – Քահանայ, որ զեխի գինով, Է. օր Աւետարան մի՛
իշխեսցէ... եւ յերից վկայից հաստատիցէ՛ք զսիրտս ձեր:
թ. 141ա-3բ Ի Ներսէսէ հայոց կաթողիկոս կանոնք
– Ոչ ունին քահանայք յԱստուծոյ եւ ի մէնջ առանց
ծածկոյթի պատարագ մատուցանել... եւ այս կանոն ի
սրբոյն Սահակայ ի ԻԷ. (27) գլխոյն:
ժ. 144ա-60բ Յովաննէս վարդապետի Գառնեցոյ
ասացեալ Խրատ հոգէշահ ի քահանայս – Ծառայակիցս ձեր ի Քրիստոս Յովանէս Գառնեցի հարցանեմ
զողջոյն է սիրելեացդ ի Տեառնէ... զի ծագելուցեն արդարքն իբրեւ զԱրեգակն... եւ ինքն աւրհնեալ եղիցի
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 14ա Լաւ միտ դի՛ր, ո՛վ խոհեմ կառավար, եւ
զմեղուցեալ գրիչս յիշեա՛:
55բ Աւրհնեալ է Աստուած, որ արժանի արար զմեզ
այսմ շնորհի:
143բ Աւարտեցաւ Կանոնգիրքս ձեռամբ մեղապարտ եւ անարժան Յովանէս երիցու. գոհութիւն եւ
փառք արարողին. ամէն:
161ա Փա՜ռք ամէնասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Որ ետ կարողութիւն անար-

816

ժան եւ անիմաստ, եղկելի եւ մեղսամած գրչիս՝ Յովանէսի, անպիտան եւ անարժան չքահանայի, հասանել ի
յաւարտ տառիս, որ կոչի Կանոնգիրք, ի լաւ եւ ընտիր
աւրինակէ: Շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ
նորին կատարեցի ի գիւղս, որ կոչի Աւընդանց, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Պօղոսի եւ Պետրոսի եւ Սուրբ Գէորգեա զօրավարին, ի թվականիս հայոց ՌԿԳ. (1614),
|161բ| ի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս, յորում նեղիմք եւ
հալածիմք ի յանօրինաց եւ ի հարկապահանջութենէ,
յորոց ազատեսցէ եւ փրկեսցէ Տէր Աստուած զամենայն
քրիստոնեայք. ամէն: Արդ, աղաչեմ զամենեսեանդ, զի
որք հան[դի]պիք սմա կարդալով կամ օրինակելով եւ
կամ հարաւանցի տեսանելով, զաւելորդն բառնայք եւ
զպակասութիւն լնուք, եւ խոշորութենէ եւ սխալանացս
անմեղադիր լինել, զի կար մեր այս էր: Վասն որոյ երես
ի գետին դնելով՝ աղաչեմ զամենեսեանդ, զի լի սրտիւ
եւ բոլոր հաւատով անար|162ա|ժան Յովանէսիս Աստուած ողորմի ասացղք եւ մեղաց թողութիւն հացեցէ՛ք
ինձ, ծնօղաց իմոց եւ ամ[ե]նայն արեան մերձաւորաց
<ի> իմոց. ամէն: Դարձեալ կրկին անկամ աղաչեմ
զձեզ, յիշեց[է՛]ք ի Քրիստոս զստացող սուրբ գրոց
զտէր Աստուածատուր աբեղայն եւ զծնօղս իւր, զեղբարսն եւ զամենայն ազգականսն, որ ետ գրել զսուրբ
գիրքս յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնօղաց, Աստուած
ողորմի ասացէ՛ք եւ մեղաց թողութիւն հացեցէ՛ք. ամէն:
Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զաստուածասէր կրօնաւոր |162բ| զտէր Աստուածատուր եւ զծնօղսն իւր եւ զամենայն արեան
մերձաւորսն, եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք լի սրտիւ եւ
բոլոր հաւատո[վ], եւ Աստուածն, որ առատն է ողորմութեամբ, յիշողացդ եւ յիշեցելոցն ողորմեսցի իւր
մի[ւ]սանկամ գալուստն. ամէն:
Ծնթ. Այս յիշ-ի յապաւուած տարբերակը տե՛ս ԺԷ. դ-ի յիշք, Ա., Հմր 657. էջ 519, ապա՝ ծ. 15 «14ա եւ 93ա էջերում մէկական տողով պատմական արժէքից զուրկ երկու յիշատակարաններ կան»: 93ա էջինը բնագրի աւարտի արձանագրում է. տե՛ս
վերը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1բ (1855 թ., շղագիր) Ի գրոց տիրացու Գրիգորի
Նախիջեւանցւոյ:
2. 162բ (1855 թ., շղագիր) Պատկանի տիրացու
Գրիգորի Սմբատեանց Նախիջեւանցւոյ, ի 1855 ամի:
Ծնթ. Սա ապագայ Մեսրոպ արքեպս Սմբատեանցն է՝ նրա
աւազանի անունը Գրիգոր էր:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Յակովբայ
Ղրիմեցւոյ Կանոնգիրք եւ ցեղահամար, 2.», Պհպ. Աա՝
«ՌԿԲ.-1613, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «93/3178»,
Պհպ. Բա՝ «/// չունի Յովհաննէս վարդապետ Կարճեւանցի, ի վանս/// րակու յերես»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 26ա՝ խզբզոց:
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3179
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՍՈՒՐԲ ՄԻՆԱՍ (առ ոտս)
ԳՐԻՉ՝ Մինաս, Յովհաննէս աբեղայ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Յովանէս սրկ.:
ԹԵՐԹ՝ 133. չգրուած՝ 1բ, 68բ, 133բ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԺԲx12 (Դ
10, Զ՝ 11, ԺԲ 3): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
երկթերթ տտերեւղ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6x10,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 33ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ մուգ
շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, դռնակով. մէջքը կարմիր
կաշի. միջուկը տախտակ. աստառը (Բ. փեղկ)՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 33ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 5ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին ճաքճքած, վնասուած, եզրերը մաշուած. Ա. փեղկի աստառը չիք. դռնակը պատռուած. երկու կապիչներն ընկած. Բ. փեղկի վերեւի տախտակը 3 սմ ընկած. Պհպ. ԱԲ, թ. 1-13, 58-60, 107-32՝ հիմքից մասամբ անջատ.
թ. 1-55, 58-133՝ ցեցի անցքեր. թ. 81՝ ստորին հիմքից 3,5 սմ պատռուած. ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած. թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. մասնակի նորոգուած ԺԹ. դարում:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2ա-4բ Այս ինչ կայ ի գիրս կանոնաց (Ա-Ք) – Ա.
Աղուհացից չորեքշաբաթու... հգ. Քահանից սահման
ԾԹ., Կ., ՃԷ., ՄԼԴ., ՄԿԱ.:
1. 5ա-49ա, 53բ-57բ Համառաւտ ժողովեալ ի կանոնաց սրբոց հարց յԵպիփանու Կիպրացոյ – Ա. Որ
զՉորեքշաբաթ կամ զՈւրբաթ կամ զառաջաւորսն... եւ
զյայտնութեան շաբաթն ակամայ լուցէ... |57բ| մղթ.
Եթէ ոք կիւրակէի Գ. կանանցն...
Ծնթ. Ա-ՄՂԹ՝ քաղուած ի կանոնաց Աթանասի, Անկիւրիոյ,
Անտիոքայ, Առաքելական, Բարսղի, Գանգրայ, Գրիգորի Լուսաւորչի, Թաթէոսի առաքելոյ, Լաւոդիկեայ, Լեւոնի եւ Կոստանդիանոսի, Յուստ[ի]անոսի, Կեսարիոյ, Կիւրղի Ալեքսանդրացւոյ, Կղեմայ, Հարցն հետեւողաց, Նէոյ-Կեսարեայ, Ներսիսի Մեծի, Նեսիսի եւ Միրշապհւոյ (Ներշապուոյ), Նիկիական, Յովհաննու Մանդակունւոյ, Յովհաննու Օձնեցւոյ, Սահակայ Մեծի,
Սահակայ Ձորուքորեցւոյ, Սեւանտեայ, Սիոնի կաթուղիկոսի
հայոց, Փիլիպպոսի եւ այլոց անյայտից: ՃԼԱ-ՃՀԹ կանոններն
(30ա-40բ) ունեն նաեւ առաձին համարակալում՝ Ա-ԾԳ եւ խորագիր՝ «Կանոն զգուշաւորք քահայնայից»:
Հմմտ. ձեռ. 835, 18բ-73բ, 21ա-81ա:

2. 57բ-9բ [Այլ կանոնք]
– Գրչից 57բ (ձախ լս.) «Այլուստ է աստից ի հետ»:
ա. 57բ-8ա Սիոնի հայոց կաթուղիկոսի – Եպիսկոպոս մի իշխեսցէ առնուլ ինչ յանցաւորաց...
բ. 58ա Սուրբ առաքելոյ Թադէոսէ – Ասէ սուրբ
առաքեալն զհաց պատարագին...

ՊՂԸ. – 1449

գ. 58աբ Սրբոյն Բարսղի – Կինն, թէ լինիցի յղի
յառնէ իւրմէ...
դ. 58բ [Վասն կնոջ]. ՃԻԸ. – Ոչ է արժան կնոջ
աւուրս տաւնի...
ե. 58բ-9բ [Կանոնք ՃԼԴ-ՃԼԶ] – 58բ ՃԼԴ. Մի՛ ոք իշխեսցէ ի տան Աստուծոյ գինէմոլս առնել... 59ա ՃԼԵ.
Մի՛ ոք իշխեսցէ թաղել զդիս... 59բ ՃԼԶ. Մի՛ ոք իշխեսցէ զեկեղեցի Աստուծոյ առնել շտեմարանս իւղոյ...
զ. 59աբ [Վասն առն] – 59ա ՃԼԹ. Եթէ ոք ննջէ ընդ
զոքանչի... 59ա ՃԽ. – Այր եթէ ննջիցէ ընդ կնոջ իւրում... 59աբ ՃԽԱ. – Որ զհետ միմեանց մեռանին...
59բ ՃԽԲ. Այր կամ կին, որ ի հիւանդութիւն անկանին...
59բ ՃԼԸ. – Զշաբաթ եւ զկիրակէ եւ զպենդակոստէն մի՛
ոք իշխեսցէ...
3. ա. 49ա-53բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք]
ա. 49ա-50ա Հարցմունք Արձանա եւ պատասխանիք Եզնկա Կողբացոյ հայոց վարդապետի (ՄՀԲՄՀԵ) – Հց. Զի՞նչ է լաւագոյն կրոնական կարգի առաւել քան զամենայն...
բ. 50ա-3բ Հարցումն Աւշոտա թագաւորի եւ պատասխանի Եզնկա վարդապետի – Թագաւորն ասէ.
Զի՞նչ է առաջաւորաց խորհուրդն...
4. 60ա-5ա [Տաղ Ֆրկան ասացեալ] – Զիմաստուն
մարդն, ով կարէ գովել լեզւով / ու կամ խաւսք մի լեզւաւ գնել ճուհարով... զՀայր եւ զՈրդի եւ Սուրբ զՀոգին
գովեցէ՛ք, / աւրհնութեամբ, գովութեամբ բարեբանեցէ՛ք:
5. 65ա-7բ Նորին Ֆրկան ասացեալ ողբ ի խորոց
սրտից – Աններելի հուր վառեցի / ու հոգ յաշխարհս ի
շուռ կուգամ, / վախեմ, թէ այն աւրն ատենին, / ի ես
բարեխաւս զոք չունենամ... մեղաւորաց թափող է նայ,
/ ես զին ի յինքն յանձն կու տամ:
6. 68ա [Ծառ իմաստասիրական] – Յիրն, հասարակն, ի քանիս բաժանի, տրամանձնական, կիրք, կամ
յորս երկակի... հարկաւոր գոլ, ոչ հարկաւոր գոլ, կարելի գոլ, ոչ կարելի գոլ:
7. 69ա-112բ Շարագրութիւն հոմերական վիպասանութեամբ սակս հայկազնոյն սեռի եւ Արշակունեացն զարմի, ի սկզբանց մինչեւ ի վախճան, ասացեալ Ներսեսի՝ հայոց կաթողիկոսի, յիւրական նախնիսն ի համբակութեան լինելով տիս
Տե՛ս ձեռ. 1540, 176ա-228ա: ա/69ա-70բ: բ/70բ-112բ:

8. 112բ-7ա Յոհաննէս վարդապետի ասացեալ,
մականուն Պլուզ կոչեցելոյ – Ադամայ որդիք ամէնու
ծնունդ ի հողէն, / եկա՛յք, տամ ձեզ խրատ Աստուծոյ
բանէն... ու ի նմանէ ողորմութիւն ձեզ շատ պարգեւի:
9. 117բ-9ա Նորին Յոհաննէս վարդապետի արարեալ – Աւրհնեալ Աստուծոյ անունն ու միշտ կենդայնոյն, / Որ երետ խելք ու միտք ու խաւսք մարդոյն... Որ
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գիտուն է ու սուրբ, յԱստուած նըմանի, / Որ միայն է
անմահ ու յանեղանելի:
10. 119ա-20բ Անձին զղջացելոյ խոստովանութիւն
յացանաց. ողբերգական ձայնին խաւսք ընդ աշխարհի երրակի բանիւ ըստ իւրաքանչիւր այբուբենից
տառիցն՝ Ներսեսի Կլայեցոյ ասացեալս («Ա-Ք») –
Աշխարհ ամենայն առ իս Նայեցեալ / ախտակից լերո՛ւք, բանամ զշրթունս...քուն մահու եկեալ, / քննող
դատաւորն:
11. 120բ-2ա Նորին [Ներսեսի Շնորհալւոյ] այլով
եղանակաւ խաւսք ընդ Աստուծոյ («Ա-Ք») – Առաւաւտ լուսոյ, / Արեգակն արդար, / Առ իս լոյս ծագեայ... Քեզ երգել ըզփառս:
– 122աբ «ՆԵՐՍԵՍԻ ԵՐԳ» – Նորոգաւղ հընութեան
մարդկան... Գոչել ձայնիւ քերովբէից / քեզ աւրհնութիւն միշտ յաւիտեան:
12. 122բ-3ա Ի Վանական գրոց է – Հարցումն.
Որպէ՞ս յառնեմք ի մեռելոց: Պատասխանի. Հրեշտա[կա]պետն ձայնէ ահագին ձայնիւն Աստուծոյ... զայս ի
մեր վարդապետէն լուաք:
13. 123ա-7ա [Ի Ժղլանաց Վարդանայ Արեւելցւոյ]
– Այսըմ վկայ պատմեմ քեզ, զոր լուաք ի Գառնեցի
Միայնակեցեն ի Յովաննիսէ... այլ վասն այլոցն մանաւանդ արարի, զի զղջասցի:
14. 127ա-33ա [Վարդանաց առակք] (ա-իզ) – ա.
127աբ Արծիւն, յորժամ ծերանա... բ. 127բ-8ա Սատանա մի գնաց առ միւս սատանայ... գ. 128ա Այր ոմն
ունէր էրէց որդի մի... դ. 128ա-9ա Աւձն երթայ ի դուր
դաշտ... ե. 129աբ Աւձն յորժամ ելանէ ի ծակէն... զ.
129բ Թագաւորի որդի մի հասեալ ի յետին աղքատութիւն... է. 129բ Զաքիս մուկն բերին եւ ի սեղան թագաւորին կերակրեցին... ը. 129բ-30ա Աղուեսն ի գետն
ընկաւ եւ սկսաւ գետատար լինել... թ. 130ա Աղքատ
ոմն ունէր հաւ մի... ժ. 130ա Թագաւոր մի ճաշէր յեզր
գետոյն... ժա. 130բ Աւձն բնակէր ի տան թագաւորին...
ժբ. 130բ Կատուն կեղծաւորեցաւ մեռեալ անշունչ...
ժգ. 130բ Կատուն կեղծաւորեցաւ կարգաւոր լինել...
ժդ. 131ա Աղուեսն առեալ զկաքաւն... ժե. 131ա Աքլարն աղաւթէր ի ծառն... ժզ. 131ա Գայլն խաբեալ յաղուեսէն, էառ ի նմանէ թուխտ... ժէ. 131աբ Ագռաւն
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գըտեալ միս եւ նստեալ ի վերայ |131բ| վիմին... ժը.
131բ Գայլն եմուտ ի փարախն... ժթ. 131բ-2ա Հայրն եւ
մայրն կամեցան փորձել զիւրեանց հարսն... ի. 131ա
Միակեց ոմն եկեալ ի գիւղ մի... իա. 131ա Առիւծն եւ
գայլն եւ աղուեսն եղեն եղբարք... իբ. 132ա Գառն ի
տանիս կացեալ... իգ. 132աբ Աղուեսն գտաւ ուղտ մի...
իդ. 132բ Թըռչունքն ժողովեցան եւ եդին իւրեանց թագաւոր զկռունկն... իե. 132բ Այր ոմն գնացեալ հուր
յայլոց տուն... իզ. 132բ-3ա Էրէց մի ի գիւղ մի խիստ
սաղմոսէր... որ ոչ իրիցու լսէ եւ ոչ վարդապետի եւ ոչ
Աստուծոյ. եւ աւրհնեալ է Աստուած յաւիտեան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 122բ ԶՄինասս յիշեա՛:
133ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ
Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ՛՛: Արդ, գրեցաւ
գիրքս Կանոնաց սրբոց հարց եւ սակաւ ոտանաւորքս
եւ սակաւ Բարուախաւսս առ ոտս Սրբոյն Մինասայ
արագայհասին, ձեռամբ Յոհաննէս աբեղի ի վայելումն սարկաւագատար Յովանէսին՝ յիշատակ իւր եւ
ծնողաց իւրոց՝ հաւրն իւրոյ պարոն Մաղաքիային եւ
մաւրն Տովլաթ խաթունին: Արդ, աղաչեմ, որք հանդիպիք ի սմա ընթեռնելով կամ աւրինակելով, յիշեսցիք
զվերոյ ասացեալսն՝ զՅովանէսն եւ զծնօղսն իւր. եւ
որք յիշէք՝ յիշեալ լիջիք ի Տէր: Գրեցաւ ի թվին ՊՂԸ.
(1449) եւ Ապրիլի Գ.ն:
Տե՛ս ԺԵ. դ-ի յիշ-ք, Ա. էջ 643, Հմր 719:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (1834 թ., շղագիր) Ընծայեալ շնորհազարդ Յօհաննէս գիտնաբուն վարդապետն մեր, որ եմ նուաստ
եւ փոքրիկ ներգեւեալ Մկրտիչ վարդապետ Յօվակիմեան Աստրախանցի, 1828, Օգոստոսի 26ումն ի Նախիջեւան պայծառ եւ շքեղ եւ վայելուչ քաղաք, ի
դուռն երկնահանգէտ հրաշագործ, կարգեալ 1834 յօգոստոսի 26 Նախիջեվանու վանահայր:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Յակովբ
Մեղրեցւոյ Կանոնգիրք, Համառօտ ճիւղագրութիւն»,
Պհպ. Աա՝ «ՊՂԸ.-1449, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«96/3179», Պհպ. Գա՝ «124 թ. կրկնուած»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Վէմ գայթակղութեան»:

3180
ՄՈՎՍԻՍԻ ՋՈՒՂԱՅԵՑՒՈՅ ՀԱՄԱՌՕՏ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ Ի ՊԷՏՍ
ԲԱՆԱՍԻՐԱՑ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 122+1 (կրկն.՝ թ. 111). չգրուած՝ 2բ-4բ, 122բ: ՊՐԱԿ՝
11x12 (1՝ 10, 2՝ 11, 11՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,8x9,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12,5x6,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 10ա): ՏՈՂ՝ 20, 23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սեւ կաշի. միջուկը՝ ստուրաթուղթ. աստառը՝ թուղթ. Բ. փեղկի կազմաստառը
մասն տպագիր Աղօթագրքի (կամ Ժամագրքի). «Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից... Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ Աստուած

ճշմարիտ. ամէն: Սաղմոս 50: Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ
մեծի ողորմութեան քում...» (էջ 287). լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 10ա

821

411

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 5ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ թռչնագիր: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային (60բ): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, բաց վարդագոյն, կապոյտ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած, մէջքի կաշուի
վրայ ցեցի անցք. Ա. փեղկի աստառի թուղթը կիսով չափ անջատուած. լուսանցակողերը՝ սեւացած. թ. 1, 10, 122՝ հիմքից մասամբ, թ. 11՝ հիմքից լրիւ անջատ, թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած. լուսանցագրութիւններն ու լուսանցազարդերը եզրահատելիս՝ վնասուած.
հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1ա-2ա Ցանկ է ժողովածու գրքիս – Ա. Առաջինն՝
Վասն մարմնոյ... – Լ.րդ Վասն ողորմութեան եւ սահմանի նորին:
Տե՛ս ձեռ. 513, 6ա-74ա: 5ա Համառօտ ժողովածու վասն
առ ի պատրաստ գոլոյ ի պէտս մտառութեան եւ սերտողութեան բանասիրաց, ոչ իմաստնոց եւ գիտնականաց, տինա թէ
մոռացկոտաց՝ հաւաքեալ ի նուաստ Մովսիսէ մեղսամած Ջու-
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ղայեցւոյ, ի թիվն ՌՃԽԴ. (1695) ի փառս Աստուծոյ: ա/5ա-10բ:
բ, գ, դ, ե, զ, է/չիք: ը/10բ-5ա: թ/չիք: ժ/15աբ: ժա/15բ-7բ:
ժբ/18ա-9ա: ժգ/19ա-21ա: ժդ/չիք: ժե/21ա-7ա: ժզ/27աբ:
ժէ/27բ-31ա: ժը/31բ-3բ: ժթ/33բ-5ա: ի/35ա-42ա: իա/42ա-5ա:
իբ/45ա-52բ: իգ/52բ-60բ: իդ/60բ-4բ: իե/64բ-73ա: իզ/73ա6ա: իէ/76ա-81բ: իէ/76ա-81բ: իը/81բ-5բ: իթ/85բ-7բ: լ/87բ92ա: լա/92ա-4ա: լբ/94ա-5ա: լգ/95ա-101ա: լդ/101ա-8ա:
լե/108ա-11ա: լզ/111ա-4ա (113ա լս-ում՝ լուծմունք. «Մեղքն
այսինքն՝ ի սիրտն ծնանի...): լէ/114ա-22ա (վրջ՝ «... Որովհետեւ ոչ արարիք միում յեղբարց եւ ոչ ինձ արարիք»):

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 5ա սեւ թանաքով ութանկիւն՝ «ՊՈՂՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Մովսիսի
Ջուղայեցւոյ Համառօտ ժողովածու բնաբանականք»,
Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «101/3180»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բ. փեղկի կազմաստառին՝ «Բ. Առաքել,
գուլգաշ մարեան»:

3181
ՀԱՄԱՌՕՏ ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ՅԱՂԱԳՍ ՀՈԳՒՈՅ ԲԱՆԱԿԱՆԻՆ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 358. չգրուած՝ 8բ, 356ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Լx12 (ԺԳ՝ 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 15,4x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (11,5x7,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ գրադաշտը ոսկեգոյն շրջանակի մէջ (նմուշ՝ 12ա): ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ մուգ կարմիր կաշի, բուսական զարդերով տպարանային ոսկեգոյն եզերաշրջանակով.
միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը ոսկեզօծ՝ բուսական զարդանախշերով: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+ԴԸ. սպիտակ չգրուած թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով. թագ,
եռամահիկ:

Նմուշ 12ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ երկաթագիր-բուսական (15ա):
ՎԻՃԱԿ բաւարար. կազմը մաշուած. թ. 347-58, Պհպ. Դ-Ը՝
ցեցի անցքեր. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-355բ Համառօտ հաւաքումն Յաղագս հոգւոց
բանականին (թրգմ. Ստ Լեհացւոյ)
Տե՛ս ձեռ. 924, 6ա-146բ: Յառաջաբանութիւն գրոցս/1աբ:
Ցանգ գրոցս/2ա-8ա (ցանկի վերջին միաւորը՝ «Գլուխ վեշտասաներորդ. Յաղագս ստեղծման առաջին մարդոյն...»): ա/9ա29բ: բ/29բ-68բ: գ/69ա-93բ: դ/94ա-114ա: ե/114ա-52ա:
զ/152ա-6բ: է/157ա-65բ: ը/166ա-80բ: թ/180բ-92ա: ժ/192ա224ա: ժա/224ա-54ա: ժբ/254բ-65ա: ժգ/265բ-77բ: ժդ/277բ89ա: ժե/289ա-310բ: ժզ/310բ-20ա: ժէ/320ա-54բ: «Առ բարեմիտ ընթերցօղն»/355աբ:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Պհպ. Բա (սեւ թանաքով շրջանակ,
մէջը թագով պսակուած զինանշան, եզրերին մակագրութիւն)՝» Печ Ахалцыхской градской полиции».
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Հոգեաց
գիրք (3.)», Պհպ. Աա՝ «113/318, ԺԸ.» Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», Բա՝ ,Հմր 215/68.»:

3182
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԳՐԻՉ՝ Ներսէս բանասէր:
ԹԵՐԹ՝ 284. չգրուած՝ 171աբ, 172աբ (գրչափորձով): ՊՐԱԿ՝
1-14x12 (1՝ 11, 4՝ 14)+2+Ա-Թx12 (Բ 16)+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ կիսալուսին, վեցթեւ աստղ-թագ (թ,
171): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 1-25 (9,5x6),
թ. 26-283 (10,5x6-6,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 22ա), բոլորգիր՝
1ա-12ա (նմուշ՝ 12ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ:

ՌՃԻԴ. – 1675

Նմուշ 12ա
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տացեալ բարեացն հասցուք եւ երկնից արքայութեան
արժանի լիցուք եւ անտ փառաւորեսցուք զամենասուրբ Երրորդութիւն ընդ ամենասուրբս նորա անզրաւ
յաւիտենիւ. ամէն (ունի Ա.-ԻԳ. գլուխ):
Նմուշ 22ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերի կաշին մաշուած. մէջքի
ստորին եւ վերին մասերը մաշուած եւ պատռուած, Ա. փեղկը
մէջքի վերին մասից անջատ, թ. 1-10՝ ստ. հիմքի մօտ պատռուած,
տեղ-տեղ մասնակի նորոգուած, թ. 284՝ վերից վար ընդերկայնակի գրեթէ կէսից թափուած, թ. 169՝ լուսանցի մասը կտրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-25ա Վարդապետութիւն Մահմետի, յոյժ
պատուելի եւ ընդունելի մահմետականաց, զոր ոմն
արապ գրեաց – Էր պատգամաւոր Աստուծոյ, աղօթք
եւ փրկութիւն Աստուծոյ ի վերայ նորա: Նստեալ ի մէջ
ընկերաց ի քաղաքին իւրում, որոմ անուն էր Յեսրաբ...
այլ մի Աստուած ամենակարօղ, որոյ դու ես ճշմարտապէս պատգամաւոր եւ մարգարէ:

Հմմտ. ձեռ. 2993, 258ա-318բ:

4. 173ա-283ա Պատմութիւն մեծի աշխարհակալին Աղէքսանդրի Մակեդոնացւոյ քաջութեամբ կենցաղավարութեան եւ գործոց արիւթեան նաեւ վախճան նշանակօք խորհրդաբար – [Իմաստունքն Եգիպտացոցն յ]երկրին ծովու չափուց հասեալ... եւ Տէրն
մեր կուսական մարմնով երկրպագի յերկնաւորաց եւ
յերկրաւորացս: Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք
յաւիտեանս. ամէն:
Հմմտ. ձեռ. 1782, 2ա-61բ, 1449, 269ա-336ա:
Ունի հետեւեալ կաֆաները.

ա. 175բ Ով վատաշուէր Նեքդանիփոս... (2 տուն):
բ. 175բ Գիտակ եղեալ տկար... (2)
գ. 175բ Զլէկանն եդեալ իւր առաջի... (4)
դ. 176ա ԶՄսըր տուեր զով առեր... (2)
ե. 179ա Ծեր ալեօք եւ շուն մըտօք... (2)
զ. 179բ Ծոյլ եւ կատակ աշխարհաւեր... (1)
է. 181ա Կին, որ ղալատի մեղօք... (1)
ը. 182ա Ըստուէր երազդ, զոր դու տեսեր... (2)
թ. 182աբ Արդ, որ ի յերազդ անկար եւ ի մոգէն...

Հմմտ. ձեռ. 2993, 237ա-58ա:

– 25ա (բոլորգրով) «Կատարեցաւ վարդապետութիւն
Մահմետի, լի ստութեամբ եւ առասպելաբանութեամբ»:
2. 25ա-7բ Տեսիլ Մահմետի, զոր ինքն հնարեաց
եւ պատմեաց լի առասպելաբանութեամբ – Ղուրանի
մէջ ի գլուխն ԻԷ., որ կոչի գլուխն որդւոցն իսլամի,
այսպէս է |25բ| գրեալ... եւ աստուստ քեզ զէն օգնութեան եւ վկայութեան եղիցի ընդդէմ նոցա:
3. 28ա-170բ Ընդդիմադրութիւն բանից Ղուրանին: Հատոր առաջին: Գլուխ առաջին: Թէ Ղուրան ոչ
է յԱստուծոյ
ա. 28ա-50բ Ա. Ըստոյգ պատմութիւն յաղագս
Մահմետի այսպէս ասէ, թե ոմն աբեղայ անուն Սարգիս... եւ առ այս այսքան բաւականասցի:
Ծնթ. 29բ Ստ. լս-ում՝ «Առաջին»: Ունի ԺԷ. գլուխ:

բ. 51ա-79բ Բ. Հատոր երկրորդ: Գլուխ առաջին:
Յաղագս խորհրդական աստուածաբանութեան, ըստ
որում՝ Աստուած է անճառելի – Այժմ ասասցուք յաղագս Երրորդութեան, զոր ի միում աստուածութեան
պաշտեմք եւ ցուցանեմք... եւ աշխարհասէր մարդոյ
քաղցր երեւի: Եւ այսքան բաւական է իմաստնոց (ունի
ԺԷ. գլուխ):
գ. 79բ-116ա Հատոր երրորդ: Գլուխ առաջին: Թէ
Ղուրան ամենայն աղանդից կարծեաց երեւի – [Գ]իտելի է, զի Ղուրան այնպէս երկբայաբար խօսի... ի
հոգեւոր երանութենէ եւ յաստուածային տեսութենէ
զրկեցար: Եւ առ այս այսքան բաւականասցի:
Ծնթ՝ Ստ. եւ վր. լս-ներում՝ «Գ. հատոր», «երրորդ հատոր»,
ունի Ա.-ԻԲ. գլուխ:

դ. 116ա-70բ Հատոր չորրորդ: Գլուխ առաջին: Թէ
որպես պարտ է խօսիլ ընդ այլազգիս – Նախ գիտելի
է, զի այլազգիքն յոյժ փոյթ ունին լսել ինչ վասն հաւատոյս մերոյ... Մի՛ թողցուք զճշմարտութիւն, զի խոս-

(2)
ժ. 183բ Մոգն հնարիւք ի նա հայեաց... (2)
ժա. 184ա Օձն էր կորստեան պատճառ... (2)
ժ. 268բ-9ա Աւա՜խ, զիմ աւուրք ու զկեանքս... (6)
ժդ. 272ա Ջուր խնդրեցից ի զովացումն... (4)
ժե. 273ա Քեզ յանձն առնեմ զաթոռ թագաւորութեան... (2)
ժզ. 273ա Ազդեցէ՛ք ի տուն Պարսից եւ ասէք հօրն
իմ Դարեհի... (1)
ժէ. 273բ Ի գնալդ քո յերկիր հեռի... (2)
ժը. 273բ Արքայս ի տապան եկաւ... (2)
ժթ. 273բ Դադարեցար, Աղէքսանդրէ՛... (2)
ի. 273բ Ինձ անձն ուժ եւ թեւ պիտէր... (2)
իա. 274բ Այս է հրաշք, որք յայտնեցաւ... (3)
իբ. 275ա Այս է քաղաքն Աղէքսանդրէ... (1)
իգ. 277բ-8ա Եթէ զանձն իւր տառապեալ եւ
զրկեալ... (3)
իդ. 279ա Այ իմ միամօր որդեակ... (4)
283աբ Յիշատակարան Խաչատրոյ Կեչառեցւոյ,
տե՛ս ձեռ. 1781, 60բ-1ա:
Գրչի ձեռքով՝ 250բ «Ա՜խ, ա՜խ, ճանճերու դարտէն», 253բ «Վա՜յ, վա՜յ, լուերու չարեաց»:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, բոլորգիր
284ա [Վասն ազգաց, որ դպրութիւն գիտեն] –
Իսկ որ դպրութիւն գիտէ եւ գր /// վարի ԺԲ. (12) ազգ
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է. եբրաէցիք///, քաղդիացիք, ասորիք,/// պարսիկք,
հնդիկք///... աւելորդ///:

ւողացն. Քրիստոսի փառք յաւիտեան. ամէն: Թվին
ՌՃԻԳ. (1674) եւ Նաւասարդի Բ.:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Գրչի. 170բ Գրեցաւ գիրքս ԺԷ. (17) աւուրբք ի
թվին ՌՃԻԴ. (1675) եւ Յունիսի ԻԵ. (25), ի դուռն
Սուրբ Էջմիածնի մեծի աթոռոյն եւ ի կաթողիկոսութեան տեառն Յակոբայ ամենայն հայոց եւ ի յաթոռակալութեան տեառն (անունը եւ 2 բառ ջնջած), ձեռամբ
իմով՝ Ներսիսի բանասիրի եւ սորին թարգմանչի աշակերտի, առ ի վայելս ինձ 'ւ աշակերտելոց իմոց:
283բ Գրողի գրոյս – Այլ եւ ի վերջին դարուս ես՝
Ներսէս բանի սպասաւոր, հարեւանցաբար ուրեք ուրեք
ուղղեցի զշարադրութիւնս սորին, զոր ի գրչաց էր սղալեալ, ի վայելս անձին իմոյ գրեցի եւ վասն իմոյ հետե-

1. 1ա (ԺԹ. դ. Ա. կէս, շղագիր) Եմ Եփրեմ արքեպիսկոպոսինն հայոցն Ռուսաստանի:
2. 284բ (1851 թ., շղագիր) 1851 թիւ, Փետրվարի
4ուն այս գիրս գրվեցաւ, օրն կիրակի յետ կէս օրվան 6
սըհաթիւ, Անդրեյ Փառակեցով:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ղուրան Մահմէտի (1.)», «ՌՃԻԴ.-1675», «Հմր 208/60», «117/ 3182»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 172ա «այսոր», «գրիմ», «մար ողորմութ ես մեղայոր եւ անարժան զամաւ», «պատմութիւն
մեծի աշխարհակալին», հայերէն այբուբեն՝ «ա-ք, Աստուած իմ», 172բ՝ «այր է, որ ասէ թէ առաքէ մայր
ողորմութիւնն», «լլլ աս»:

3183
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԺԷ. դար
ՍՏԱՑՈՂ՝ Պետրոս:
ԹԵՐԹ՝ 176 (յետագայի էջակալում՝ 1-73, որ է՝ 2ա-37ա).
չգրուած՝ 1ա, 176աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԱx12 (Ա 9, ԺԱ 13)+4x12 (4՝
8)+2: ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ, թ. 127, 175-7՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,1x6,7): ԳԻՐ՝
բոլորգիր՝ 1բ-126բ, 128բ-73բ (նմուշ՝ 45ա). նոտրգիր՝ 126բ-8բ,
173բ-5բ (նմուշ՝ 127ա). խազագրուած՝ 117ա-31բ, 168ա-71բ,
173ա-5ա: ՏՈՂ՝ 15-18: ԿԱԶՄ՝ մուգ կարմիր կաշի, բուսական
զարդերով տպարանային ոսկեզօծ եզերաշրջանակով, Ա. եւ Բ.
փեղկերի կենտրոններում՝ Խաչելութիւն (վերին անկիւններում՝
Արեգակ եւ Լուսին, ստորին անկիւններում՝ 2 եկեղեցի). միջուկը՝
տախտակ. աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ բրոնզ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ԲԳ. Ա եւ Գ. ծաղկաթուղթ, մասն կազմաստառի,
Բ՝ սպիտակ չգրուած թուղթ, լուսագծերով:

Նմուշ 45ա

Նմուշ 127ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն՝ 2ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 22ա, 44ա, 52բ, 68բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր,
հանգուցագիր: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային,
խաչ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, սեւ, սպիտակ, ոսկի,
շագանակագոյն, մանոշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած, մէջքի ստորին
մասում այրուածքի խորշ եւ ցեցի անցքեր. Պհպ. Ա.՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ. 1-2ի միջեւ մէկ թերթ կտրած, իսկ թ. 9-10ի
միջեւ մէկ թերթ ընկած, թ. 5՝ ստորին անկիւնը պատռուած. թ.
175՝եզրերը վնասուած, Պհպ. Բ՝ հիմքից ամբողջութեամբ անջատ. թ. 131ից՝ գրչափոխութեամբ. մանրանկարների ներկերն

արտատպուած հանդիպակաց էջերին. կարերը թուլացած, իրարից հեռացած. հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1բ [Ցանկ] Այս ինչ կարգեալ կայ ի Մաշտոցիս
– Ա. Վասն մկրտութեան եւ Ը.աւրեա տղայի – ԺԵ.
Վասն աշխարհաթաղի այգուցն/// (թափուած):
1. 2ա-19բ Կանոն մկրտութեան – Ածցեն զնուիրեալն
ի դուռն եկեղեցոյն եւ ասեն... Տէ՛ր Աստուած մեր,
Աստուա՛ծ բարերար...
– 19աբ Կանոն Ը.օրեա տղային – Բերեն զերեխայն ի դուռն եկեղեցոյն...
2. 20ա-1բ Կանոն քառասնորդաց նորածնելոցն –
Յորժամ բերեն զմանուկն, զմայրն եւ զմանկաբարձն ի
յեկեղեցին... Սաղմոս. Աստուա՛ծ, անուան քում... Տէր
Աստուա՛ծ մեր, որ եկիր ի փրկութիւն ազգի մարդկան...
3. 22ա-35ա Կանոն պսակ առնելոյ – Գ. ժամն երթան ի դուռն յեկեղեցոյն... Սաղմոս կցուրդ. Տէ՛ր, ի զօրութեան քում. Ընթերցուած ի Ծննդոց. Եւ ասաց Աստուած. Արասցուք մարդ...
4. 35ա-7ա Կանոն երկրորդ ամուսնաութեան –
Պսակի է. Սաղմոս. Տէ՛ր, ի զօրութեան քում... |35բ| Եւ
ասէ զաղօթս. Տէ՛ր Աստուած մեր, որ ի հրեշտակաց
խաւսեցեալ...
5. 37բ-40ա Կարգաւորութիւն եղբայրակցութեան
– Դնեն յեկեղեցին զսուրբ Աւետարան եւ զխաչն...
Սաղմոս. Զի բարի... Յոհաննու առաքելոյ ի Կաթողիկէից թղթոյն. Սիրելի՛ք, սիրեսցուք զմիմեանս...
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6. 40աբ Աղօթք երդմանահարի – Տէ՛ր Աստուած, որ
զմարդկան բնութիւնս տկար եւ փոփոխական գիտես...
7. 40բ-2ա Կանոն ի վերայ ջրհորոյ, յորժամ հեղձու ինչ, եւ պիղծ անկանի ի նայ – Շարական. Առաքելոյ աղաւնոյ... Սաղմոս. Ձայն Տեառն ի վերայ ջուրց...
8. 42բ-3բ Կանոն պղծեալ կերակրոց, թէ ոք ուտէ ի
քրիստոնէից տաճկազէն կամ ի զոհից հրէից եւ
հեթանոսաց – Սաղմոս Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ...
Եւ ասէ զաղաւթս. Տէ՛ր Աստուած, փառաւորեալ ամենայն արարածոց...
9. 43բ-8բ Կանոն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն եւ խաչ առաջի եւ բուրվառ... եւ ասեն Ամբիծքն ի բուն... Եւ քահանայն ասէ
զաղօթս. Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ, ամենագութ, ամենախնամ...
10. 48բ-52ա Աղօթք [վասն հիւանդի], յորժամ
մարդ դիժարի ի ժամ հոգէվարին – Քահանայն կարդայ զաղօթս ի վերայ հիւանդին, որ շուտով քակի հոգին. Տէ՛ր Աստուած զաւրութեանց, մեծ եւ ահաւոր եւ
ողորմած...
11. 52ա-65բ Կանոն տղաթաղի – Յորժամ ԲԺ.ան
կամ հնգէտասանամեա լինի, ասեն Սաղմոս Ծ. Ողորմեա՛... Փա՜ռք. Առ քեզ Տէր համբարձի... |52բ| Եւ քահանայն ասէ զաղօթս. Աստուած յաւիտենական եւ թագաւոր անմահ... 54ա Ի վարդապետութենէ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին. Եթէ մեք, որ կենդանոյն մնացեալ
իցեմք...
12. 66ա-8ա [Կանոն Տղաթաղի այգուցն] – Իսկ
առաւօտուն երթան ի գերեզմանն եւ ասեն Սաղմոս.
ԶԱմբիծսն... Սաղմոս կցուրդ. Եղիցի անուն Տեառն...
Փոխ. Աւրհնեցէ՛ք, մանկունք... Ընթերցուած Յեսայեա.
Զի ի Տեառնէ եղիցի դարձ...
13. 68բ-95ա Կանոն համօրէն ամենայն ննջեցելոց՝ թաղմամբ ի Քրիստոս [յ]ուղարկելով – Ասեն
Սաղմոս Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ... Կանոն՝ Երկինք
պա[տմեն]... [Աղաւթք]. Աստուած յաւիտենական եւ
անսկիզբն, անեղ...
– 89ա-95ա [Կանոն աշխարհաթաղի այգուցն] –
Իսկ առաւօտուն երթան ի գերեզմանն եւ ասեն զԱմբիծսն... Սաղմոս. Եղիցին ականջ...
14. 95ա-8ա Կանոն եօթն աւուրն – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն զԱմբիծն... Սաղմոս. Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց... Ընթերցուած յԻսայեա մարգարէէ. Այսպէս
ասէ Տէր. Գամ ժողովել զամենայն ազգս...
15. 98ա-104ա Կանոն հոգէհանգիստ առնել մեռելոյ – Ասի Սաղմոս ի թիւ Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ... Եւ ասէ զաղօթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր, Աստուա՛ծ բարերար եւ մարդասէր, քաղցր...
16. 104աբ Կանոն աղ աւրհնելոյ – Սաղմոս. Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ մեզ... զփոխ լման ասա՛յ Գ. ան-
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գամ... Եւ ասէ զաղօթս քահանայն. Աւրհնեա՛լ ես, Տէր
Աստուա՛ծ ամենակալ, արարիչ ամենայն արարածոց...
17. 104բ-7բ Կանոն աւրհնութիւն հատի, պատարագի, սեղանոյ – Յորժամ սեղան դնեն մատաղի,
ասեն Սաղմոս. Աւրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն... |105ա| Եւ
ասէ զաղաւթս քահանայն. Գոհանամք եւ փառաւորեմք
զքեզ, բարերար եւ բազմագութ Տէ՛ր...
18. 108ա-116ա Կանոն Տեառնականի աղ աւրհնելոյ – Ածցեն զնուիրեալն ի դուռն եկեղեցոյն, առաջի
սուրբ խաչին... Ասեն Սաղմոս. Երանի ում... Աւրհնեալ
ես, Տէ՛ր ամենակալ... 108բ Ընթերցուած ի Ղեւտացոց.
Եւ կոչեաց զՄովսէս Տէր եւ խօսեցաւ ի խորանէ անտի...
19. 116աբ Կանոն Տեառնականի սեղան աւրհնելոյ – Աւրհնեա՛լ ես, Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ...
20. 117ա-19ա Գանձ թաղման Ննջեցելոց՝ ասացեալ ի յԱռաքել վարդապետէ («ԱՌԱՔԵԼ») – Այսաւր
եհաս հրաման արարչէն, / մահու հրաւէր մարմնոյ հողեղէն...
21. 119ա-23բ Ողբ մեռելի՝ ի Նաղաշէ ասացեալ –
Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ, / քաղցր բնութիւն աստուածային մեզ դառնացաւ...
22. 121բ-3բ [Ողբ] – Յերեկ հողվերօքն անցայ, /
հոտ առի, զքիմըս կափուցի...
23. 123բ-5ա Երգ վասն Ննջեցելոց է – Արարիչ եւ
մարդասէր, անոխակալ եւ բարեգութ...
24. 125ա-6ա Ես ասացի ի վերանալ յինէն...
25. 126բ-8բ Ողբ ի վերայ ննջեցելոցն ասայ
(«ԳԷՈՐԳ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԲԱՆ Ի ԲԵՐԱՆՈՅ ՄԵՌԵԼՈՑ»)
– Գոչեմ առ ձեզ ողբերական / ձայնիւ մաղթեմ յոյժ լալական...
26. 128բ-31բ Տաղ վասն հոգոյ՝ ի Նաղաշ եպիսկոպոսէ ասացեալ – Անցանէ մեծութիւն ու փառքն
աշխարհիս, / աւերի եւ քակտի շինուած տաճարիս...
27. 132ա-48բ [Կանոն ջուր աւրհնելոյ] – Երթան ի
ջուրն յաւուր յայտնութեան Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի.
եւ այս կանոն կատարի: Սաղմոս կց. Ձայն Տեառն ի
վերայ ջուրց... Ընթերցուած յԵլից. Եւ խաղացոյց Մովսէս... 137բ Աւրհնութիւն ջրոյ, զոր ասացեալ է սրբոյն
Բարսղի Կեսարու Կապադովկեցոյ հայրապետին. Աւրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ ամենակալ...
Ստ. լս.՝ «Կանոն ջուր աւրհնելոյ», «Յաւուր յայտնութեան»:

28. 149ա-67բ Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն
եկեղեցին եւ լուանան ջրով եւ ասեն ի թիւ Սաղմոս Կ.
Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց... Ընթերցուած յԱռակաց. Երանեալ է այր, որ եգիտ զիմաստութիւն...
Ստ. լս.՝ «Կանոն խաչ աւրհնելոյ»:

29. 168ա-73ա Քարոզ ջրաւրհ[ն]էքին – Ասեն քահանայքն եւ ժողովուրդն. Լո՛ւր, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Ասեն. Աստուա՛ծ մեծ եւ սքանչելագործ, զաւրութիւն
անեղանելի...
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ա. 169աբ Տաղ ջուր աւրհնելոյ ասա՛յ – Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ, / արարիչն Աստուած ի Յորդանան եկեալ...
բ. 169բ-71բ Քարոզ ջուր աւրհնէին (,ՅՈՀԱՆՆԻՍԻ
ԵՐԳ») – Յամենայն ժամ աւրհնեմք զաւրհնեալ փըրկիչդ, Էմանուէլ ծնեալ ի կուսէն եւ վերստին ծընընդեամբ մըկըրտեցար այսաւր ի Յորդանան...
30. 172ա-3ա Կանով[ն] աւրհնութեան զգեստուց
սրբութեան – Եւ ասեն սաղմոս. Դատ արա՛ ինձ, Տէ՛ր...
Աւրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ, ահաւոր եւ
բարձրեալ...
31. 173ա-5ա Ողբ մեռելի – Ո՛վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան...
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
175բ (անարուեստ նոտրգիր) [Ուղեցոյց ժամա-
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գրքի]. Մարտիրոսաց օր լինի – Հանգըստեանն
ապաշխարութեան, Մարտիրոսաց...[Յ]արութեան օր.
Հանգըստեանն... ծըն[ն]դեան խաչի եւ փառք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Ստացողի. 116բ Եւ յիշեա՛ զհոգի ստացողի գրոցս
Պետրոսին:
126ա Աւգնեա՛, Յիսո՛ւս Քրիստոս, ստացողի գրոցս
Պետրոսին եւ այց արա՛ ի միւսանգամ քո գալստեանդ,
ողորմեա՛:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

175բ (ԺԹ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Յիշեա՛յ, Տէ՛ր,
եւ ողորմեա՛յ Սարգիս ղալֆայի որդի տիրացու Աստուածատուրին:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Մաշտոց
ձեռաց (1)», 1ա՝ «ԺԷ. դ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«135/3183»:

3184
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 430: ԿԱԶՄ՝ բաց շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի՝
դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ եւ գորշ,
դռնակինը՝ սպիտակ եւ բաց վարդագոյն հէնքով վանդակազարդ
կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Աւետարան ըստ Մատթէոսի: Թ դ.:
ԱԲ+ԳԴ՝ ստացուած 1 թերթի ընդերկայնակի հատուած մասերի
ընդլայնակի ծալումով. եզրահատած: Մագաղաթ, 15,2x11,3,
երկսիւն, պահպանուած 1 սիւնը, ԳԴ-ից պահպանուած է առաջին սիւնի 1-2 տառ եւս (10,8x8,9), բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝
Գբ). տող՝ 5-6: Կարդալ՝ Գա-Դբ-Բբ-Աա-Բա-Աբ-Գբ-Դա. «[Յայնժամ Յիսուս ար]ձակեաց երկուս յաշակերտացն... Եւ ասէ ցնոսա.
Գրեալ է՝ տուն իմ տուն [աղաւթից կոչեսցի. եւ դուք արարէք զդա՝
այրս աւազակաց]» [ԻԱ. 1-3, 5-10, 12-3]: Պտռ.-Պհպ.ների ստ.
լս-ներում կայ Համաբարբառ: Լուսանցազարդ՝ բուսական (Բա):
Գոյներ՝ նարնջի:
ԺԸ. դ-ի յաւելագրութիւն (Պտռ.-Պհպ.ների ստ. լս-ներում) –
Աա՝ «/// տասցէ եւ դարձցի անդրէն», Աբ՝ «Եւ ասէր՝ եթէ երկուաւրեակ ա///», Դա՝ «/// երեքաւրեա յարուցանէի մեռել», Դբ՝
«[սքան]չելեացն եւ զճշմարիտն///»:

Աա՝ «Գրիգոր եպիսկոպոս Նիւսացի, Դիոնիսիոս Արիսպագացի
եւ Դաւիթ փիլիսոփայ», Պտռ.-Պհպ. Բա՝ «136/3184»:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պտռ.-Պհպ. Գա՝ «Էլէքտըռիօն, որ է///
յոսկոյ եւ արթծոյ(=արծաթոյ) խառն»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԵ. դար
ԳՐԻՉ՝ Ներսէս (1-167): ՍՏԱՑՈՂ՝ Մինաս վարդապետ:
ԹԵՐԹ՝ 168 (1-168՝): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx12 (ԺԴ 10)+1: ՆԻՒԹ՝
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,1x11,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x8,2):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 37ա): ՏՈՂ՝ 21:

Նմուշ 37ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա րդ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Ճ ա կ ա տ ա զա ր դ ՝ 83ա, 130ա: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1-43՝ ցեցի անցքեր. հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր. թ. 168ը ԺԷ. դարի յաւելում է:
Նմուշ Գբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին վնասուած, մաշուած. մէջքի
կաշին Ա. փեղկի եզրից վերից վար երկայնքով պատռուած. Ա.
փեղկի երկու գամերը, Բ. փեղկի կապիչներից մէկն ընկած. աստառը՝ գունաթափ, դռնակի ստորին հատուածում պատռուած.
Պտռ.-Պհպ.ները կծկուած, կեղտոտուած, խունացած, վրան ցեցի
անցքեր, Ա.ն վնասուած:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 21. 1. Բանք
Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ, 2. Բանք Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյ, 3. Բանք Դաւթի փիլիսոփայի», մէջքին փակցուած
թերթիկին՝ «Գրիգ. Նիւսացւոյ Մարդակազմութիւն», Պտռ.-Պհպ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-82բ [Նեմեսիոսի Վասն բնութեան մարդոյ]
Տե՛ս ձեռ. 470, 2ա-115ա: [Ցանկ գրոցս]/1ա-2ա: ա/2ա14բ: բ/14բ-31ա: գ/31ա-4բ: դ/34բ-6ա: ե/36ա-41ա: զ/41ա-2բ:
է/42բ-6ա: ը/46ա-8ա: թ/48աբ: ժ/48բ: ժա/48բ-9ա: ժբ/49ա:
ժգ/49ա-50բ: ժդ/50բ-1բ: ժե/51բ-3ա: ժզ/53աբ: ժէ/53բ-6ա:
ժը/56աբ: ժթ/56բ-7ա (Յաղագս սրտմտութեան – Սրտմտութիւն
է եռանդն...): ի/57աբ: իա/57բ: իբ/57բ-8բ: իգ/58բ-9ա:
իդ/59ա-60ա: իե/60ա: իզ/60աբ: իէ/60բ-2բ: իը/62բ-3ա:
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իթ/63ա-4ա: լ/64ա-5ա: լա/65աբ: լբ/65բ-6բ: լգ/66բ-8ա:
լդ/68ա-9ա: լե/69ա-70ա: լզ/70աբ: լէ/70բ-2ա: լը/72ա-3ա:
լթ/73ա-4ա: խ/74ա-5բ: խա/75բ-8ա: խբ/78ա-82բ: Յիշատակարան թարգմանութեան/չիք:
Լուսանցքներում տեղ-տեղ՝ «Լուծմունք»:

Բ. 83ա-129բ [Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս կազմութեան մարդոյ]
Տե՛ս ձեռ. 470, 116բ-213ա: [Ցանկ]/չիք: ա/83ա-4ա: բ/84ա6ա: գ/86աբ: դ/86բ-7ա: ե/87աբ: զ/87բ-8ա: է/88աբ: ը/88բ-9բ:
թ/89բ-92ա: ժ/92աբ: ժա/92բ-3բ: ժբ/93բ-4բ: ժգ/94բ-6բ: ժդ/96բ7բ: ժե/97բ-101ա: ժզ/101աբ: ժէ/101բ-2բ: ժը/102բ-5ա:
ժթ/105ա-7ա: ի/107ա-8բ: իա/108բ-9ա: իբ/109ա-10ա: իգ/110ա1ա: իդ/111ա-3ա: իե/113ա-4ա: իզ/114աբ: իէ/114բ-8ա:
իը/118աբ: իթ/118բ-20ա: լ/120ա-1բ: լա/121բ-3բ: լբ/123բ-9բ:
Լուսանցներում երբեմն՝ «Լուծմունք»:

Գ. 130ա-68բ Գրիգ[որ]ի Նիւսացւոյ Յաղագս կուսութեան, թէ սեփհական է աստուածայնո եւ անմարմին ի բնութեան կուսութիւն
Տե՛ս ձեռ. 470, 216ա-87ա: ա/130ա-1բ: բ/131բ-7ա:
գ/137ա-40ա: դ/140աբ: ե/140բ-1բ: զ/141բ-2ա: է/142ա-4ա:
ը/144աբ: թ/144բ-6ա («Ը» գլխանիշը դրուած է Թ. գլխի մօտ,
իսկ Թ. գլխանիշը՝ նոյն գլխի «Քանզի որքան ինչ է» հատուածի): ժ/146ա-8բ: ժա/148բ-51բ: ժբ/151բ-3բ: ժգ/153բ-4ա:
ժդ/154ա-6ա: ժե/156աբ: ժզ/156բ-8բ: ժէ/158բ-9ա: ժը/159ա60ա: ժթ/160ա-1բ: ի/161բ-2բ: իա/162բ-3բ: իբ/163բ-8բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 82բ Ո՛վ ընթերցողք, յիշեցէ՛ք զմաքրայփայլ
յաղաւթս ձեր սուտանուն Ներսէս յեղկելիս: Այլ անմեղադիր լերո՛ւք սխա[լա]նաց, որ ես խամ էի, ոչ թէ իմ
կամօ(=աւ) գրեցի, այլ օժարութեամբ ետ գրել զսնուցիչն քաջագիտուն Մինաս վարդապետն իմ:
129բ Գծագրող սուրբ տառիս սուտանուն Ներսէս
եղկելիս յիշեցէ՛ք:
140բ ԶՆերսէս գրիչ յիշեալ հայցէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

129բ (1866 թ., շղագիր) Եւ զընթերցող սորին
զՄեսրովբ վարդապետ Սմբատեանց Նախիջեւանցի
միաբանն Սուրբ Էջմիածնի եւ վանահայրն Սուրբ Նախավկայի վանից յիշեցէ՛ք, 1866:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Գրիգորի Նիւսացւոյ», «ԺԶ.-ԺԷ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Անանուն (168ա-430բ):
ԹԵՐԹ՝ 261 (169-430՝). չգրուած՝ 169աբ 235բ, 430բ: ՊՐԱԿ՝
Ա-ԻԲx12 (Գ՝ 10, Ա, ԺԳ՝ 11, ԻԲ՝ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,1x11,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x8,2): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 177ա): ՏՈՂ՝ 25:

Նմուշ 177ա
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ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ թռչնագիր (170ա,
298բ): Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 298բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 170ա:
Գ ո յ ն ե ր ՝ նարնջի, մանոշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 170ա-235ա [Յովհաննու Անգլոսի Համառօտ
հաւաքումն Յաղագս հոգւոյ եւ զօրութեանց նորին
Տե՛ս ձեռ. 868, 193ա-244ա: [Նախադրութիւն]/170աբ:
ա/170բ-1ա: բ/171աբ: գ/171բ-2բ: դ/172բ-3ա: ե/173ա-4ա:
զ/174ա: է/174ա-5ա: ը/175ա-6ա: թ/176ա-7ա: ժ/177ա-8ա:
ժա/178ա-9ա: ժբ/179աբ: ժգ/179բ-80ա (սկ.՝ «Երեւի թէ այոյ,
զի այն, որոյ արտաքս քարշումն առնէ...»): ժդ/180ա-1բ:
ժե/181բ-2ա: ժզ/182աբ: ժէ/182բ-3բ: ժը/183բ-4բ: ժթ/184բ-5ա:
ի/185ա-6բ: իա/186բ-90ա: [իբ]/190ա-1բ: [իգ]/191բ-4ա:
իդ/194ա-7բ: իե/197բ-201ա: իզ/201ա-3բ: իէ/203բ-4ա:
իը/204աբ: իթ/204բ-5բ: լ/205բ: լա/205բ-7բ: լբ/207բ-8բ:
լգ/208բ-10ա: լդ/210ա-1ա: լե/211աբ: լզ/211բ-3ա: լէ/213ա4ա: լը/214ա-7ա: լթ/217ա-8ա: խ/218ա-20ա: խա/220աբ:
խբ/221ա-3ա: խգ/223ա-5բ: խդ/225բ-6բ: խե/226բ-7ա:
խզ/227աբ: խէ/227բ-30ա: խը/230ա-1բ: խթ/231բ-4ա: ծ/2345ա (վջ.՝ «Կատարեցաւ գիրքն, որ Յաղագս հոգւոյ եւ զաւրհնութեանց նորին):
Ծնթ. Հմր 868 ձ-ում չկան սրա իէ/203բ-4ա («Յաղագս
տրտընջականին»), եւ յաջորդ՝ իը/204աբ միաւորները: Գրիչը
սխալուել է. 868 ձ-ի իդ-ծ համարները համընկնում են այս
ձեռագրի իե-ծա. համարներին:

Բ. 236ա-97բ Յաղագս առաքինութեանց հոգոյն
(հին թարգմ.)
Տե՛ս ձեռ. 930, 256բ-76ա: [Նախադրութիւն]/236ա-7ա:
ա/237ա-8ա: բ/238ա-9ա: գ/239ա-41ա: դ/241ա-2ա: ե/242ա3բ: զ/243բ-6ա: է/246ա-8ա: ը/248ա-51բ: թ/251բ-3բ: ժ/253բ5ա: ժա/255ա-7բ: ժբ/257բ-61բ: ժգ/261բ-4ա: ժդ/264ա-5բ:
ժե/265բ-70բ: ժզ/270բ-4բ: ժէ/244բ-6բ: ժը/277ա-9ա: ժթ/279ա82բ: ի/282բ-5բ: իա/285բ-92ա: իբ/292ա-6ա: իգ/296ա-7ա
(վջ.՝ «Կատարեցօ(=աւ) գիրքս, որ Յաղագս հոգւո եւ զաւրութեանց նորին եւ առաքինութեանց»):

Գ. 297բ-389բ Համառօտ հօ(=աւ)աքումն Յաղագս հրեշտակաց
Տե՛ս ձեռ. 930, 226ա-56բ: [Նախադրութիւն եւ
ցանկ]/297բ-8բ: ա/298բ-301ա: բ/301ա-3ա: գ/303ա-6ա:
դ/306ա-8բ: ե/308բ-11ա: զ/311ա-5ա: է/315ա-7ա: ը/317ա20բ: թ/320բ-4ա: ժ/324ա-8ա: ժա/328ա-31ա: ժբ/331ա-4բ:
ժգ/334բ-6բ: ժդ/336բ-43բ: ժե/343բ-50ա: [ժզ]/350ա-4ա:
[ժէ]/354ա-7բ: [ժը]/357բ-60բ: [ժթ]/360բ-71բ: ի/371բ-3բ:
իա/373բ-6ա: իբ/376ա-9ա: իգ/379ա-82ա: իդ/382ա-7ա:
իե/387ա-89բ:

Դ. 390ա-430ա Գումարումն յոքնադիմի իրողութեանց սահմանաց Դօ(=աւ)թի փիլիսոփաի եւ այլոց
իմաստն[ա]սիրաց, ի Մովսիսէ ումէմնէ՝ ըստ տառից
դասաւորութեան շարակարգեալ («Ա-Ք»): Գտանին
անյագ եւ անհամեստացն կոփ փառաց կամ այլ
իւրաքանչիւր իրաց – Ագահութիւն է, որ ընթաց որոգայթ... Քսութիւն է գաղտ խօսել չար զընկերէն:
– 404բ (ստ. լս.) գրչի ձեռքով՝ «Թոնըս կարգին
գրէ»:
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3185
ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՒԱՑԻ, ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 120. չգրուած՝ 1բ-3բ, 118բ-20բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ժx12: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով. մահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,6x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
21ա): ՏՈՂ՝ 26: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ դեղին թուղթ:

Նմուշ 21ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական
(նռներ՝ 4ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի անկիւնները մաշուած. մէջքի ստորին մասի կաշին մասամբ թափուած. թերթերին խոնաւութեան
եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-118ա Ոսկեփորիկ Գրիգորի Տաթեւացւոյ

Տե՛ս ձեռ. 1454, 8ա-257ա: Առաջաբանութիւն՝ չիք:
Ցանկք/4ա-7ա: 1/7բ-43բ: 2/44ա-59բ: 3/59բ-102բ: 4/102բ-18ա
(ԽԱ. գլխից մինչեւ Ծ. գլուխը՝ չիք):
Տե՛ս տպ. Ոսկեփորիկ, 1746:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
1ա [Բանալի գաղտնագիր այբուբենի] – «Ա-Ֆ»
(մաշտոցեան այբուբէնի շղագրի կերպափոխութիւն)՝
«Շարն այս ձգէք իմ եղբայր հարազատապէս»:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա սեւ թանաքով շրջանակ, ներսում
թագով պսակուած զինանշան, եզրերին մակագրութիւն՝ «Печ Ахалцыхской градской полиции».
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ոսկեփորիկ», 1ա՝ «ԺԷ.-ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «3185/
235», «Հմր 191/27.»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «հ», «այթիթ»:

3186
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՄԸ. – 1759

ԶՄԻՒՌՆԻԱ
ԳՐԻՉ՝ Մեսրոպ Գանձակեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Զաքարիա վարդապետ:
ԹԵՐԹ՝ 143+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 110բ: ՊՐԱԿ՝ 1-5x8 (5՝
7)+Ա-Թx12 (Թ՝ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
եռամահիկ (երեւում են միայն եզրերը): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2x9,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (թ. 1-38՝ 11x7, թ. 39-143՝ 12x7): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 40ա), տպագիր (նմուշ՝ 7ա): ՏՈՂ՝ 19: Կազմ՝ սեւ
դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ
չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. (սկ.).
սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 7ա

Նմուշ 40ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 40ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի անկիւնների կաշին մաշուած. լուսանցակողերը՝ կեղտոտուած. թ. 38-39ի միջեւ 3, թ. 103ից յետո
6 թերթ կտրած հանած (կան ելուստները), թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-38բ (Տպագիր) Գրգուկ, որ կոչի Պատճառաց,

որ է մասն ինչ ի Գրոց պատճառացն Արիստոտէլի կամ
որպէս ոմանք կարծեն Պրոկղի իմաստասիրի, թուին
1199 [= Արիստոտէլ, Գիրք պատճառաց, Կ. Պոլիս,
տպ. Գաբրիէլ Սեբաստացի Բարսեղեանի, 1750]:
– 1գ Ի Գրոց Պատճառաց Արիստոտէլի կամ
որպես ոմանց թուի՝ Պրոկղի
Տե՛ս ձեռ. 110, 351բ-69բ: ա/1գ-3բ: բ/3բ-4բ: գ/4բ-5բ:
դ/5բ-7ա: ե/7ա-8ա: զ/8ա-9բ: է/9բ-10բ: ը/11ա-2ա: թ/12ա-3բ:
ժ/14ա-5ա: ժա/15աբ: ժբ/15բ-6բ: ժգ/16բ-7ա: ժդ/17ա-8ա:
ժե/18ա-9: ժզ/19ա-20ա: ժէ/20բ-1ա: ժը/21ա-2ա: ժթ/22աբ:
ի/23ա-4բ: իա/24բ-5ա: իբ/25ա-6ա: իգ/26ա-7ա: իդ/27ա-8ա:
իե/28ա-9ա: իզ/29ա-30ա: իէ/30աբ: իը/30բ-1ա: իթ/31բ:
լ/32ա-4բ: լա/34բ-5բ: լբ/35բ-7ա:
Գլուխները խորագրուած են «Առարկութիւն առաջներորդ», «Առարկութիւն երկրորդ», մինչեւ՝ «Լ. եւ Բ. երրորդ»:

– 37ա/էջ75 [Յիշատակարան թարգմանութեան] –
Արդ, դուզնաքեայ բանս թարգմանեալ եղեւ ի լատինացոց բարբառէ ի հայոց լեզու ի ձեռն ուրումն Լեհացի
Ստեփաննոս կրօնաւորի, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն մերոյ. ամէն:
Ծնթ. Գրքի նկարագրութիւնը տե՛ս՝ Հայ գիրքը 1512-1800
թվականներին. Հայ հնատիպ գրքի մատենագիտութիւն, Կազմեցին՝ Ն. Ա. Ոսկանեան, Ք. Ա. Կորկոտեան, Ա. Մ. Սաւալեան,
Երեւան, 1988, էջ 409-10, Հմր 519: Քանի որ այստեղ տպագրութեան յիշատակարանը յապաւուած եւ ընթերցման որոշ սխալներով է, ուստի այս մատենագիտութեան երկրորդ՝ բարելաւուած հրատարակութիւնը կանխելով, այն այստեղ բերում ենք
ամբողջութեամբ՝
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹԵԱՆ

37բ/էջ 76 Շնորհօք Տեառն ամենակալի եւ բարեխօսութեամբ տիրուհւոյ միշտ կոյս Աստուածածնին եւ
սրբոյն Գաբրիէլի՝ աստուծային եւ ըսքանչելի խորհրդոց
յայտնօղ հրեշտակացն պետի՝ եզերացաւ, յանկ ել եւ ի
կատար եհաս գրգուկս որ կոչի Պատճառաց. եւ ըստ
իրաւանց կոչեցաւ Պատճառաց, զի ի ձեռն պաճռելեաց
քննելով զպատճառն, հասանի առ անպատճառեցեալ
պատճառօղն պատճառելեաց, որ է անստեղծ բարութիւնն, որոյ ամենակարողութեանն, ամենիմաստութեանն
եւ ամենաբարութեանն՝ առաջի անմահ եւ պատասխան
գահոյից սարսափելի արքայից ստեղծողին, այս է՝ առաջի նրբաքննին, ճշմարտատես, եւ սիրոյ աղբիւր մ
|38ա/էջ77|տաց կատարելոցդ, ծունր ի գուճ արկեալ
պատկառ եւ խոնարհ դիմօք մտաց, զկեղտալի եւ զամօթալի երեսս սրտիս առ երկրաւ եւ առ ոչնչիւ ունելով
համբոյր, սէր եւ համակամութիւն մատչի, զսէր, ցոյց
տալով ի սիրոյ նորին ի թափուր երեւողէս: Ի հայրապետութեան տեառն Ղազարու ամենայն Հայոց կաթողիկոսի եւ ի պատրիարգութեան սրբոյ աթոռոյն Երուսաղէմի տեառն Յակօբայ աստուածաբան վարդապետի,
հրամանաւ Կոստանդինուպօլսոյ պատրիարգի տեառն
Մինասայ ճգնազգեաց վարդապետի: Ի տպարանի հանճարեղ եւ նրբիմաց Բարսեղան Գաբրիէլ դպրի, ի թուի
փրկչին ՌՉԾ.ին (1750), ի մայիսի 10ին: Ի վերջ բանիս,
ո՜վ ծարաւիք տեսական եւ գործնական գիտութեան,
ուրախ |38բ/էջ78| լերուք ընդ իս, զի թէպէտ ըստ տէրունական բանին զկորուսելն, այսինքն՝ ի գրչաց զաղաւաղեալս ոմանս ոչ կարացի գտանել, սակայն զոչ
կորուսեալն արձանագրեցի, զի մի՛ կորիցէ, եւ գիտեմ,
զի ի դէպ է ինձ աստ յանդգնութեանս յանդիմանութիւն,
որ ըստ իրիք կերպի կարեն ոմանք ասել, թէ եթէ ոչ
կարէիր գտանել, զիա՞րդ զքեզ այս իրակութեանս ի մէջ
մղեցեր, զի թերեւս իցէր ոք կարողագոյն քան զմեզ, որ
ձեռնամուխ լիներ այսորիկ գործոյ, ասեմ առ այն, թէ
այնպիսի կարօղն, քան զայս մեծամեծացն ձեռնամուխ
լիցի եւ զմեզ այնու պարսաւեսցէ. բաւ է նրբամտացդ:
Բ. 40ա-109բ Համառօտ պարզաբանութիւն գրոցն
պատճառաց՝ արարեալ ի տառապեալ Մեսրոպայ
Գանձակեցւոյ.
ա. 40ա-4ա Յաղագս ըստորոգութեանց եւ ենթակայից. առարկութիւն առաջներորդ
– 40ա [Յիշատակարան] – Զգիրքս զայս թարգմանեաց մեզ Իլովացի ըՍտեփաննոս վարդապետն, ի
գահն Սուրբ Էջմիածին, ընդ սմին եւ զայլս, որ է՝ Դիոնէսիոսն, Հոգեացն, Հայելի վարուցն եւ այլն: Իսկ մակագիրն, որ ասէ ի գրոց Պատճառացն, յայտ է, թէ սա
մասն է Պատճառաց գրոցն, եւ ո՛չ բոլորն, զորս չէ
թարգմանեալ ի լեզուս մեր, զի որ ասէ Արիստոտէլի,
եւ կամ որպէս ոմանց թուի՝ Պրոկղի, բայց շարագրութիւն սորա յաւէտ Պրոկղի յարմար երեւի, քան թէ |40բ|
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Արիստոտէլի, եւ զի որպէս յայտ է ի շարագրութեանցն
Արիստոտէլի, որ այժմ առ մեզ գտանի: Քանզի Արիստոտել զանհատսն կոչէ նախկին գոյացութիւն... եւ
այսպէս ընթանայ ըստ կարգի ըստորոգութեանց եւ ենթակայից, ի միակէն եւ յէակէն ըսկսեալ, մինչեւ յանհատսն կատարէ զբան վարդապետութեան իւրոյ:
– 40բ-4ա Ամենայն |41ա| պատճառ նախկին է...
սրբոյն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյն եւ Պրոկղի
իմաստասիրին. եւ այլն:
բ. 44ա-6բ Յաղագս գոլոյն, որ ի վեր է, քան զյաւիտենականութիւն: Առարկութիւն երկրորդ – Գոլն
աստ զերիս որոշէ, կամ վերնագոյն...
գ. 47ա-9բ Յաղագս ազնուական հոգւոյն մարդոյ:
Առարկութիւն երրորդ – Ազնուական հոգի աստ զբանական հոգին կոչէ...
դ. 49բ-52բ Յաղագս նախկին գոլոյն, որ է աթոռոց դասքն հրեշտակաց: Առարկութիւն չորրորդ –
Բանս այս առաւել յարմար երեւի ի վերայ անմարմին
հրեշտակաց...
ե. 52բ-5ա Յաղագս սեռից եւ տեսակաց: Առարկութիւն հինգերորդ – Իմացութիւնք վերնագոյնք առաջինք սեռականագոյն սեռիցն ասէ...
զ. 55ա-7բ Յաղագս անհասութեանն Աստուծոյ:
Առարկութիւն վեցերորդ – Զարմանալի է աստուածաբանութիւնն պրակիս պատճառ նախկին...
է. 57բ-61ա Յաղագս, թէ հրեշտակք անմարմին
գոյացութիւնք են: Առարկութիւն եօթներորդ – Եւ իբրեւ ճառեաց զանհասութիւնն Աստուծոյ...
ը. 61ա-5բ Յաղագս դարձեալ հրեշտակաց եւ սեռից եւ տեսակաց: Առարկութիւն ութներորդ – Տակաւին զնոյն առնէ վարդապետութիւն...
թ. 65բ-7ա Յաղագս իմաստութեանց, որ է հրեշտակաց: Առարկութիւն իններորդ – Իմացութիւն աստ
ի վերայ առաջին քահանայապետութեանն հրեշտակաց...
ժ. 67ա-9բ Յաղագս ըստորոգութեանց եւ ենթակայից: Առարկութիւն տասներորդ – Պղատոնականքն
ոչ որոշեն զհոմանունութիւնն...
ժա. 69բ-70ա Յաղագս մշտնջենաւորաց եւ փոփոխականաց: Առարկութիւն մետասաներորդ – Իմացութիւն աստ զէակն կոչէ իմանայ զմշտնջենաւոր էութիւնս...
ժբ. 70ա-3ա Յաղագս ըստորոգութեանց եւ ենթակայից: Առարկութիւն երկոտասաներորդ – Աստ զեղանակ համեմատութեանն ծանուցանէ...
ժգ. 73ա-4ա Յաղագս ըստորոգութեանց եւ ենթակայից: Առարկութիւն երեքտասաներորդ – Իմացութիւն աստ ընդհանրիցն ասէ...
ժդ. 74բ-7ա Յաղագս հոգւոյն մարդոյ: Առարկութիւն չորեքտասաներորդ – Հոգի աստ զմեր հոգին
ասէ, որ զիրաց նմանութիւնն առ ինքն...
ժե. 77ա-8բ Յաղագս դարձեալ բանական հոգւոյ:
Առարկութիւն հնգետասաներորդ – Գիտող աստ մեր
հոգւոյս առաւել յարմար երեւի...
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ժզ. 78բ-81ա Յաղագս զանազան անհունութեան:
Առարկութիւն վեշտասաներորդ – Բարակ է պարկս
այս եւ դժուարիմաց, զի ո՛չ որոշէ զանունս իրաց...
ժէ. 81ա-2բ Յաղագս ըստորոգութեանց եւ ենթակայից: Առարկութիւն եօթնեւտասներորդ – Միացեալ
զօրութիւն կոչէ զընդհանուրսն...
ժը. 82բ-4ա Յաղագս զանազան պատճառաց:
Առարկութիւն ութնեւտասներորդ – Պատճառք իրաց
հինգ է որպէս ասէ մեկնիչն Պրոկղի...
ժթ. 84ա-6ա Յաղագս հրեշտակաց եւ հոգւոց եւ
մարմնոց: Առարկութիւն իննեւտասներորդ – Իմացութիւնք աստ թուի, թէ հրեշտակաց ասէ...
ի. 86ա-9ա Յաղագս Նախկին պատճառին Աստուծոյ: Առարկութիւն քսաներորդ – Նախկին պատճառ աստ Աստուծոյ ասէ, թէպէտ ի վերայ էակին...
իա. 89ա-90ա Յաղագս դարձեալ Նախկին պատճառին: Առարկութիւն քսանեւմէկերորդ – Աստ դարձեալ զԱստուծոյ ասէ, թէ նախկինն հարուստ է ինքեամբ...
իբ. 90ա-1բ Յաղագս դարձեալ Նախկին պատճառին, ըստորոգութեանց եւ ենթակայից: Առարկութիւն
քսան Բ. – Նախկին պատճառն թէպէտ իսկապէս նշանակէ զԱստուած...
իգ. 91բ-2բ Յաղագս առաջին քահանայապետութեան հրեշտակաց: Առարկութիւն քսանեւերեքերորդ
– Իմացութիւն աստ առաջին քահանայապետութեանն
ասէ...
իդ. 93ա-4ա Յաղագս ըստորոգութեանց եւ ենթակայից: Առարկութիւն քսանեւչորսերորդ – Աստ վասն
էակին ասէ պատճառն նախկին...
իե. 94ա-5բ Յաղագս անմարմին գոյացութեան:
Առարկութիւն քսանեւհինգերորդ – Այսուհետեւ զանազանէ ի միմեանց զանմարմին գոյացութիւնն...
իզ. 95բ-7բ Յաղագս ինքնակայ եւ անապական
գոյացութեան: Առարկութիւն քսանեւվեցերորդ – Ինքնակայ կոչէ զանմարմին եւ զանապական գոյացութիւնսն...
իէ. 97բ-8ա Յաղագս մարմնական գոյացութեան:
Առարկութիւն քսանեւեօթներորդ – Գոյացութիւն
ապականելի ոչ մշտնջենաւոր կոչէ...
իը. 98ա-9բ Յաղագս դարձեալ անմարմին գոյացութեան: Առարկութիւն քսանեւութներորդ – Գոյացութիւն կայուն եւ հաստատուն էութեամբ կոչէ զանմարմին...
իթ. 99բ-100ա Յաղագս թէ անփոփոխքն ոչ են ընդ
ժամանակաւ: Առարկութիւն քսանեւիններորդ – Ինքնակայ գոյացութիւն պարզ եւ անմարմին...
լ. 100ա-5ա Յաղագս մշտնջենաւոր գոյացութեանց եւ ժամանակաւորաց: Առարկութիւն երեսուներորդ – Գոյացութիւնք ըստեղծեալք ի ժամանակի...
լա. 105ա-7ա Յաղագս ըստորոգութեանց եւ են-
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թակայից: Առարկութիւն երեսունեւմէկերորդ – Այն
իրն ասէ, որ գոյացութիւնն եւ գործն են ի ներքոյ չափու եւ ժամանակի...
լբ. 107ա-9բ Յաղագս դարձեալ ըստորոգութեանց
եւ ենթակայից: Առարկութիւն երեսունեւերկուերորդ –
Քանզի եթէ լինիցի գոյացութիւն, որ ի վերայ ոմանց...
եւ ինքն պարզ միակն ոչ ունի ըստացեալ զիւր միութիւն, այլ է բնութեամբ... եւ Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն մերոյ փառք եւ գոհութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Հմմտ. ձեռ. 2521, 2ա-70բ:

Գ. 111ա-32ա Համառօտ մեկնութիւն առածիցն
Դաւթի Փիլիսոփայի՝ արարեալ ի տառապեալ Մեսրոպայ Գանձակեցւոյ, ի խնդրոյ ուրումն ուսումնասիրի Սեթայ սարկաւագի Եզընկացւոյ
ա. 111ա-9ա Դաւթի փիլիսոփայի Առածք հինգ, թէ
զի՞նչ արդեօք է սահման, կամ զի՞նչ բնաւորական
սահման ըստորագրութիւն եւ ըստորադրական սահման, եւ կամ ոյք ի սոցանէ, զո՞յս ոմանս վիճակեցան
ի գոյիցն – Արդ, սահման է բան համառօտ յայտնիչ
գոյացութեան...
բ. 119ա-21ա Երկրորդ առածք: Զի՞նչ է գոյացութիւն եւ որպիսեօք իրօք զանազանիլ բնաւորեցաւ
բնութեան – Գոյացութիւն է շարադրութիւն գոյացուցանողաց...
գ. 121ա-3ա Երրորդ խնդիրն: Զի՞նչ է նոյն եւ զի՞նչ
է այլ եւ որպիսի՞ք ոմանք այնք, որք նոյնք ասին, եւ
որպիսի՞ք այնք, որք այլք ասին – Արդ, է ըստոյգ եւ
իսկապէս նոյն, որ ըստ ինքեան իրողութեան...
դ. 123ա-9ա Չորրորդ: Զի՞նչ մի իցէ գոյացութեան
եւ բնութեան, եւ ոյք այնոքիկ, որք միոյ ասին գոյացութեան եւ բնութեան – Արդ, ոչ ապաքէն ընդանուր
էիցս այսոքիկ ասացեալք էացեալս...
ե. 129ա-32ա Հինգերորդ, թէ կարող գոյ իւրաքանչիւր ոք անհատիցն, մի բնութիւն գոյ եւ ասիլ – Արդ,
անհատիցն ըստ նմանութեան միաբանութեան... այնպիսիքն՝ եւ ոչ նոյնք ասին գոլ երբէք ուրեք: Այսպէս
տեսակն եւ անհատն ոչ ունին զնոյն սահման, ուրեմն ոչ
երբէք ասին գոլ նոյնք:
Տե՛ս ձեռ. 464, 184ա-7բ:

Դ. 132ա-43ա Նորին վասն բաժանման – Ամենայն
որ միանգամ բաժանեալ գոյ յայլոց... զի զսակաւ գիտութիւն սորա իմա՛ դու եւ ուսո՛ զայլս ի փառս Քրիստոսի յուսոյն մերոյ, որ է օրհնեալ ընդ Հօր եւ Սուրբ
Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս ձեռ. 464, 187բ-8բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

– 39ա Առ բարեմիտ ընթերցօղսդ – Յայտ լիցի
ուսումնասիրացդ, զի ասէ մեծն Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայն ի Մեկնութեան վեց գլուխն Պորփիւրի, թէ
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պղատոնական տեսաւորութիւնք դժուարք եւ խորինք
եւ յամենայն կարծիս հուպ անկեալք, եւ զի այսպէս գոյ՝
յայտ է, զի ամենայն մեկնող ըստ իւրում կարծեաց
ձեւացուցանէ: Նոյնպէս եւ մեք ըստ կարողութեան
մերոյ այսպէս ձեւացուցաք զմեկնութիւն սորա, առաջնորդութեամբ սուրբ եւ ուղղափառ վարդապետացն
հայոց, վասն զի ի թուին հայոց հազար երկու հարիւր
եւ երկուցն (1753), ես՝ տառապեալ Մեսրոպ անարժան
քահանայ եւ կրօնաւոր, եկի ի մեծ քաղաքն Կուստանդնուպօլիս եւ տեսի զգիրքս զայս Պատճառաց
տպեալ, բայց յաղագս նրբութան սորա եւ դժուարիմաց
գոլոյն, սակաւ թէ ոք ըստանայր զսա, վասն որոյ ըստիպեալ եղէ յեղբարց ոմանց ուսումնասիրաց դիտացուցանել |39բ| զտեսութիւն սորա ընթերցողաց, յաղագս որոյ երես անկեալ աղաչեմ զմաքրափայլ անձինսդ, որք ընթերցմամբ սմին պատահիք, ներել իմում
անարժանութեան, քանզի են բիւր կերակուրք ի վերայ
երկրի, եւ ոչ ոք ի նոցանէ բռնութեամբ մտանեն ի
բերան, ասէ մերն Վանական վարդապետ, նմանապես
եւ սա կամողաց է, եւ թէ գտցի ինչ ի սմա ըստ կամաց
ձերոց, Տեառն շնորհք եւ աշխաւորացն մերոց, իսկ
պակասն եւ անյարմարն իմում տկարութեանս է, ներել
մաղթեմ զայն յեղբայրասէր կամաց ձեր ի Տէր, որ եւ
ձեզ՝ յիշողացդ, եւ մեզ՝ յուսողացս, առ հասարակ ողորմեսցի Քրիստոս, Աստուածն ամենայնի, որ է օրհնեալ
ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Ունի կարմրով յաւելում. «Զերկու էջս հանապազ ի
ձեռին ունի, յԱստուծոյ, մինչեւ գայ ի մեզ տարրականքս: Եւ
դարձեալ ի միակէն ըսկսեալ, գայ մինչեւ յանհատսն կատարէ
զբանս իւր, ի վերայ միմեանց պատճառք եւ պատճառելիք եւ
այլն ի կարգի»:

– 109բ Եւ կատարումն Պարզաբանութեանս եղեւ ի
քաղաքս Պրուսայ, ի թուին հայոց հազար երկու
հարիւր եւ երկու ամին (1753), ընդ հովանեաւ նախորդ
պատրիարգին Կոստանդնոյպօլսոյ տեառն Գեորգեայ
|110ա| ճարտասան վարդապետին, ձեռամբ տառապեալ Մեսրոպայ Գանձակեցւոյ՝ անարժան քահանայի
եւ կրօնաւորի, որ եւ խնդրեմ ի փափագողացդ գիտու-
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թեան ընդ վայր չհամարել զաշխատութիւնս մեր, այլ
յիշել զտառապեալս մէկ Հայր մերոյիւ, եւ դուք յիշեալ
լինիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ. ամէն:
– 143ա Եւ եղեւ վերլուծութիւն սորին ի թուականութեանս հայոց հազար երկու հարիւր երեք ամին
(1754), ընդ հովանեաւ նախորդ պատրիարգի Կոստանդնուպօլսոյ տեառն Գեորգեայ ճարտասան վարդապետին, ի քաղաքս Պրուսայ, ձեռամբ անարժան
քահանայի եւ կրօնաւորի հեգ Մեսրոպայ, որ եւ աղաչէ
զհանդիպողսդ ընդ վայր չհամարել զսակաւ զաշխատութիւնս զայս, այլ յիշել զնա Հայր մերոյիւ մի. եւ
դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ փրկչէն մերմէ, որ է
օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՍՏԱՑՈՂԻ

143ա Յիշատակարան ըստացողին – Յիշատակ է
գիրքս այս, որ կոչի Մեկնութիւն պատճառացն Պրոկղի
եւ Առածիցն Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի, Նախչուանցի, որ |143բ| ի գեղջէն Դաստակու, եւ ետ գրել
զսա սակս անձին իւրոյ վայելման, զոր Տէր Յիսուս
շնորհաւորս արասցէ եւ բարեաւ վայելել տացէ զնրբագոյն գիտութիւնն սորա: Եւ զկնի նորին աղաչեմ զմաքրափայլ անձինսդ, որք ընթերցմամբ սմին պատահիք,
յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զԶաքարիաս աստուածաբան վարդապետն՝ ըստացողն սորա, եւ դուք,
որք յիշէքդ, յիշեալ լինիք ի Քրիստոսէ փրկչէն մերմէ.
ամէն:
Եւ եղեւ աւարտն սորա ի թուականութեանս հայոց
ՌՄԸ. (1759) ամին, ի քաղաքս Զմիւռին, նամսեանն
Դեկտէմբերի ԺԱ. (11): Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցէ արքայութիւն քո՛՛:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Պհպ. Աա սեւ թանաքով շրջանակ,
մէջը թագապսակ զինանշան, եզրերին մակագրութիւն՝
«Печ. Ахалцыхской градской полиции».
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ ,Մեսրոբ
վարդապետի Գանձակեցւոյ Պարզաբանութիւն պատճառաց Պրօկղի», Պհպ. Աա՝ «ՌՄԸ.-1759, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», «Հմր 208/60», «271/3186», «19»:

3187
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ [Նոր Ջուղա]
ԳՐԻՉ՝ Կիրակոս երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Սալվար:
ԹԵՐԹ՝ 292+2 (կրկն.՝ թ. 180, 235). չգրուած՝ 4ա, 144ա:
ՊՐԱԿ՝ Ա-Ըx12 (Է՝ 10)+2+Թ-ԺԹx12 (ԺԲ՝ 8)+1+Ի-ԻԵx12 (ԺԴ՝ 10,
ԻԵ՝ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,1x10,3:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (10,3x6,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 47ա):
ՏՈՂ՝ 22-24: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, բոլորակ
14 դրոշմ Ա. փեղկին, 12 դրոշմ Բ. փեղկին. արծուապատկեր զինանշան, որի մէջ՝ «1830», միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կանաչ
հէնքով ոսկեթել ասեղնագործ մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, լուսագծերով:

ՌՃԽԴ. – 1695

Նմուշ 47ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 4բ, Մարկոս՝ 87բ, Ղուկաս՝ 144բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 226բ: Լս-յին՝ 83ա, 139ա,
219բ, 282ա՝ Յովսէփ Արիմաթացի, 84ա՝ Մարիամ Մագդաղենացի, 257ա՝ Յարութիւն Ղազարու: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն՝ 5ա, 88ա,
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145ա, 227ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային, տաճար, խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ մարդագիր, թռչնագիր, կենդանագիր,
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կանաչ, ոսկի, կարմիր, մանուշակագոյն, վարդագոյն, դեղին, սեւ, սպիտակ, կապոյտ, նարնջի:
Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ, Թ.-ԺԷ., Կահիրէ, 2005, էջ 578:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վրան շրջանաձեւ ճնշադրոշմներ, լուսանցակողերը՝ գունաթափ, թ. 283-92՝ մասամբ նորոգուած ԺԹ. դ.ում, թ. 95ը (Է. պրակի սկիզբ) եւ թ. 96ը (ԺԴ.
պրակի սկիզբ) սխալ տեղադրուած (տե՛ս ,Բովանդակութիւն»),
ԺԴ. պրակի վերջին թերթը՝ 222, կարդալ թ. 162-3ի միջեւ, թ. 96՝
մասամբ պատռուած, թ. 2, 119՝ ստորին արտաքին անկիւնն ընկած, թ. 100, 289՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 291՝ ցեցի անցք,
մանրանկարներն արտատպուած դիմացի էջերին, հիմքերի մօտ
կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան
զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1աբ Նախադրութիւն: 2ա-3բ Գլուխք: 5ա-85բ
Աւետարան ըստ Մատթէոսի (կարդալ՝ թ. 1-72, 95,
73-85):
2. 85բ-6ա Նախադրութիւն: 86ա-7ա Գլուխք: 88ա140բ Աւետարան ըստ Մարկոսի (140ա՝ «Յարուցեալ
Յիսուս»):
3. 141աբ Նախադրութիւն: 142ա-3բ Գլուխք:
145ա-224ա Աւետարան ըստ Ղուկասու (կարդալ՝ թ.
145-52, 96, 153-62, 222, 163-221, 223-4):
4. 224բ-5ա Նախադրութիւն: 225ա-6ա Գլուխք:
227ա-90ա Աւետարան ըստ Յովհաննու:
Ունի լուսանցային համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 290ա Փառք [համ]ագոյ [եւ] միասնական,
անբաժանելի սուրբ Երրորդութեանն, եզակի եւ եռակի
տէրութեանն, համապատիւ եւ համազօր իշխանութեանն՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն: [Ա]րդ,
աւարտ եղեւ սուրբ Աւետարանս չորեքկերպեան աթոռոյ աստուածութեանն ունօղ եւ մայդկային բնութեանս
քարոզ եւ լսողացն առիթ արքայութեանն, անզրաւ
ուրախութեանն արժանաւոր առ |290բ|/// շնորհօք
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Աւարտեցաւ ի դուռն
Սուրբ Աստուածածնին, ի հայրապետութեան Սուրբ
Էջմիածնի տեառն Նահապետի եւ առաջնորդութեան
Ջուղայոյ Սուրբ Ամենափրկչին Ստեփաննոս եպիսկոպոսին եւ թագաւորութեանն Պարսից շահ սուլթան
Յուսէնին, ձեռամբ մեղսամած Կիրակոս անարժան
իրիցի, որ անուամբս եմ եւ ոչ գործով: Հասի յաւարտ
սուրբ Աւետարանիս ի թուականութեանս հայոց ՌՃԽԴ.
(1695)/// յամսեանն Յուլիսի Ժ., ի վայելումն երջանիկ
քահանայիցն եւ յիշատակ երանելի եւ սրբասէր ստացողի սորա զՍալվարն եւ զկողակիցն իւր Խէչիբաբն,
եւ զսորայ որդինքն՝ Յակոբջանն եւ զՅովանջանն եւ
զՄկրտումն եւ զՇարիմանն, եւ հանգուցեալ որդին՝
զՓանոսն յիշեցէ՛ք, ո՛վ սիրելիք քահանայք, արժանի
լինիջիք մտանել յերկնային խորանսն. ամէն: |291ա|
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Դարձեալ յիշեցէ՛ք զՍալվարն եւ զծնօղսն իւր Աբրիհամն եւ զկողակիցն իւր Մարգարիտն եւ զեղբայրն
իւր Ջլաւն եւ զքոյրն իւր զԹազագուլն եւ զսորա որդին
հանգուցեալ Ծատուրն. յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք. ամէն: Կրկին անգամ յիշեցէ՛ք զՍալվարն եւ
զկողակիցն իւր Ասատուրն, եւ զդուստրն իւր զՍապրիխանն, զՍառախաթունն եւ զԿատանիէն. յիշեցէ՛ք
եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք. ամէն: Միուսանգամ յիշեցէ՛ք զՍալվարն եւ զկողակիցն իւր Ֆռանգիազն եւ
զորդին իւր Նաւասարդն, որ հանգուցեալ են. յիշեցէ՛ք
եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք. ամէն: Կրկին անգամ յիշեցէ՛ք զՍալվարն եւ զկողակիցն Սարգիսն, եւ զորդին
իւր Մկրտիչն, եւ զտէր Յարութիւնն, Ալավէրանն,
Մնացականն եւ Բ. որդին՝ Մուրատխանն, որ |291բ|
հանգուցեալք են. յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք. ամէն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք զՍալվարն եւ զփոխանակն Իմմարէնն, Հեղինարն եւ զդուստրն իւր Անային. յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք. ամէն:
Կրկին անգամ յիշեցէ՛ք զՍալվարն եւ զմարաքուրն իւր
Մարիտատն եւ զորդին իւր Դաւութ խանն, որ հանգուցեալ են. յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք.
ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս, եւ սուրբ եղիցի՛՛:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

292ա (ԺԸ. դ., անարուեստ բոլորգիր) Փա՜ռք համագոյ, անբաժանելի սուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն: Արդ, ես՝ նուաստ շամախեցի մահտեսի Յարութիւնս առի զսուրբ Աւետարանս ի հալալ ընչից իմոց եւ ետու յիշատակ Մէսարու
Սուրբ Աստուածածնայ վանքին: Ո՛վ ոք հանդիպիք ի
սմա կարդալով, յիշեսջիք տրուպ եւ մեղաւոր մահտեսի
Յարութիւնս եւ որդիքն իմ՝ Ստեփանն եւ [Յա]կոբն եւ
դուս[տրն] իմ Աննա[ն], կող[ակից] Սոփ/// յիշ/// իմ///
հայր////// տարն, մայր[ն]՝ Աննան, եւ պա[պն] իմ՝ տէր
Անտօնն: Յիշօղքդ յիշեալ լինիք առաջի Քրիստոսի,
որ/// օրհնե[ցե]ք [ամենայն]ի: Արդ, ո՛վ ոք տ/// Աւետար[անս]/// Աստուածած[նի վան]քիցն դու[րս բերի], ծախելով [կամ] գրաւ դնել[ով], կամ այլոց///
|292բ| [եւ] կամ գողա[նալով], ԳՃԺԸ. հա[յրապետից]
/// ից/// [արժան]անա/// ատ///:/// թվին/// Մարտի
[մէ]կումն/// Շմխ (= Շամախի):
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. փեղկի աստառին փակցուած
թերթիկին՝ «Հմր 21. Աւետարան... Ծանօթ. ի գրոց Թադէոս արքեպիսկոպոսի Ձիւնակեան»: Նոյն թերթիկի
յաջորդ երեսին՝ «ՌՃԽԴ.-1695, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «382/3187», Պհպ. Աբ, Բբ (մատիտով)՝
«Այս կտակարան Գալուստ Տէր-Բաղտասարեանց»,
1բ՝ «Թւին հայոց ՌՃԻԳ. (1674)»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աբ, Բ. փեղկի կազմաստառին
խզբզոց, Պհպ. Աբ՝ «կտակարան, ք, 18/4/21»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 172. չգրուած՝ 1ա-4բ, 141բ-72բ: ՊՐԱԿ՝ 4+Ա-ԺԲx12+
2x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8x9,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x6,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 13ա): ՏՈՂ՝ 25:
ԿԱԶՄ՝ բաց շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 13ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 5ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական (5ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր
(12ա), հանգուցագիր (5ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին թեթեւակի վնասուած. թ.
171՝ վերին եզրը թափուած, թ. 172՝ վերին եզրին պատռուածք:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 5ա-131բ Նորին Գրիգորի աշակերտի եռամեծի
Յոհաննու Որոտնեցւոյ Համառօտ լուծմունք դժուարիմաց բանից ի մեկնութիւն գրոցն Յոբայ եւ ի բանս
մեկնչաց

թիւն դնէ աստ...»): ա/12ա-21ա: բ/21ա-31բ: 2/32ա-5բ: 3/35բ41ա: 4/41ա-5ա: 5/45ա-50բ: 6/50բ-4ա: 7/54ա-8ա: 8/58ա-63բ:
9/63բ-5բ: 10/65բ-72ա: 11/72ա-106բ: 12/106բ-21ա: 13/121ա31բ (վջ.՝ «Որոց յիշատակն աւրհնութեամբ եղիցի եւ աղօթիւք
սոցա Տէր մեզ ողորմեսցի. ամէն»): Յիշ. հեղինակի/չիք:

Բ. 132ա-40բ Խազալ իմաստասիրի Տուսացոյ
ասացեալ վասն բանական հոգոյ գիտութեան, թէ
որպէս է, կամ զինչ է սահման նորա – Գիտութիւն
լիցի ձեզ, որ Աստուած զբանական մարդկային հոգին
անպատիւ եւ անզարդ ոչ ստեղծ... գիրք մի այլ կայ՝
անունն «Հոգոյ արմցի», դու անտի գիտացիր (տե՛ս
ձեռ. 1113, 105ա):
Գ. 140բ-1ա Յաղագս մարմնոյ գործոյն – Եթէ կամիս ուսանել վասն մարմնոյն՝ եթէ որպէս ստեղծեալ է
յարարչէն... զայն յերիկամն քարշէ յինքն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «14», Ա.
փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «ԺԸ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», (ձեռագրի համառօտ նկարագրութիւնը), 1ա՝ «439/3188», «14», 172ա՝ «11»:

Տե՛ս ձեռ. 1167, 128ա-86ա: [Ցանկ]/չիք: 1/5ա-31բ (Սկ.՝
«Զներգործական իմն մաքուր եւ հոգեւոր սիրոյն Դ. յատկու-

3189
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԵՂԸՐԴՈՒՏՈՅ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻ ՎԱՆՔ
ԳՐԻՉ՝ Ղուկաս աբեղայ, Մարտիրոս: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղուկաս աբեղայ (գրիչը):
ԹԵՐԹ՝ 157-1 (թռիչք՝ թ. 97-9). չգրուած՝ 133բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx 12
(Բ չիք, Դ 9, Զ 8, Թ 14, ԺԵ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 1-24 (10x7), թ.
25-156 (11-11,5x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (2ա-26բ, 75բ-80ա, 82ա90ա, 92բ-157բ, նմուշ՝ 23ա), բոլորգիր (27ա-75բ, 80բ-2ա, 90ա2ա, նմուշ՝ 38ա). խազագրուած՝ 1ա, 55ա: ՏՈՂ՝ 17-19: ԿԱԶՄ՝
մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ,
աստառը՝ զարդահիւս մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 23ա

Նմուշ 38ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, քերծուած, վրան
ցեցի անցքեր. Ա. փեղկի երկուական գամերն ու կապիչներն ըն-

ՌՀԶ.-ՌՁ. – 1627-1631
կած. մէջքը ճաքճքած, վերին մասի կաշին թափուած. լուսանցակողերը՝ գունաթափ, սեւացած. մասնակի նորոգուած Ի. դարում.
թ. 1՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ. 1-4, 44-53, 120-2, 142-6՝ ցեցի
անցքեր. թ. 14-5՝ վնասուած. թ. 3-4ի եւ 51-52ի միջեւ 1ական, թ.
26-27ի միջեւ՝ 3 թերթ կտրած հանած, 43-44ի միջեւ 1 թերթի
ելուստ, թ. 88, 96՝ պատռուած, պահպանուել է մէկ քառորդ մասը. թ. 99՝ վնասուած. հիմքերի մօտ կեղտոտուած. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-3բ Գանձ սկսւացք, որ երեք վանկ կոչի,
ասա՛ ըստ պատշաճի մեսեդիքն, եւ ապա երգէր այսպես («ԵՐԻՒԱՆԵՑԻՆ») – Երգս [յաւերժակ]ան երգեմք
բանական, / երիցդ միական...
2. 3բ-5ա [Գանձ] եռավանկի. Աւելի ձայքն այս է
(«ՈՎԱՆՆՆԷՍ») – Ահ աւէտ իսկապէս / ընդ Հաւր միապէս եւ աստուածապէս... (թ. 3-4ի միջեւ 1 թերթ ընկած):
3. 5ա-6ա Գանձ երկու վանկի («ԽԱՉԱՏՈՒՐ
ԿՐՉԱ») – Խորք անքընին, անճառ, անհասիս...
4. 6բ-8ա Երկու վանկի աւելի ձայք այս է («ՀՈԳՈՅՆ ՍՐԲՈ Ի ՅՉ») – Հոգի Աստուած, բըղխումն անքըննին, / Հօր հաւասար, փառակից Բանին...
5. 8բ-12բ Տաղ երկնային զաւրացն – Զաւրք երկնային զըւարթնոց, / դասք հրեշտակաց անմարմնոց...
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– 13ա/// ր յարեաւ, / Աւետիս: / Նախաձայնէ հրեշտակ...
ա. 13ա [Տաղ Գրիգորի Նարեկացւոյ] – Գաւհար
վարդըն վառ առեալ (կրկնէ) գաւհար, / ի վեհից վարսիցն արփենից...
բ. 13բ [Գրիգորի Նարեկացւոյ Տաղ Աստուածածնին] – Գոհար վարդըն վառեալ...
գ. 13բ [Տաղ սուրբ տաճարին Էջմիածնայ՝ յԱռաքել վարդապետէ ասացեալ] – Ահա ասեմ բան գովելի,
/ մաւրըն լուսոյ սուրբ տաճարին...
դ. 13բ-4ա [Տաղ] – Սայլքն իջանէին ի լեռնէն ի
Մասանց / եւ ի վերա նորա աթոռք են արկեալ...
ե. 14աբ [Տաղ հայատառ թուրքերէն] – Քիմսէ
պէնիպել մեզ իտէ / կէլտում քիէեանէյ լէմ...
6. 15ա-24բ Կանոնգլխեր
ա. 15ա [Սաղմոս ԼԴ.] – Դատեա՛, Տէ՛ր, զայն, ու որ
դատին զիս...
բ. 15աբ [Սաղմոս ԼԵ.] – Տէ՛ր, յԵրուսաղէմ ճըշ՛՛...
գ. 15բ-6ա [Սաղմոս ԺԴ.] – Ասաց անըսգամն, թէ
ոչ գոյ...
դ. 16աբ [Սաղմոս ԾԴ.] – Զի ոչ գոյ...
ե. 16բ-7ա [Սաղմոս Հ.] – Ի քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ...
զ. 17աբ [Սաղմոս ՀԱ.] – Երկիր պագցեն նըմա...
է. 17բ-8բ [Սաղմոս ՁԸ.] – Զողորմութիւնըս [քո,
Տէ՛ր], յաւիտեան աւրհնեցից...
ը. 18բ-9բ [Սաղմոս ՃԵ.] – Խոստովան եղերո՛ւք
[Տեառն]...
թ. 19բ-20ա [Սաղմոս ՃԺԸ.] – Արարիչ անց եւ արդարութեան...
ժ. 20աբ [Սաղմոս ՃԽԵ.] – Աւրհնեա՛ անձն իմ...
ժա. 20բ-1ա [Սաղմոս ՃԽԷ.] – Գովեա՛ Երուսաղէմ...
ժբ. 21բ-2բ [Սաղմոս ԺԷ.] – Սիրեցից ըզքեզ...
ժգ. 22բ-4ա [Սաղմոս ՃԺԸ.] – Իշխանք զիս ի նանիր...
ժդ. 24ա Պատարագի – Եւ եւըս խաղաղութեան
ըզՏէր աղաչեսցուք...
ժե. 24աբ Բուսայիդի – Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛...
ժզ. 24բ Սաղմոս մեծի շաբաթուն – Եւ ինքն ի գերեզմանս գընաց...
– 25ա Խրատ վասն որթան –Նախ առ որթ, չօղան,
լուրթր, շիպ, ամէնն սըղքէ...
7. 25բ [Տերունական աղօթք] – Հա՛յր մեր, որ յերկինս, Սուրբ եղիցի անուն քո...
8. 26բ Անդաստան աւրհնէք – Եւ եւս խաղաղութիւն զՏէր աղաչեսցուք...
9. Տաղք
ա. 27ա [Տաղ, Ր-Ք] –/// րաբունի բերեր պըտուղ /
յուրախութիւն տիեզերաց մայր լու[ր]...
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բ. 27ա-8բ Այլ տաղ Սուրբ Աստուածածնին («ԱՔ») – Արեւ լուսատու տաճար Աստուծոյ, / Բանին բարունակ անթառամ վարդոյ... Քրիստոսի ծընաւղ մայր
անճառելոյ:
գ. 28բ-9բ Տաղ անուշ («Ա-Ի») – Աստուածածին
մայր լուսոյ, / տաճար Բանին Աստուծոյ... ի քէն հայցեմք, մայր կենաց... պահեալ անփորձ ի դիւաց:
դ. 30ա-1բ Տաղ յարութեան Տեառն մերոյ –
Դասքըն հրէական էին պահապան / սուրբ գերեզմանին, ուր եդաւ մարմինն աննըման... զմեզ ազատեցին:
ե. 31բ-3բ Դարձեալ Տաղ յարութեան՝ |32ա| («ՅԱԿՈԲ ՄԵՂԱՒՈՐՆ ԱՍԱՑԵԼ Է») – Յաւուր յարութեան,
յորժամ որոտան / երկինք եւ երկիր ի յահէ Քրիստոսի
դողան... երկըրպագեսցուք, որ պահէ ըզմեզ անսասան:
– 33բ-4բ Տաղ սուրբ խաչին – Սքանչելի սուրբ
նըշանդ պատուեալ եւ փառաւք անմահ զարդարեալ...
զ. 34բ-6բ Տաղ ձեռնադրութեան ասա՝ յԱռաքէլ
վարդապետէ ասացեալ («ՏԵՐ ԱՌԱՔԵԱԼ ԱՍԵ Է») –
|35ա| Տարփացեալ ըղձանամք Տէր Յիսուս քոյդ զեղմանցդ, / զոր բաշխես ի հրեղէնսն անըսպառ ծաւալմամբ...
է. 36բ-8ա Նորին յորդոր [Առաքէլ վարդապետէ
ասացեալ] («Ի ՏԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՅ») – Ի մեծի հրաշափառ հանդիսիս / շնորհաբաշխ պարգեւաց սուրբ
տաւնիս...
ը. 38աբ Տաղ Հոգւոյ գալըստեան – Ամենազաւր
Աստուած / Հոգի՛, շնորհաց բաշխաւղ ամենայնի...
թ. 38բ-40ա Տաղ Յովաննու Կարապետին – Յովաննէս մեծ մարգարէ / երկըրպագող յարգանդէ... ընդ
Գաբրիէլ խաւսակցէ բայց:
ժ. 40ա-1բ Տաղ Սուրբ Յակոբ հայրապէտին՝
յԱռաքել վարդապետէ ասացեալ («ԱՌԱՔԵԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ Է») – |40բ| Անճառ միածին Հօրն երկնաւորին /
ընտրեալ ի յերկրէ սուրբ Յակոբ քրոբէ մարմնային...
ժա. 41բ-3ա Տաղ անոյշ սըրբոյն Մինասայ – Տէր
բարերար Հաւր միածին / Յիսուս Քրիստոս Որդի կուսին... 42բ Փոխ է – Երմոգինեա եւ Գրաքոսին...
ժբ. 43ա-4բ Տաղ ծնընդեան սուրբ Աստուածածնին [ի Սրիկ Կոստանդէ] – Կայր կոյսն էր յայրին, /
կայր եւ զւարճանայր... Հոգին ճշմարիտ [յ]աւիտեանս.
ամէն:
ժգ. 45ա-6բ Տաղ համաւրէն Մարտիրոսաց ի տէր
Ներսիսէ – Մարտիրոսաւքն անթիւ անձին, / որ վասըն
քո զարիւնս հեղին...
– 46բ-7բ Նորին է – Աղաչանաւք ընտրեալ դասին՝ /
մարտիրոսաց սուրբ երամին... 47ա Փոխ է. նորին է –
Կախաղանաւք սըրբոցն...
ժդ. 47բ-8բ Տաղ համաւրէն ճգնաւորաց – Որք զաղաւթից ըզշնորհ առին / եւ զարտասուացն յորդ վըտակին...
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ժե. 48բ-9ա Այլ Տաղ – Նախ առաքեալքըն քո դասին / յերկոտասան աթոռ [ն]ըստին...
ժզ. 49աբ Տաղ Տիրամաւրն՝ [Առաքէլ վարդապետէ
ասացեալ] – Աստուածածին բարեաց պատճառ, /
սուրբ եւ անարատ յերկրի գըտար...
ժէ. 49բ Այլ Տաղ Սուրբ Աստուածածնին – Խընկի
ծառիդ նըման ես, / պըտուղ դու քաղցրա[համ ես]...
(թերի):
ժը. 50աբ [Տաղ] –/// [հ]րաշալի նեղութեանց հաղորդեալ Քրիստոսի, / քաջազէն ի մըրցմունըս մարտի
եւ բարձաւղ յուս ըզխաչն Քրիստոսի...
ժթ. 51աբ Տաղ տապանակին – Մայր հաւատոյ
սուրբ հարսնարան / եւ առագաստ գերադրական...
ի. 51բ-3բ Յորդորակ ազնիւ եկեղեցւոյ, [ասացեալ
Առաքել վարդապետէ] («ՏԵՐ ԱՌԱՔԵԱԼՍ ԻՆՆԵԱՑ»)
– Տաճար լուսոյ տուն արքային / Տեղի զենման անմահ
գառին...
իա. 53բ-5բ Գէորգայ զաւրավարին է տաղս («ՅԱԿՈԲ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ») – Յաստուծոյ ընտրեցար դու բարի / շառաւիղ աւրհնութեան պըտղալի...
իբ. 55բ-6ա Յորդորակ – Տէ՛ր իմ գըթած եւ բարերար, / անոխակալ եւ անյիշաչար...
իգ. 56բ-9բ Տաղ Յառաքել վարդապետէ Բաղիշեցոյ («Ա-Ք») – Ամենայն փառք մարդոյ դատարկ եւ
ունայն, / Սողոմոն զայս ասէ շնորհաւք տիրական...
իդ. 59բ-60ա Յորդորակ՝ [յԱռաքել վարդապետէ
Բաղիշեցոյ] («ԱՌԱՔԵԼԻ Է») – Անիմաստ Առաքե՛լ,
ճարակ քեզ արա՛յ, / ռահ կենաց ի յերկինս քեզ առաջնորդեայ...
իե. 60ա-2ա Նորին [տաղ] յԱռաքել վարդապետէ
[ասացեալ] («Ա-Ք») – Այբէն մինչեւ ի քէն, Քրիստո՛ս,
մեղայ քեզ, / բիւրապատիկ մեղաւք աղտեղացայ ես...
իզ. 62աբ Յորդորակ [Առաքելի Բաղիշեցւոյ]
(«ԱՅՍ ՅԱՌԱՔԵԼԷ») – Առ քեզ գոչեմք, Յիսո՛ւս, արքայ
երկնաւոր, / Քրիստոս Աստուա՛ծ, Որդի՛, անմահ թագաւո՛ր...
իէ. 62բ-5բ [Խրատական բաներս]՝ Նաղաշի ասացեալ («Ա-Ք») – Անցանէ մեծաթիւն ու փառք աշխարհի, / աւերի ու քակտի շինուած տաճարիս...
իը. 65բ-7բ Ողբ ապաշխարութեան՝ [Խաչատրոյ
Կեչառեցւոյ]. յինչ ձայն որ ասես՝ կու գայ – Ես եմ
կորուսեալ ոչխար, |66ա| / մոլորեալ ի սուրբ քո հաւտէն, / հովիւ քաջ ի վայր հայեաց...
իթ. 68ա-70ա Տաղ Կարապետի վարդապետի Բաղիշեցոյ («Ա-Ն») – Աստուած իմ, Յիսուս Քրիստո՛ս,
կենդանի եւ կենդանարար, / զիս կենդանացո՛, հոգով
մեռեալ եմ մեղօք չարաչար...
իժ. 70աբ Գանձ է – Ցընծա՛յ մաքուր տաճար տիրական, / Աստուածածին հարսն երկնանըման, / ընդ
քեզ առցես միջնորդ հաշտութեան / զդասս արդարոցն
եւ զսուրբսն ամենայն...
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լ. 70բ-1բ Ի Ծերէնց Գրիգոր վարդապետէ շի|71ա|
նօղի գանձուցս («ԳՐԻԳՈՐԻ Է ԵՐԳՍ ԲԱՆԻ») – Գովիմք ըզքեզ, ո՛վ գանձարան, / րամեալ բանիւ ներբողական...
լա. 71բ-3ա Ի տէր Կարապետ վարդապետէ Բաղիշեցոյ [տաղ] – Թէ ձայն ունիս քաղցր եւ բարակ, /
զգանձերս ասա՛յ դու համարձակ...
լբ. 73ա-4բ [Տաղ] – Ամենայն ժամ աւրհնեմք
զաւրհնեալ փրկիչդ Էմանուել՝ ծնեալ ի կուսէն, / Եւ վերըստին ծընընդեամբ մըկըրտեցար այսաւր ի Յորդանան ի Մըկըրտչէն...
լգ. 74բ-5բ Յորդորակ [ասացեալ ի Սրիկ Կոստանդէ] – [Ո]վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ /
արարիչն Աստուած ի Յորդանան եկեալ...
լդ. 75բ-6ա [Տաղ] պատարագի – Ընտրեալդ յԱստուծոյ, ով երջանիկ սուրբ քահանայ, / նմանեալ Ահարոնի եւ Մովսէսի մարգարէին...
լե. 76ա-7բ Երգ գիշերային պաշտամայն («ՀԱՅՐԱԵՊՏԱ ԷՐՑՍ Ի») – Հա՛յր անըսկիզբն եւ գթածական, / անոխակալ եւ ողորմած...
9. 78ա-9բ [Աստիճան ազգականութեան] – Հաւր
պապն եւ պապու հայրն եւ պապուն պապն եւ ապոյպապն, որ է Է....
10. 80ա [Մեղեդի ծննդեան եւ վերափոխման
սուրբ Աստուածածնին] – Գոհար վարդն ինքնագոյն /
սիրամարգ ոսկէգոյն...
11. 83բ-6բ [Տաղ վասն տնօրինութեան Քրիստոսի] – Որ ի հընգից նըկանակաց / նըշխարեցեր հինգ
հազարին...
12. 86բ-7ա Խաչաւրհնէք. Առաքելոյ – Աւրհնեսցի,
ածի, աւծցի եւ սրբեսցի ակն խաչիս...
13. 87բ-8բ Տաղ դատաստանին («Ա-Ձ») – Այբէն
մինչ ի Քէն, / Այբէն մինչ ի Քէն / զբան դատաստանին...
14. 88բ-90ա [Աւետիսի Օգոստինի՝ Բանք գիտութեան եւ չափ անձին գիտելոյ. ձեռ. 1924, 349բ –
Չորք են կարգ գիտութեան...] –///իանականացն,///, զի
գիտէ/// |89ա| որպէս զչար հիւանդ զարթոյ զսայ: Չորրորդ. ոչ գիտէ եւ գիտէ, զի ոչ գիտէ...
Հմմտ. Յ. Ս. Անասեան, Հայկական մատենագիտութիւն, ԵԺԸ. դդ., հտ. Բ., Երեւան, 1976, էջ 1024:

15. 90աբ Ի Հարցմանց գրոց, Թ. հատորին Դ.
գլուխ, Վասն վարդապետութեան – Հարցումն. Քանի՞
է վարդապետութեան յեղանակ: Պատասխանի. Չորս,
այսինքն՝ սահմանական...
16. 90բ-1ա Եւ Վասն բազում պատճառի արձակի
կին – Նախ՝ վասն ազգակից հոգեւոր կամ մարմնաւոր...
17. 91ա-2ա Վասն առաջին խանորաց, որ նստել
են ի Թավրէզ [1221-1359 թթ.] – Երբ առաջին թա-
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թարն դուրս էրեկ, թիւն էր ՈՀ. (1221)... Երբ Վայիսն
նստաւ՝ ՊԸ. (1359) թիւն:
18. 92բ-127ա [Խորհրդատետր]
Տե՛ս ձեռ. 2385, 69ա-156բ: 1. 92ա-103ա: ա/92բ-5ա:
բ/95ա-7ա: գ/97ա-101բ: դ/101բ-3ա: 2. 103ա-9ա: ա/103ա:
բ/103ա-4բ: գ/104բ-6ա: դ/106աբ: ե/106բ-8ա: զ/108ա-9ա: 3.
109ա-26ա: ա/109ա-11բ: բ/111բ-21ա: գ/121ա-2բ: դ/122բ-6ա:
4. 126ա-7ա: ա/126աբ: բ/126բ: գ/126բ-7ա:

ա. 127ա-8ա Այլ աղաւթք, որ ասի նախ քան զճաշակելն խորհրդոյն. ի բանից Թումայի առաքելոյն –
Մարմին քո պատուական լիցի |127բ| ինձ ի կեանս... ի
թողութիւն մեղաց եւ ի փառս քո, Քրիստոս Աստուած
մեր, այժմ եւ՛՛:
19. 128բ-48բ [Խորհուրդ պատարագի]
ա. 128բ-33ա Այս են նշանակութիւնք, ձեւք եւ արարողութիւնք խորհրդեանն, ընթերցմունք եւ այլն,
մի ըստ միոջէ – Զի քահանայն իջանէ ի բեմէն՝ խնկարկելով ի բոլոր եկեղեցին... նշանակէ զհաստատութիւն
արիութեան՝ առ սէրն միաւորեալ:
բ. 134աբ [Քարոզ վասն էութեան խորհրդի] –
Ասեն վարդապետք, թէ Դ. ինչ է յէութենէ խորհրդոյս,
որք են հարկաւորք... առանց վառեալ լուսոյ ոչ առնեն
պատարագ եւ ոչ առանց սպասաւորի:
գ. 135աբ Քարոզք
1. 135ա Ասեն, թէ կայ յաշխարհս արեւելից ջուր.
յորժամ զփայտն ձգեն ի ներս, ի քար փոխի... որ
ձեռամբ քահանային զհացն ի մարմին իւր փոխարկէ,
եւ զգինին՝ յարիւն:
2. 135աբ Ասեն իմաստունքն, թէ արքայեկ աւձն
բազում եւ չար թոյնս ունի... կարէ ձեռամբ քահանային փոխել զհացն ի մարմին, եւ զգինին՝ յարիւն:
3. 135բ Ասէ Արիստոտէլ, եթէ սնդիկն եւ ծծումն,
յորժամ խառնին ընդ իրար... որչափ եւս առաւել Աստուած կարէ զհացն ի մարմին իւր փոխիլ:
դ. 135բ-6ա [Հարցումն եւ պատասխանի] – Հարցումն. Վասն է՞ր յասրոյ եւ ոչ ի կտաւոյ սգեստ քահանայականս: Պատասխանի. Ի Հին օրէնսն |136ա| մինչ
չեւ էր Աստուած... որ բառնա զմեղս աշխարհի:
ե. 136ա-7ա Արարողութիւն խոստովանութեան –
Նախ պարտ է երթալ ի դոռն եկեղեցւոյն... հրաժարական եւ ասէ. 136բ Հրաժարիմք ի սատանայէ... 136բ Եւ
ապա դառնայ յարեւելս եւ զձեռքն դաւանակ բռնէ եւ
ասէ. Հաւատամ ի Հայր Աստուած... 136բ Եւ ապա ասէ.
Հաւատամ յաւետիքն Գաբրիէլի...
զ. 137ա-9ա Դարձեալ դաւանութիւն ուղղափառ
հաւատոյ, որ է այսպէս – Խոստովանիմք եւ հաւատամք ամենայկատար սրտիւ... զի սրտիւ հաւատալ եւ
բերանով խոստովանիլ պարտ է ամենայն քրիստոնէից:
է. 139ա-42ա [Զղջումն] – Եւ յետ դաւանելոյն
զձեռքն սգաւորի աւրինակ բռնէ եւ զգլուխն ի խոնարհ
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եւ ասէ այսպէս. Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեանն՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ...
ը. 142բ [Արձակումն] – Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուա՛ծ...
թ. 142բ-3ա [Քարոզ] – Հեղումն արեան Որդւոյն
Աստուծոյ մաքրեսցէ զքեզ ի քո յամենայն մեղաց քոց...
ժ. 143բ-4ա [Քարոզ Մեծի պահոցն՝ ի Յովհաննու
Մանդակունոյ ասացեալ] – Միաբան ամենեքեան,
գոհացարուք զմարդասիրէն Աստուծոյ...
ժա. 144ա-5ա [Աղօթք] – Որ ի քրովբէական եւ յանպատում հանգուցեալ ես յաթոռ...
– 144բ Սաղմոս – Տէր Աստուա՛ծ արհնեալ, աւրհնեալ Տէ՛ր, զաւր հանապազ...
ժբ. 145աբ [Քարոզ Մեծի պահոցն] – Արթուն մտօք
եւ անզբաւս խորհրդով կացցուք միաբան յաղաւթս...
ժգ. 145բ-6ա [Աղօթք] – Զգեցո՛ մեզ, Տէր Աստուա՛ծ
մեր, զէն արդարութեան...
ժդ. 146բ-7ա [Քարոզ Մեծի պահոցն] – Սուրբ
սրտիւ եւ հաստատուն հօատով կացցուք միաբան...
ժե. 147ա-8բ [Աղօթք] – Տէ՛ր զաւրութեանց, որ կամաւոր մահուամբ քո ի ժամուս յայսմիկ...
– 148աբ [Սաղմոս] – Տէ՛ր, մի՛ մատներ զմեզ...
Ծնթ. Տե՛ս Ժամագիրք Հայստանեայց ս. Եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1893, էջ 1-7, 294-317:

20. 149բ-50ա [Բառք ի Ղուրանէն] Ֆուրղանէն
վկայութիւնք ամենասուրբ Երրորդութիւն – Աբու՝
հայր, իպն՝ որդի...
21. 150աբ Վիճակ սուրբ առաքելոցն – Ի Կղեմ
գիրքն յասել է Պետրոս առաքեալն, թէ յետ վերացմանն
Տեառն ամենայն առաքեալքն...
22. 151աբ Յաղագս ցուցանելոյ գաւառաց – Դարաղանեաց գաւառն՝ Կամախ... Կիլիկէ՝ Սիս, Գոգովիտ՝
Դարաւնս:
– 151բ-2բ Կանոն հանդերձ աւրհնելոյ – Տանին
յեկեղեցին, առաջի բեմին... Սղս. ԺԷ. Սիրեցից զեզ...
152ա Եւ ասեն զաղաւթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր...
23. 153ա-4բ [Գիր օրհնութեան] – Յիսուս Քրիստոսի նուաստ ծառայ այս անուն, ժամանեալ հասցէ գիր
աւրհնութեան... Հա՛յր մեր, որ յերկինս՛՛: Եւ գրէ զամիսն եւ զթուականն:
24. Դեղագիրք
2. ա. 155բ [Աչքի դեղ] – Սմախ ի վերայ սղկէ՛...
բ. 156ա Ցայս է դեղ պալղամի, որ Յոհանէս
բժիշկն ասաց – Սխտոր վեց գլուխ պճղէ՛...
գ. 156ա Այս է խամ թանաքի խրատ – Գարին
այրէ՛ եւ սղկէ՛ եւ մաղէ՛...
դ. 156բ [Մ[ր]սածի] – Աւտըլ ղարայ՝ մ[ր]սածի
զինչ տեղ, որ լինի...
ե. 156բ [Գոզարգլի] – Խոտի սեզն ա՛ռ, լուա՛յ, յիւր
ծանրութենովն Է. ջուր կշռէ՛...
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Մանունք
1. 79բ [Տաղ] – Արեգակն է լուսոյ ակն, / եւ Լուսինն է Բ. բերան...
2. 80բ-1բ [Մեկնութիւնք] – Արդ, եռակի սա ի վէմ.
նախ կոչի վէմ Քրիստոս... դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, այսինքն՝ զբարիս եւ զչարս: Այս հինգերորդ
գլուխն:
3. 82աբ Աւրհնութիւն աղի – Սղմ. Աստուա՛ծ, ողորմեա՛յ մեզ եւ աւրհնեա՛յ... Աւրհնեալ է Աստուած ամենակալ...
4. 82բ-3ա Աւրհնութիւն վերարկու զգեստից, վեղարի եւ փիլոնի – [Ա]ղաչեմք զքեզ, Տէր Յիսուս Քրիստո՛ս...
1. Տոմարականք
ա. 25բ Զբանալի գիրն է Նիսան տո՛ւր, ուր դադարի՝
Զատիկ է եբրայեցոց...
բ. 25բ-6ա Կա՛լ զՀոռոմի վերադիրն Ի., ի վերայ
բե՛ր...
գ. 26ա Կա՛լ զգարնան հասարակն Ժ., զհայ վերադիր ի վերայ բե՛ր...
դ. 148բ [Վասն Քրիստոսի] – Զի գիտելի է, զի
Քրիստոսի <մ>մարմինն Լ. ժամ եկաց ի գերեզման...
ե. 148բ-9ա Վասն գերազանցեալ լոյսոյն – Այն Գ.
ժամն է, որ ասաց Աստուած...
զ. 149աբ [Տոմարական] – Տարի Լուսնին ՅԾԴ.
(354) օր է, ի տարին Բ. անգամ կու խաւարի...
է. 149բ Աւուրք պահպանութեան, որ չէ պարտ
գործել ինչ, զոր յայտնեաց զսա Աստուած Յեսու քահանայի եւ եցոյց որդւոցն...
2. 149բ [Խորհուրդք] – Թէ կամիցիս, որ զհաց շատ
պահես...
բ. 152բ [Աղօթք] – Հոգի Քրիստոսի, սրբեա զիս,
մարմին Քրիստոսի, փրկեա զիս...
գ. 155ա Եթէ կամիցիս գիտել, թէ ընդունին սքեզ,
թէ ոչ, կա՛լ զանուն...
դ. 155ա Կա՛լ զպատկեր աւուրն եւ զճանապարհորդուն անունն...
3. 157ա [Անուանք առաքելոցն]– Հրէաք՝ Յակոբին... հընդիկք՝ Թումային...
157բ Այն թագաւորին, այն նորածին փրկչին, զքեզ
պըսակողին փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

90ա Յամի ծնընդեան մերոյ փրկչին / Ռա, Յի եւ Ձա
(1380) թվականին, / Փետրվարի աւրն վերջին, / էր
քսան եւ ինն ըստ նահանջին: / Յորում աւուր բանս
յարգին / ի Վնիժոյ եկեղեցին, / զձեզ աղաչեմ զամենեսին՝ / ինձ շնորհեցէ՛ք զողորմեսցին:
Ծնթ. Բնագրիս հեղինակը Աւետիս Օգոստին Կարնեցին է,
սրա մասին տե՛ս Գ. ՏԷր-Վարդանեան, Նոր տեղեկութիւններ
երկու հայ միարարների մասին.- ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտութիւնների, 1980/Ժ., էջ 83, իսկ հետեւեալը թիւրըն-
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կալում է՝ ԺԷ. դ-ի յիշ-ք, Բ., էջ 248, ծ. 26. ,Ձեռ-ի 89ա-90ա
էջերում, ոկզբից թերի մի չափածոյ կայ, որի վերջին քառեակում ասում է, թէ այն գրուել է 1632 թ. փետրուարի 29֊ին,
Վենետիկում (էջ 90ա)»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1բ Աւգնեա՛, Հոգիդ Սուրբ Աստուա՛ծ ճշմարիտ. ամէն:
14բ Թլկուրանցի Յովանիսի/// Ղուկաս գրեցի, ով
եղբա՛յր, թէ/// երէնէ, ապա բանն լաւ երեւեցաւ:
72բ Յո|73ա|րժամ կարդաս զբանս եւ ասես, / որ
ընթեռնուստ, եւ որ լըսես, / զե[ղ]կելի Մարտիրոս
գրիչս յիշես / եւ ողորմի դու ինձ ասես:
87ա Զգծողս յիշեա՛:
92ա [Ա]ւգնեա՛ ամենասուրբ Հոգի եւ զսկսեալն ի
մեղաւորէս հա՛ն [աւ]արտ, ողորմա՛ծ Աստուած:
143ա Գրեցաւ Խորհուրդս պատարագի յաճախ բանիւք, լաւ եւ յընտիր աւրինակէ, ձեռամբ յանարհեստ
գրչի՝ Ղուկաս աբեղայի, ի թուին ՌՀԶ. (1627 թ.), ի
դուռն Սուրբ Յովաննու Մկրտչին, որ Եղըրդուդոյ
վանք կոչի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ
Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ Սրբոյն
Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին եւ այլ սրբոցս, որ աստ
կան հաւաքեալ՝ յիշատակ ինձ եւ ծնաւղացն իմոց,
հոգեւորացն եւ մարմնաւորացն: Եւ որք հանդիպիք
կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ
աղօթս ձեր, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ,
Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Հայր մեր, որ՛՛:
157բ Եւ զգծողս յիշեա՛ ի Տէր:
Տե՛ս ԺԷ. դ-ի յիշ-ք, Բ., էջ 247-8, Հմր 375. տպուած միայն՝
14բ, 72բ-3ա, 143ա էջերի յիշ-ները:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 24³ (ԺԹ. դ., վրացերէն, մխեդրուլի) Քրիստոս:
Գոգորի գնալը [եղաւ] Աստուածածնի ամսի [օգոստոսի 8], քրոնիկոնի. Պէտք է երթաս օգոստոսի ամսին:
2. 154բ (ԺԷ դ., անարուեստ բոլորգիր) Փառք ամենայսուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն
Սրբոյ: Ես Պապէս առայ զգիրկս՝ յիշատակ ինձ եւ ծնողացն իմոց՝ հայրն իմ՝ Փիրղուլին, եւ մայրն իմ Վարդխաթունն, եւ կողակիցն իմ՝ Խալին, Գուարհն եւ որդիքն իմ՝ տէր Գա (չշարունակած):
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Բ. փեղկին փակցուած թերթիկին՝
«Հմր 84, Տաղարան, ձեռ. մասնաւոր, ճիւղագրութիւն,///
Խորհրդատետր, բացատրութիւն խորհրդոյ, գրեալ ի
թու. հայոց ՌՀԶ. (1627 թ.), [Ղ]ուկաս աբեղայի ի վանս
Յոհաննու, որ յԵղվարդ», 2ա՝ «ԺԷ.», «282/3189»,
143ա՝ «1076 /1627 թ.»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «կատարեալ ի ն///», «թվին, Ա»,
«ա-ք», «Աստուած իմ», «օդ», «Արկնին գերեզման»,
«Աստուած Յիսուս Քրիստոս», «Աւգ», «Այսօր անճառ
լուսոյ», խզբզոց, 2բ՝ «Չորս անուանք գետոց», 25բ՝
«Հայր», 26ա «ծառայ», «բարիկամ», «զԱստուած»,
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«մալած», «Արի ծեր, եկ ի տաճարն եւ առընկալ, զօր
հայցէիրն, ահա կոյսդ եւ որդի իւր», 33ա՝ «Յիշ կանիմ
առաջի», 35ա՝ «տիրացու», 46ա՝ «Այս տաղարանս տէր
Մեսրոպին է», 65բ՝ խզբզոց յիշեցնող տառեր, 105բ
«լինի մարդ իրավախօս ընդէ», 154բ՝ «Օրհնեալ, բարձրեալ, հզօր եւ ան///», «Այսքանազեան, Յիսուսի Քրիստոսի նուաստ», «Արարածք, ցնծամք», 155բ՝ «Աչից
դեղ. մարղայլիտ, դեղին հալիլա, զարտայ կանանչ եւ
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այլն», 156բ՝ «Ես դաւրստալ մարզայ ունեմ Ա. բեռն...»:
Վրացերէն՝ 34բ՝ «Տէր» (դժուարընթեռնելի) 34բ, 35բ
«ամենայն որք», 55բ «Քրիստոս: Դաւիթ թագաւոր
Իրակլի Իսէք [որդի] 105բ «Նիւթ կար»: 28բ՝ «ուփալի»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 1ա, 2ա՝ ծաղիկ, ստ. լս-ում՝ ճակատազարդի փորձ, 1ա՝ թռչնագրի փորձ՝ «Ա, Ի, Բ», 2ա՝
ճակատազարդ:

3190
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 221+1 (կրկն.՝ թ. 152). չգրուած՝ 219ա-21ա: ՊՐԱԿ՝ ԱԺԸx12 (ԺԸ 18): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
14,5x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x6,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 27ա): ՏՈՂ՝ 15: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ
կաշի՝ դռնակով եւ երկու կապիչներով. միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 27ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 21ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր,
կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ գունափոխուած,
եզրերը մաշուած. մէջքը վերից վար ճաքած. պահպանուել են երկու կապիչների միայն հիմքերը. 206բ՝ վրան թուղթ սոսնձած,
պոկուած, որի հետեւանքով անընթեռնելի. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր. թանաքի բարձր
թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը թոյլ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1բ-12ա Պատճէք հայոց տումարին – Կրկնակ
ամսոց այսպէս արա՛. կա՛լ զՆաւասարդի ամիսն եւ ե՛րթ
Է., Է., որ մնայ՝ կրկնակ է Հոռոյ... (կրկնակացոյց աղիւսակ՝ 1բ):
2. 12բ-20ա Պատճէն Հռոմայ մեծ տումարի –
Պարզեալ հարանցըն մեր Նախկի, / բայց արդ, Ղուկասըս Կեղեցի, ոտանաւոր շարադրեցի... Այլ սայ մընաց
անխախտելի՝ / մինչ ի գալուստըն Քրիստոսի:
3. ա. 20բ-191ա Մեկնութիւն տումարի, զոր
խնդրեաց Թումա վարդապետ Մեծոփա վանաց աստուածաբնակ սուրբ ուխտին: Եւ ես սիրով զհայցուածս նորա կատարեալ՝ Յակովբ վարդապետ
Ղրիմեցի – |21ա| Աւգնեա՛, Սուրբ Հոգի Աստուա՛ծ:
Զհայցուածս գերերջանիկ րաբունապետի եւ երիցս
երանելւոյ վեհին եռակի առաքինութեանցն կատարողի... (41ա, 90ա՝ բոլորակ աղիւսակներ)
բ. 191ա-200բ Նորին Յակոբ վարդապետի Ղրիմեցւոյ Յաղագս տումարական մակացութեան, թէ ի

յորոց մարդկանէ արհեստաւորեցաւ – Գիտելի է, զի
նախ ի նախամարգարէէն Մովսիսէ օրինադրեցաւ...
(173բ՝ բոլորակ աղիւսակ):
– 200բ-1բ [Յիշատակարան] – Փառք անբաժանելի երրեակ անձնաւորութեան եւ մի բնութեան՝ Հօր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն: Արդ,
ո՜վ րաբունի եւ աստուածային իմաստութեան ցանկացօղ հոգեւոր որդեակ իմ եւ եղբայր բաղձալի վարդապետ Թումայ, առաջնորդ աստուածաբնակ, քրովբէա|201ա|գումար հռչակաւոր սուրբ ուխտի Մեծովփայ
վանք անուանելոյ, ահա եւ զայս եւս զխնդիրդ քո կատարեցի բազում աշխատութեամբ, եւ առցես զսա եւ
ըստ ուշիմ եւ նրբահայեաց մտաց քոց որոնեսցես,
զպակասն լցուսցես եւ զաւելորդն կշռեսցես եւ զոր ինչ
հաւանական գտցես՝ Տեառն մատուցանիցես զշնորհս
եւ զփառս, զի նորա են գանձք իմաստութեան, եւ ոչ
հաւանականս տկարութեանս մեր ներեսցես, զի թէպէտ
խնդիր քո ի վեր է, քան զկար մեր, այլ ի սիրով քո
խնդրելոյդ յաղթեալ ձեռնարկեցաք օժանդակութեամբ
Հոգւոյն Սրբոյ, որ ոչ անտես առնէ զշահս հասարակաց
օգտութեան: Վասն որոյ աղաչեմ զքոյին |201բ| հեզութիւնն սիրով բաղձանաց, զի յիմաստասիրելն քո՝ քոյովդ հանդերձ զհոգւոյ աղքատս քո զՅակոբ Ղրիմեցի
սոսկ անուն վարդապետս եւ ի հառաչալիր յաղօթս քո
մի՛ մոռանայցես, այլ ի յիշելն քո եւ զԱստուած ողորմին յիշեսցես: Ողջ լե՛ր ի Տէր: Այլ աղաչեմ զգաղափարողն՝ սիրովն Քրիստոսի, զի սակաւ յիշատակարանս
իմ գրեսցես, եւ Աստուած զքեզ գրէ ի գիրն կենաց. ամէն:
Տե՛ս ձեռ. 739, 58բ-178ա:

4. 201բ-6ա Տումար արքայական, որ է յոյժ դժուարիմաց, բայց միայն վարժիցն – Արքայական հասարակութիւն այսպէս արա՛. կա՛լ ՐՋՀԶ. եւ զհայ թվականն ի
վերայ բե՛ր...
Տե՛ս Պատճէն Տումարի, աշխ. Ջ. Էյնաթեանի, աշխատակց.
եւ խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2002, էջ 290-1:
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5. ա. 207աբ Վասն ԲԺ.ան կենդանակերպիցն եւ
ԲԺ.ան ազգացն եւ ԲԺ.ան անդամոցն – Աշխարհս
ունի ըզձեւ մարդոյ. / երկոտասան անդամք մարմնոյ...
բ. 208ա-11ա Վասն Է. մոլորականացն եւ ԲԺ.ան
կենդանակերպիցն, թէ որք որոց են կամ որպէս ընթանան, կամ զի՞նչ է գործք նոցա – Կան եօթն աստեղք մոլորական / եւ կենդանիք երկոտասան...

7. 218աբ Դարձեալ վասն չորէքշաբաթի օրն աւետիս
սուրբ կուսին, եւ հինգշաբաթ օրն ծնունդ Տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի – Իսկ ի վեց հազարին ճշմարտապէս աւետարանեցաւ ի Գաբրիէլէ սուրբ կուսին Մարիամու... որ ընդդէմ ոմանց հերձուածողքաց, որք ոչ կամին ճշմարիտ աւանդութեան Հայաստանեաց սուրբ եկեղեցւոյ հետեւիլ, այլ մոլին ըստ աղանդոյն Քաղկեդոնի:

Ծնթ. Թուարկում է մոլորակներն՝ իրենց գաղափարանշաններով. «Երեւակ», «Լուսընթագ», «Հրատ», «Արեգակն», «Լուսաբեր», «Փայլածուն», «Լուսին»:

Տե՛ս Պատճէն Տումարի, աշխ. Ջ. Էյնաթեանի, աշխատակց.
եւ խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2002, էջ 140-9 (ձեռագրիս մասին՝ էջ 123-4, Հմր. 41):

գ. 211աբ Վասն երկոտասան հողմոցըն – Հնչեալ
հողմունքըն զանազան, / ի չորս կողմանց աշխարհի
գան...
դ. 212ա Վասն աստեղաց թուոյ կենդանակերպիցն – Խոյն, որ իշխան է ամպրոպայ, / Ժ. եւ Զ. աստղ
կայ ի նըմայ...
ե. 212բ Վասն եօթն մոլորականաց – Զօհալ
աստղն է ամպահոլով, / Մուշթերին պարզ օդախառնով...
զ. 212բ-3ա Վասն ընթացից Արեգականն առ
կենդանակերպսն – Այլ եւ յայտնեալ մեկնեն զայս բան
/ յա|213ա|տուկ յատուկ առանձնական...
է. 213ա-4ա Եւ թէ յորում աւուր մտնէ Արեգակն ի
կենդանակերպսն – Ի քըսան ւերկուսն Մարտոյ ամսի
/ 'ւ ի տասն եւ չորսըն Արեգի...
ը. 214աբ Վասն ընթացից Արեգականն, թէ յորում
ժամու մտանի ի կենդանակերպսն – Յորժամ ի Խոյն
գայ մտանի / ԲԺ.ան ժամն ի տուընջենի...
6. 215ա-7բ Յաղագս Արեգական եւ Լուսնին խաւարմանն – Ով ոք ցանկայ կերպիւ իւիք վերահասու
լինիլ Արեգական եւ Լուսնոյ խաւարմանն, թէ զի՞նչ է,
նախ գիտայցէ, զի Արեգակն է մեծագոյն...

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ ՏՈՄԱՐԱԿԱՆՔ. ԺԸ. դար
1. Ա. փեղկի կազմաստառին (նոտրգիր) [Տօմարական բան ի վերայ], որ ասէ. Տէր մեր, ոչ դուք ասէք
եթէ այլեւս չորք ամիսք են, եւ հունձք գան եւ այլն:
Յոհաննու 4:35 – Այսպէս տեսի ի հին օրինակէ մի, որ
ասացեալ էր, թէ կա՛լ զթվական... վասն աւուրն այնորիկ ո՛չ ոք գիտէ՝ ո՛չ հրեշտակք եւ ո՛չ Որդի, բայց միայն
Հայր:
2. 1ա [Վասն կատարածի Լուսնոյ] Ըզբանն Սաղմոսի, որ ասէ մինչեւ կատարեսցի Լուսին – Ոմանք
այսպէս մեկնեալ են, թէ Ադամա մինչեւ... գիտելի, որ
նա է արարիչ դարուց եւ ժամանակաց. այսքան առ
այս:
3. 221բ Զծնունդ Լուսնու – Կա՛լ հանապազ Լ. կամ
Կ. եւ զվերադիրն հանդերձ թուով...
4. 221բ Զաւուրս Լուսնոյ – Կա՛լ զաւուրս ամսոյն,
եւ զվերադիրն տարւոյն...
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Տումար
հայոց», 1ա՝ «ԺԷ.-ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»,
«288/3190»:
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ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԵ. դար
ԳՐԻՉ՝ Աւագ երէց, Դաւիթ կրօնաւոր, տէր Թումա: ՍՏԱՑՈՂ՝
Աւագ երէց:
ԹԵՐԹ՝ 327: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԴx16 (Գ 10, Դ 7, Ե, Է, Թ՝ 4, Զ՝ 15, Ը,
ԺԹ, ԻԳ՝ 14, ԺԳ՝ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
14, 5x10,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x8,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
20ա): ՏՈՂ՝ 17-21: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն
կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դրոշմազարդ գունաւոր
կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 20ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական
(գծանկարային՝ 106բ), խաչ (285ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Կիւրղի Երուսաղեմացւոյ Կոչումն
ընծայութեան: ԺԲ. դ.: ԱԲ+ԳԴ. ստացուած երկսիւն մէկ թերթի
ընդլայնակի կիսումով, ընդերկայնակի եզրահատումով եւ ամէն

կէս մէջտեղից ծալելով: Թուղթ, 14,3x10,5, միասիւն (11,2x7,7),
անցման (արեւելեան) բոլորգիր (նմուշ՝ Դա), տող՝ 11, 13:
Կարդալ՝ Աբ, Դբ, Բա, Գա, Բբ, Գբ, Աա, Դա. ,/// ի ընկալցիս [դու
ի նմ]անէ զայն, [որ առաւ]ել է քան... բանիւքս այսոքիւք զամենայն///» (տպ. տե՛ս Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան, Վիեննա, 1832, էջ 84-85):

Նմուշ Դա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը կեղտոտուած, վրան հետքեր, անկիւնները՝ մաշուած. Ա. փեղկի գամերից մէկը եւ Բ. փեղկի երկու
կապիչներն ընկած (կան կապիչների միայն հիմքերը). մէջքի
վերին եւ ստորին մասերը պատռուած. լուսանցակողերը՝ գունաթափ. Պտռ.-Պհպ.ները վնասուած, պատռուած, խունացած,
Պտռ.-Պհպ. Ա.ն վերից վար պատռուած, պահպանուել է 14,2x

857

429

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

6,8 սմ չափով հատուած. թ. 1, Պտռ.-Պհպ. Բ.՝ գամերի անցք-մաշուածքներ. Պտռ.-Պհպ. ԳԴ՝ ցեցի անցքեր. ԺԶ. դարում նորոգուած, թ. 62, 67, 69, 70՝ վնասուած. թ. 111՝ վերից վար պատռուած, նորոգման կարկատան փակցուած. թ. 153-4ի, թ. 285-6ի
միջեւ 1 թերթ ընկած, թ. 285՝ կարդալ թ. 284ից, իսկ թ. 293ը՝
292ից առաջ. ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 7ա-35ա, 42ա-9ա, 50ա-219ա, 225բ-83բ,
295ա-6բ Քարոզք Առաջին հատորի
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740: ա/չիք: բ/7ա-13ա:
գ/26բ-35ա: դ/չիք: ե/13ա-26ա: զ-լթ/չիք: խ/95ա-100ա: խա/86բ94բ (վջ.՝ «Այս է ճանապարհ երիտասարդին, որ անքնելի է
քննող մտաց: Եւ Քրիստոսի մարդասիրի փառք»): խբ-խէ/չիք:
խը/42ա-9ա: խթ-կը/չիք: կթ/100բ-6ա: հ-հէ/չիք: հը/122ա-31ա:
հթ/131բ-40բ: ձ/չիք: ձա/50ա-63ա: ձբ-ձէ/չիք: ձը/63բ-76բ: ձթղ/չիք: ղա/77ա-86ա: ղբ/չիք: ղգ/106բ-10բ: ղդ/110բ-5ա: ղեղզ/չիք: ղէ/115բ-21բ: ղը-ճե/չիք: ճզ/141ա-7ա (սկ. թափուած՝
«/// է մեզ խոնարհութեամբ եւ սրբութեամբ մաքրել զմտաց
[աչս]...»): ճէ-ճը/չիք: ճթ/147աբ, 295ա-6բ, 148ա-53բ: ճժճժա/չիք: ճժբ/153բ-60բ (թ. 153-4ի միջեւ 1 թերթ ընկած):
ճժգ/161ա-7ա: ճժդ-ճիդ/չիք: ճիե/167ա-75ա: ճիզ-ճիէ/չիք:
ճիը/175ա-83ա:
ճիթ/չիք:
ճլ/183ա-95ա:
ճլա-ճլգ/չիք:
ճլդ/195ա-207ա: ճլե-ճլզ/չիք: ճլէ/207ա-19ա: ճլը-ճխա/չիք:
ճխբ/225բ-40ա: ճխգ/276ա-80բ: ճխդ/280բ-3բ (անխորագիր):
ճխե/240ա-50ա: ճխզ/250ա-7բ: ճխէ/257բ-65բ: ճխը-ճծդ/չիք:
ճծե/265բ-76ա: ճծզ-ճկ/չիք:
Քարոզներն օրինակուած են հատուածաբար, երբեմն՝
տարբեր են:

2. 297ա-327բ Քարոզք երկրորդ հատորի
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1740: ՃԻԷ/297ա-306բ:
ՃԼ/307ա-21ա: ՃԼԶ/321ա-7բ (... առաքեաց զՀոգին Սուրբ ի
դ[ասս առաքելոցն]/// (շար. թափուած):

3. 1ա-7ա, 219ա-25բ Քարոզք արտաքոյ Ա. եւ Բ.
հատորաց
ա. 1ա-7ա – Գիտելի է, զի աւետարանիչս բացայայտէ մեզ... եւ ընդ երրկնային զօրքն <եւ> փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ զՀոգին, այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
բ. 219ա-25բ Քարոզ, որ ասէ. ,Ես եմ հովիւն քաջ»
[Յովհ. Ժ. 11]. օգնեա՛՛ – Բազմազան եւ յոգնադիմի
աւրինակեցոյց Աստուած... այնքան նկարագրութիւնք
վասն իմ յառաջագոյն եղեն. նմա փառք յաւիտեանս:
Բ. 1. 285աբ, 284աբ, 286ա-8ա* Քարոզին ավարտ
է սահմանել մեծ վարդապետ[ն] – Այժմ ժամանեալ
մեր յաւարտ եւ ի կատարումն թարքմանութեան... |288ա|
եւ արդ, ուստի սկսցուք, կամ յորոց ներբողեսցուք քեզ:
*Ծնթ.՝ թ. 285-6ի միջեւ 1 թերթ ընկած:
Տե՛ս ձեռ.1661, 206բ-13ա:

2. 288ա-90ա [Գովեստ] – Ով գլուխ գերապանձ եւ
գահոյարան զգօնութեան... |289բ| եւ յետ աստեացս
ել|290ա|անելոյ ըստ սուրբ աստուածաբանիցն պատւակից եւ պսակակից արասցէ. ամէն:
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3. 290ա-1բ, 293ա [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ
Քարոզ]՝ Սուրբ Աստուածածինն նմանեալ պատւական ակինն տպազիոն – Ասացեալ են իմաստնաաէրքն, թէ ակն մի կայ, որ կոչի տպազիոն...
Գ. 35ա-41բ, 49բ, 293բ-4բ [Բանք զանազանք]
1. 35ա-8բ Սրբոյն Գրիգորի չարչարանքն այս է –
Ես եդից <դ>դանաւանդ ի կզակս քո... որ անհնարին
էր խորութեամբ մինչեւ/// (թափուած):
2. 39բ-41բ Յարարածոց գրոց – Երկինք՝ եկեղեցի
սուրբ, Արեգակն՝ Քրիստոս եւ Օ(=աւ)ետարան... Վէճ
հրէիցն ընդ Քրիստոս:
3. 49բ Եւս առաւել վասն հանգուցեալք րաբունապետացն («ԵՐԳՆ ՏԵՍԵԱ») – Գոշի, Վանականա,
Վարդանա, Ներսէսի, Յեսաեայ, Դաւթի, Տիրատըրոյ,
Յոհանիսի, Յոհանու եւ Գրիգորի, Յակոբայ եւ Գէորգեայ, Սիմէոնի, Մխիթարայ, Յովանիսի եւ Թումայի եւ
Աւետիք խոտայճարակին, Սարգըսի եւ Թումայի,
Աւետիքի եւ Կարապետի եւ Գրի[գորի]:
4. 293բ, 292աբ, 294ա [Մեկնութիւն Հայր մերի] –
Զի՞նչ զաւրութիւն յունի տեառնուսոյց աղօթքն...
թագօ(=աւ)որութին քո լիցի ի վերայ մեր՝ ըստ զօրութեան քո, այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
5. 293ա [Աղօթք] – Հա՛յր սուրբ, ուսո՛յ մեզ զբան
քո, Որդի՛տ միածին, ցո՛յց մեզ զերեսս քո, Հոգի՛դ
Սուրբ, սրբեա՛յ զմեզ սրբութեամբդ քո (այսչափ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Աւագ գրչի. 13ա Եւ ինձ՝ անարժան գրողիս, եւ
ծնողաց իմոց՝ Իգնատիոս քահանային, ողորմեսցի
մարդասէրն Աստուած բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին, մեր երախտաւորացն եւ աշխատաւորաց, ժողովրդեանն վարձս բարեաց պարգեւեսցէ եւ
աւրհնեսցէ զամենեսեան. ամէն, եղիցի, եղիցի (նման՝
7ա, 26ա, 49ա, 76բ, 106ա):
63ա Զանպիտան գծողս, զանարժ[ան] հոգիս, զսուտանուն Ավաք էրէցս եւ զծնողն իմ զԻգնատիոս քահանայն, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, եւ դուք
յիշեալ լիջիք յահաւոր ատենին Քրիստոսի. ամէն
(նման՝ 100ա, 115ա, 121բ, 131ա, 306բ, 321ա):
86ա Զանպիտան եւ զմեղաւոր գրիչս՝ զԱվաք անուն
էրէցս, եւ զհայրն իմ՝ զԻգնատիոս քահանայն, եւ
զմայրն՝ զՍառախաթունն, յիշեսջիք ի մաքրափայլ
յաղաւթս ձեր, եւ դուք յիշեալ լիջիք յաւուրն դատաստանի ընդ սուրբս եւ սիրելիս անւանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեան. ամէն:
160բ Զստացող գրոցս եւ զծնող<ող>ն՝ զԻգնատիոս քահանայ, յիշեչջիք ի մաքրափայլ յաղօթս:
2. Դաւիթ գրչի. 167ա Զմեղաւոր գծողս Դօ(=աւ)իթ
սուտանուն կր[օն]օ(=աւ)որս յիշեցե՛ք:
175ա Ո՜վ սուրբ քարոզօղք, զեղկելի գծողս յիշեա՛
(նման՝ 195ա, 230բ, 276ա):
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3. Թումա գրչի. 240ա Զսակօ(=աւ) աշխատողս,
աղաչեմ զսրբասնեալդ՝ յիշել մին ողորմա[յ]իւ, եւ Աստուած ձեզ ողորմի, որպէս Թումային:
276ա (ստ. լսնց-ում) Զստացող գրոցս զտէր
Ավաքն յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 306բ (1456 թ., անարուեստ նոտրգիր) Զվերջին
ըստացող Քարոզգրոցս ըզԳրիգոր եպիսկոպոս, որ
գնեցի զայս Քարոզագիրքս ի տէր Աւագ իրիցու դստերէն՝ ի յԱննայխաթունեն, ի Ճ. (100) դրամ, Ղազար
նվիրակին միջնորդութեամբն: Աստուած շնահավոր
առնէ զայս Քարոզագիրքս. տէր Գրիգոր եպիսկոպոս.
Աստուած ողորմի առաջնոց եւ վերջնոցն: Թիվ ԹՃԵ.
(1456), Մայիս Բ. գնեցի:
293ա (1456 թ., անարուեստ նոտրգիր) Զվերջին
ըստացող Քարոզագրգիս զԳրիգոր եպիսկոպոսն,
զհայր եւ զմայրն մեր եւ զամենայն ազգատոհ[մ]ն մեր
հոգեւոր եւ մարմնաւոր յիշեսջիք ի սուրբ եւ մաքուր
աղաւթս ձեր, եւ Աստուած ըզյիշէ յիւր արքաութիւնն.
ամէն (նման՝ 100ա):
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26ա (1456 թ., անարուեստ նոտրգիր) Զվերջին ըստացող սորայ զնուաստ զԳրիգորն եպիսկոպոսն յիշեսջիք ի Տէր. ամէն (նման՝ 63ա, 76բ, 86ա, 283բ, 290ա):
2. 294բ (ԺԶ. դ., անարուեստ բոլորգիր) Զվերջին
ստացաւղ սուրբ Քարոզգրոցս յիշեցէ՛ք ըզԶաքարա
եպիսկոպոսն եւ զամենայն յարեան մե[ր]ձաւոր[սն]:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 138բ, 154բ սեւ թանաքով ձուածիր
բոլորակ, անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «[Գիրք] քարոզոց (Գրիգորի Տաթեւացւոյ), հաւաքածոյ», Պտռ.Պհպ. Բա՝ «302/1191», 1ա՝ «ԺԶ.-ԺԷ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պտռ.-Պհպ. Բբ՝ «ձայնիւ», 39ա՝ «Զորք
երկնից իջեալ էին եւ բանակեալ շուրջ զգերեզմանաւ
եւ հոգգեղէն», «3,3», 49բ՝ «Եւ Գրի, Եսապէթէն չապառն», 138բ՝ «աբ, աբա, աբգ, աբն, իկ, մի», 111ա՝
«ժամուն, անուան» (անընթեռնելի մի քանի բառ),
265ա՝ «Յաղ[ագ]ս աւրհնութեան հասարակաց միայբանութեամբ», 316բ՝ «ածանցական եւ», 294բ՝ անկապակից տառեր:

3192
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃԿԳ. – 1714
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Մկրտիչ:
ԹԵՐԹ՝ 347. չգրուած՝ 1ա-3բ, 84բ-6բ, 89աբ, 134բ-5ա, 210բ,
273բ, 306աբ, 345բ-7բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԲx12 (Ա 14, Զ, Ը 6)+Ա-ԺԸx12
(Է 4+12, ԺԸ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. տարբեր, սպիտակ՝ լուսագծերով,
եւ դեղնաւուն (թ. 159-294): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,1x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (11-2x6,6): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 50ա): ՏՈՂ՝ 19-20:
ԿԱԶՄ՝ բաց շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր մետաքս: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ (սկ.), սպիտակ թուղթ, լուսագծերով:

արարեալ Քերականութիւն ըստ լեզուի մերում հայկազանց]
Տե՛ս ձեռ. 1984, 115ա-62բ: – 4աբ Քերականութիւն է գիտութիւն տառից եւ ասութեանց... 1/[4բ-49բ]: ա/4բ-5բ: (Յաղագս փաղառութեան): գ/5բ-6բ (Յաղագս երկար փաղառութեան): դ/6բ: ե/7աբ: զ/7բ: է/7բ-8ա: ը/8ա-23բ: թ/23բ-38ա:
ժ/38ա-40ա: ժա/40ա-2ա: ժբ/42ա-4ա: ժգ/44աբ: ժդ/44բ-7բ:
ժե/47բ-9բ: 2/50ա-84ա: ա/50ա-2բ: բ/52բ-3բ: գ/53բ: դ/53բ77ա: ե/77ա-84ա:

Բ. 87ա-134ա Գէորքեայ Եզընկացւոյ՝ հոգիընկալ
եւ հանճարեղ վարդապետի, Բան հակաճառութեան
ընդդէմ երկաբնակացն
Նմուշ 50ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Խաչելութիւն՝ 138բ. աջում՝ Սիւնեաց
Ստեփաննոս եպիսկոպոսը՝ 2 աբեղաների հետ: Լս-յին՝ Սիւնեաց
Ստեփաննոս եպիսկոպոս՝ 139ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 4ա, 139ա,
211ա, 274ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, խաչ (282ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, նարնջի, սեւ, բրոնզ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի անկիւնները մաշուած. երկուական գամերն ու կապիչներն ընկած. թ. 345-346-ի միջեւ հաւանաբար չգրուած 7 թերթ կտրած-հանած, թ. 215, 218՝ հիմքից անջատ. եզրահատումից տեղ-տեղ լուսանցազարդերն ու պրականիշները վնասուած. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերին աղտոտուածութեան
զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-84ա [Սիմէօնի վարդապետի Ջուղայեցւոյ

Տե՛ս ձեռ. 573, 1ա-28բ: 1/87ա-8բ (անաւարտ): 2/90ա-4բ:
2/90ա-4բ: 3/95ա-7բ: 4/97բ-9ա: 5/99ա-100ա: 6/100ա-2բ:
7/102բ-34ա: [Յիշատակարան Գէորգայ Երզնկացւոյ]/134ա
(վջ.՝ ,...արար տկարութեան մտացս»):

Գ. 136ա-210ա [Ստեփաննոսի Սիւնեցւոյ Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց]
Տե՛ս ձեռ. 573, 55ա-95ա: – 136ա-8ա Յայտարարութիւն
գրոցս, եթէ ինչ կայ ի սմա... 1/139ա-210ա: ա/139բ-41ա:
բ/141ա-4բ: գ/145ա-54ա: – 149բ-51բ Գլուխ չորրորդ – Եթէ
բնութիւնք անմարմին... – 151բ-4ա Գլուխ հինգերորդ – Յորում խնդրի ի մէնջ, եթէ Բ. բնութիւնքս, զոր ասեն... դ/154ա60բ: ե/161ա-6բ: զ/167ա-73բ: է/173բ-80բ: ը/180բ-6բ: թ/187ա92բ: ժ/192բ-7բ: ժա/197բ-203ա: ժբ/203ա-10ա:

Դ. Դաւանաբանականք
1. 211ա-28բ Սուրբ վարդապետին Պօղոսի իմաստասիրի Տարօնոյ ասացեալ ընդդէմ ժողովոյն Քաղ-

861

431

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

կեդոնի – Աստուածային եւ մեծն առաքելոցն Պօղոս
գրէ առ Կորնթացիսն՝ ասելով. Զիմաստութիւն ընդ կատարելսդ խօսիմք... զհաւատացեալք սուրբ Երրորդութեան, որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Վերջ:
2. 229ա-34ա Գրիգորի վարդապետի՝ աշակերտի
Յոհանու Որոտնեցւոյ, ի խնդրոյ Գէորգ վարդապետի՝
հարազատի նորին, ի Պարապմանց սրբոյն Կիւրղի՝
արարեալ զԼուծմանց – Հարցումն. Վասն է՞ր կոչի հաւատն երիս անուամբ... գտցես եւ զԱստուծոյն պատասխանին զկնի, Լ. եւ Զ. (36) ճառին յառաջին հատոր
գրոցս (քաղումներ միայն Ա. եւ Բ. գլուխներից):
3. 234ա-5ա [Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ Վասն մի բնութեանն Քրիստոսի]. Աստանօր
խնդրելի է, եթէ քաղկեդոնականքն եւ Նեստորականքն ընդէ՞ր փախչին եւ ուրանան զբնութեամբ
միաւորութիւնն, այլ անձամբ միայն եւ յարակացութեամբ ասեն – Գիտելի է, զի յաղագս երից իրաց... զի
մի է բնութիւն բանին մարմնացելոյ:
4. 235աբ Հարցումն երկաբնակացն [Զ. թուով],
որք մի անձն ասեն եւ Բ. բնութիւնս բաժանեն Քրիստոսի – [Հարցումն]. Ընդէ՞ր ոչ ասէք Բ. բնութիւն
Քրիստոսի: Պատասխանի [ուղղափառաց]. Զի մի՛ յատկասցի Բ. անձինք ի Քրիստոս... զի Բ. բնութիւն, ասել
կամ իմանալ՝ երկատութիւն եւ բաժանումն է Քրիստոսի:
5. 235բ-41ա [Հարցումն առ երկաբնակացն Ժ.
թուով ցանկից]. Հարցից եւ ես զձեզ, դասք երկաբնակաց, որք միաւորէք անձամբ եւ յԲ.ս բնութիւնս բաժանէք – Մի՞ է Քրիստոս, թէ՞ Բ.: Պատասխանի. Հակառակն, ըստ անձինն... իսկ հարցմանցդ առնեն զօրութիւն մտածութեան:
6. 241ա-4բ Յաղագս միաւորութեան – Գիտելի է,
զի միաւորութիւնն սեռաբար տրամատի յերիս... եւ ոչ
անիրաւութեամբ արդարաբանել՝ որպէս վիճաբան:
7. 244բ-59ա [Հարցմունք զանազանք] – Հարցումն. Ընդէ՞ր ասէ Յիսուս, թէ՝ Քակեցէ՛ք զտաճարս
զայս... Աստուած ի վերայ ամենեցուն, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս:
8. 259ա-60ա Հարցումն արիանոսացն – Մի՞ է
անեղութիւն, թէ՞ Բ., զի թէ զմի զայն ունի Հայր, իսկ թէ
Բ., զի՞արդ իմանի Բ. անեղութիւնք: Պատասխանի.
Անեղութիւն է, որ ոչ եւս է եղեալ... եւ այսքան, որքան
է ի մէջ ծառայի եւ տեառն, արարածոց եւ արարչի:
9. 260ա-73ա Վկայութիւնք ընդդէմ նոցա, որք
ա[պա]կանացու ասացին զանապական մարմին
Տեառն Քրիստոսի <Քրիստոսի> եւ անկոսնելի կիրք
ետուն նմա... Երինոսի՝ հետեւողի առաքելոցն –
Անարգեն զՈրդին Աստուծոյ... (ապա վկայութիւնք
Ոսկեբերանի, Պրոկղի, Կիւրեղ Աղէքսանդրացւոյ, Եպիփանի, Կելեստիանոսի, Նեքտառիոսի, Գրիգորի Լուսաորչի, Կղեմեսի այլոց):
Ե. 274ա-305ա Գրիգորի եռամեծի եւ տիեզերա-
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լոյս վարդապետի՝ աշակերտի Յովհաննու Որոտնեցւոյ հաւաքեալ Քաղուածոյ մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին Մատթէոսի, որ ասէ. Ելեալ Յիսուս ի տաճարէն գնայր – Ելեալ արտաքս Յիսուս ի տաճարէն,
գնայր... որում արժանաւորս արասցէ Քրիստոս զամենայն հաւատացեալս իւր. ամէն:
Կից ունի՝ ա/282ա-6բ Վասն նշանի խաչին – Ապա երեւեսցի նշան որդւոյ մարդոյ... բ/286բ-93ա Վասն անգիտելի
աւուրն – Վասն աւուրն եւ ժամն ոչ ոք գիտէ... գ/293ա-300ա
Վասն կուսանաց – Նմանեցի արքայութիւնն Ժ. կուսանաց...
ե/300ա-5ա Վասն գալստեան Որդւոյ – Յորժամ եկեսցէ Որդի
մարդոյ...

Զ. Բանք զանազանք
1. 305ա Նշանք եւ սքանչելիք տաճարին են այսոքիկ – Նախ զի միսն բնաւ ոչ հոտէր անդ... նշանս մեք
ինչ ոչ տեսաք, եւ ոչ եւս մարգարէ:
2. 305աբ Տասն ստորոգութիւնքն Արիստոտէլի –
Ունիմ ես անձն, որ է գոյացութիւն... ուր, երբ, կալ,
ունել, առնել, կրել:
3. 307ա-15բ Երջանիկ րաբունւոյն Եսայեայ ասացեալ Դաւանութիւն հաւատոյ, որ ի Հայր եւ Որդի եւ
Հոգին Սուրբ: Օգնեա Հոգի Սուրբ Աստուած – ԶՔրիստոս Աստուած փառաւորեցուք հոգւով... զհրեշտակս
տնկակից առնելով, կամացեալ բնութիւնս մերոյ զվերին զօրութիւնս. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք
յաւիտեանս:
4. 315բ-6ա [Աղօթք] սրբոյն Գրիգորի Սքանչելագործի – Ի յԱստուծոյ կենդանի Բանն էական... պատուեսցի լռութեամբ, որում փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
5. 316ա-9բ Հարցումն եւ պատասխանի – Եթէ
մարդն բնութեամբ անմա՞հ ստեղծաւ յարարչեն, թէ՞
մահկանացու... վարին ձայնիւք խառնմամբ եւ միաւորութեամբ, յորում փառք յաւիտեանս յաւիտենից եւ
յամենայն ժամու. ամէն:
6. 319բ-22բ [Դարագլուխ] – Հրամայէ Աւետարանն, թէ յետ պահոցն անցելոյ... Այսքան բաւականասցի յաղագս թուոց: Վերջ:
7. 323ա-35ա [Վկայութիւնք սրբոց վարդապետաց]. Գրիգորի Սքանչելագործի Ընդդէմ բաժանողաց – Եւ է Աստուած ճշմարիտ անմարմին... (ապա՝
Դիոնէսիոսի, Աղէքսանդրի)
Է. 335-344ա Վկայութիւնք ընդդէմ հերձուածողաց
ա. 335ա-7ա Սրբոյն Կիւրղի ընդդէմ Նեստորի ի
Պարապմանց գրոց: Օգնեա Հոգիդ Սուրբ Աստուած –
Հարցումն. Քրիստոսդ անուն ոչ սահմանի զօրութիւն
ունի... քանզի յամենայնի յաղթէ զօրաւորն տկարագունին, ըստ Աստուածաբանին, վեհագունին յաղթելով:
բ. 337ա-40ա Վկայութիւնք վասն միութեան բանին մարմնացելոյ – Ասէ առաքեալն՝ որով ունիք
զփրկութիւն... յաստուածացեալ մարմնոյն յերկուս բաժանեն:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

գ. 340ա-3բ Յաղագս անձին յատկութեան բան
ինչ խօսեցեալ Յակօբ վարդապետի՝ ի խնդրոյ Պռ
(=պարոն) Օշնի – Արդ, գիտելի է, զի անձն ի գոյանալ
անհատին էանայ... քանզի զայս անձինն բաժանեալ
յատկութիւն գիտեմք:
դ. 343բ-4ա Վկայութիւնք յԱստուածաշունց գրոց,
որ Մարիամ Աստուածածին է: Ընդդէմ Արիոսի եւ
Նեստորի – Նախ ի յերկնից եւ յանմարմնոց... ընդ չարչարելի մարմնոյն իւրոյ: Հարցումն Նեստորի (այսչափ):
ե. 344բ-5ա Յաղագս սուրբ Երրորդութեան – Եւ
արդ, պարտ է մեզ այսպէս դաւանել զսուրբ Երրորդութիւնն... որ հանապազ աւրհնեն զամենասուրբ Երրորդութիւնն՝ զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին, այժմ եւ
անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 134ա Արդ, զի գրեցաւ սա ձեռամբ
փցուն եւ անարհեստ գրչիս՝ Մկրտչի, ի վայելումն իմ
անձին, զոր Տէր Աստուած իւր սրբոց բարեխօսութեամբն վայելել տացէ ընդ երկայն աւուրս, ուղիղ
բարեպաշտութեամբ կալ ըստ կամացն Աստուծոյ եւ
վայելել զսա ընդ երկայն աւուրս հանդերձ ծնօղօք
(գրած-ջնջած «իւր») եւ ամենայն ազգականօք, ի
Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս.
ի թուին ՌՃԿԳ. (1714):
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Ո՛վ զսա Ծ. (50) դիր վճարէ, ի սմա բազում գանձ
գտանէ /, զհոգին անմահ լուսաւորէ եւ զհերձուածողսն
հալածէ /, մի՛ ոք ի սմա ծուլանայցէ ի յընթեռնուլն, որ
պատահէ /, զի մի տուգանս անձին տացէ, որ այլ յետոյ
գտանել չկարէ /, որ իմաստունն է, ճանաչէ, եւ որ յիմարն է, ծաղր առնէ /, որպէս յառակն իւրում պատմէ,
որդին բնութեամբ, որ ի Դաւթէ. ամէն: Վերջ:
135բ Օգնեա՛, Հոգի՛ Սուրբ Աստուած, եւ տո՛ւր կարողութիւն տկար անձին իմոյ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ անընկալելի
երկու բառ, ապա՝ «Երզնկացւոյ Քերականութիւն, 1.»,
Պհպ. Աա՝ «Բովանդակութիւն գրոյս. 1. Քերականութիւն, 2. Գէօրգ վարդապետի Բանք, 3. Ստեփաննոսի
Սիւնեցւոյ եպիսկոպոսի Բանք, 4. Պօղոսի Իմաստասիրի Բանք, 5. Գրիգորի Տաթեւացւոյ Բանք, 6. Եսայեայ վարդապետի Բանք, 7. Կիւրղի եպիսկոպոսի
Հարցմունք», «ՌՃԿԳ. – 1714, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «Անցուցաւ ի ժապաւինեալ տումարն սինօտի
Սուրբ Էջմիածնի, ընդ համարաւ», Պհպ. Բա՝ «322/
3192», Բ. փեղկին փակցուած թերթիկին՝ «1. Քերականութիւն համառօտ (ձեռագրի բովանդակութեան
համառօտ նկարագրութիւն)»:

3193
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԱՒԸՆԴԱՆՑ ԳԻՒՂ
ԹԵՐԹ՝ 101+2 (կրկն.՝ թ. 38, 63). չգրուած՝ 1բ, 21բ-23բ, 100ա1ա: ՊՐԱԿ՝ խառն (Ա, Ի 11, Բ, ԺԸ, ԺԹ 12, 1, 4 10, 2 11, 3 13):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, ճնշադրոշմով (1բ)՝ «Нс П, Леяменской (±) фабрики». ձախ անկիւնը կտրած, որի հետեւանքով տառերը խաթարուած: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,3x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x7):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 35ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱՄԶ՝ սեւ դրոշմազարդ
կաշի, մէջքին եւ Բ. փեղկին դրոշմուած խաչելութիւն՝ ոսկեգոյն
շրջանակի մէջ. միջուկը տախտակ, աստառը՝ թուղթ:

ԺԷ. դար

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-21ա Սահման քերականութեան
Տե՛ս ձեռ. 841, 120ա-30բ: 1. ա/2ա (սկ.՝ «Քերականութիւն
է արուեստ գործիական՝ բնականաբար»...): բ/2ա-3ա: գ/3ա:
դ/3աբ: ե/3բ: զ/3բ-6բ: է/6բ-10բ: ը/11ա-2ա: թ/12ա (սկ.՝ «Յօդ է
մասն նուաստ բանի անհոլով»...): ժ/12ա-4ա: ժա/14աբ:
ժբ/14բ-6բ: ժգ/16բ-8բ: 2. 19ա-21ա Խրատք ի քերականութիւնն. Առոգանութիւն, Յիախնդրութիւն, Ստուգաբանութիւն.
ա/19աբ: բ/19բ-20բ: գ/20բ-1ա:

Բ. 24ա-34բ [Դիոնիսիոսի Թրակացւոյ Արուեստ
քերականութեան]
Նմուշ 35ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 35ա, 69բ:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր (2ա, 24ա, 42բ, 47բ), հանգուցագիր,
մարդակերպ հանգուցագիր՝ 53բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին ճաքճքած, տեղ-տեղ ցեցի
անցքեր. եզրահատելիս լուսանցազարդերը, ճակատազարդերը,
պրակնիշները տեղ-տեղ խաթարուած, Ա. եւ Բ պրակահամարները գրուած յետագայում, ԺԵ, ԺԶ, ԺԸ, ԺԹ, Ի՝ մնացած նախկինից,
նրանց միջեւ 1-4ը չհամարակալած. կազմելիս թ. 69-76 թերթերը
շրջած եւ հակառակ դիրքով կարուած, բնագիրը խառնած՝ (տե՛ս
Բվնդ. Գ. եւ Դ. միաւորք). թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

Տե՛ս ձեռ. 267, 229ա-42բ: ա/24ա: բ/24աբ: գ/24բ: դ/24բ5ա (խորագիրը՝ «Վասն կիտից»): ե/25ա: զ/25ա-6բ: է/26բ:
ը/26բ: թ/26բ-7ա: ժ/27ա: ժա/27ա: ժբ/27ա: ժգ/27ա-30ա:
ժդ/30աբ: ժե/30բ-1ա: ժզ/31ա: ժէ/31աբ: ժը/31բ-2բ: ժթ/32բ:
ի/32բ-3բ: իա/33բ-4բ: իբ/34բ: իգ/34բ:

Գ. 35ա-52բ, 52բ-3բ, 55ա-66բ, 54աբ, 67ա-8բ,
76բա, 75բա, 74բա, 73բա, 72բա, 71բա, 70բ Վերլուծութիւնք բացերեւապէս բազմազան բայից եւ բառից
յոքնախումբ շարագրութեամբ արարեալ զսա Առիստակիսի գրչի՝ ի խնդրոյ բազմաց, յԱրհեստ գրչութեան
Տե՛ս ձեռ. 267, 348ա-98ա: – 35ա-7ա [Նախերգան]:
ա/37ա-8բ: բ/38բ-40բ: գ/40բ-2բ: դ/42բ-3բ: ե/43բ-7ա:* զ/47ա-
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50բ: է/50բ-1ա: ը/51աբ: թ/51բ-2բ: ժ/52բ-3բ, 55ա-66բ, 54աբ,
67ա-8բ, 76բա, 75բա, 74բա, 73բա, 72բա, 71բա, 70բ (թերթերի դասաւորութիւնը խառն. սոսնձուած յակառակ դիրքով,
ըստ այդմ էլ՝ յետուառաջութիւնը):
* Ունի ենթագլուխ՝ 46բ-7ա Վասն կատարեալ վերայից –
Զվերայքս այսպէս իմացիր...

Դ. 70բա, 69բա, 77ա-91ա Գէորգեայ վարդապետի
[Սկեւռացոյ] արարեալ, ի խնդրոյ Ստեփաննոսի մականուն Գոյներիցանց Կայթառաւնցոյ մեղսաներկ
անձին
Տե՛ս ձեռ. 267, 399ա-417բ: 70բա [Նախերգան]: ա/69բա,
77ա-83ա: բ/83ա-9բ: գ/89բ-91ա:

Ե. 91ա-9բ Խրատք գրչութեան, զոր արարեալ էր
զսա յառաջագոյն Գէորգեայ վարդապետի ի խնդրոյ
ումեմն, զորոյ զպակասն ի նմանէ յետոյ իմ ի վարդապետէն խնդրեալ, եւ նա կատարեաց զխնդրուածս
իմ, եդեալ յառաջ զԱռիստակիսի արարեալն եւ զթերին ի նմանէ կատարեաց ինքն ինձ՝ նուաստիս Ստե-
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փա[ննոս] Գոյներիցանց, որոց ողորմեսցի Տէր արարողին եւ խնդրողին
Տե՛ս ձեռ. 267, 418ա-28ա: – 91բ-3բ Յառաջաբան սակաւ
խրատուց: ա/93բ-5բ: բ/95բ-6բ: գ/97աբ: դ/97բ-9ա: ե/99աբ:
զ/99բ (վջ.՝ «Աւարտէ ի Գէորգեայ Արարելոց բանիցն»):

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 99բ սեւ թանաքով շրջանակ՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՊԵՏՐՈՍ» 1185 (1736):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «2. Յովհաննու Երզնկացւոյ», 1ա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «323/3193»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին մասն հաշուեմատեանի. Քահանայից եւ... Անուանք քահանայից
տեղի բնակութեանց նոցին, /// ի գիւղն գաւառ», 1ա՝
«Ցուցակ/// ւոց նոցին արական/// անք, որ քահանայից, ամք նոցին, ամուսնացեալք են, թէ՝ ոչ», 23ա՝ «///
ոյն այս տապանս է հրաշալի», «միթ», 100բ՝ «կամ
ցանկայ», 101բ՝ «Ծանօթութ. ցանկայ արդեօք տալ ի
կրթութիւն եւ պահպանութիւն ի ճեմարանի Էջմիածնի»:

3194
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ

ՌՃԻԵ. – 1676

ԳՐԻՉ եւ ԿԱԶՄՈՂ՝ Ազարիա:
ԹԵՐԹ՝ 302+2-1 (կրկն.՝ թ. 100, 160, թռիչք՝ թ. 95-97).
չգրուած՝ 1աբ, 25բ, 107ա-8բ, 158բ-9ա, 292բ, 294բ-302բ: ՊՐԱԿ՝
13+12+Ա-Ըx12(Ը 13)+Ա-ԺԵx12(ԺԵ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած բուսական ոճաւորմամբ
ձուածիր-ուղղանկիւն, մէջը՝ թեք գծեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,7x10:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11-11,5x6-6,3): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 2ա):
ՏՈՂ՝ 17-19: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով. Ա. փեղկի եզրագծով գրչի ձեռքով դրոշմուած մակագրութիւն. «ԳՐԵՑԱՒ ԵՒ ԿԱ/ԶՄԵՑԱՒ ՁԵՌԱՄԲՆ / ԱԶԱՐԻԷ, Ի / ԹՈՒԻՆ
ՌՃԻԵ. (1676). ԱՄԻՆ». միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կապոյտ
հէնքով շերտազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Զ. սպիտակ թուղթ, լուսագծերով:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
կապոյտ, նարնջի, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, 2 գամն ընկած. խոնաւութեան հետքեր, թանաքի ազդեցութիւնից գրադաշտը գունափոխուած, 110-111 էջերի միջեւ 1 թերթի ելուստ, թ. 15, 53-99, 276-302, Պհպ. ԱԲԳԴԵ՝ վերին լուսանցները մկնակեր,
որոշ թերթեր վնասուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-24ա Մեկնութիւն բառիցն քերականի (Ա-Ք,
Ֆ) – Ածանցական՝ յայլմէ ածեալ կամ անցուցեալ...
Ամանակ՝ մասն նուազ ժամանակի... Քողաղօտ, որ յառաջն սակաւ է, ֆիսիգային՝ բնականին:
Տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր, Հտ. Գ., Երեւան, 2008,
էջ 61-4:

Նմուշ 2ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ներսիսի Շնորհալւոյ Մեկնութիւն
Մատթէի: ԺԷ. դ.: ԲԳ+ԴԵ. ստացուած մէկական թերթերի ընդլայնակի ծալումով եւ եզրահատումով: Թուղթ, 14,7x9,5, երկսիւն
(12x9), բոլորգիր (նմուշ՝ Բբ), տող՝ 15 (սկզբնական վիճակը՝
19x15, երկսիւն (18x12), տող՝ 31, 28): Կարդալ՝ Բա, Գբ, Բբ, Գա,
Եա, Դբ, Եբ, Դա. ,/// այլ ի նմին ցեղէ... որ ոչ յարենէ եւ... ոչ ի
կամաց...»:

Նմուշ Բբ

Բ. 24բ-5ա, 26բ-157ա Մաշտոց
1. 24բ-5ա Կանովն յորժամ իշխանութիւն կամիցին տալ վարդապետք աշակերտացն իւրոց – Այս է
կարգն, զոր գրեալ կայ: Եւ ասեն շարական ԴՁ.... Սաղմոս կցուրդ. Գաւազան զօրութեան... եւ դու լե՛ր արթուն եւ քրթնաջան ի վերայ ժողովրդեանն:
Գ. 26ա Անուանք իմաստասիրաց – Պղատոն,
Արիստոտէլ, Ճեպէոս, Պիտագորոս... Ֆիլիմոն, Լօքսիայ,
Փալեմոն:
2. 26բ-9բ Կանովն մեռոն աւրհնելոյ – Յորժամ կամիցի կաթողիկոսն մեռոնն աւրհնել... Եւ այս է նիւթն
մեռոնին. Ձէթ պալասանի. յայտնի է՝ պալասանի
ծառէն հասիլ գայ...
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3. 30ա-64ա Կանովն աւրհնութիւն սրբոյ մեռոնին
եփելոյ. այսպէս արա՛ – Յաւուր մեծի հինգշաբաթւոջն
ի ժամ սուրբ պատարագին զսուրբ մեռոնն թափեն...
|31բ| Ընթերցուածս ի Ծնընդոց. Եւ եղեւ յետ քառասուն
աւուր եբաց Նոյ... |63բ| Եւ դարձեալ ասէ զաղօթս. Տէր
Աստուած մեր, որ մեծ ես...
Ստ. լս-ում՝ «Մեռոն օրհնել»:

4. 64ա-89ա Կանովն կաթողիկոս ձեռնադրելոյ –
Եւ յորժամ հանդերձեալ լինին... |65ա| Եւ սարկաւագն
քարոզէ. Աղաչեսցուք զմարդասէրն Աստուած... |65բ|
Եւ ասէ զաղաւթս. Գոհանամք զքէն, Աստուա՛ծ մշտնջենաւոր... |79ա| Ասէ զաղօթս զայս. Տէր Աստուա՛ծ,
արարիչ ամենայն արարածոց...
Ստ. լս-ում՝ «Կաթողիկոս աւրհնել», «Կաթողիկոս աւրհնելն
աւարտեցաւ»:

5. 89բ-116ա Կանովն ձեռնադրութեան եպիսկոպոսի – Յորժամ հանդերձեալ լինին եպիսկոպոս...
|109բ| Եւ կաթողիկոսն ասասցէ զաղօթս. Աստուածային եւ երկնաւոր շնորհ... 115ա Եւ կաթողիկոսն ասէ
զաղօթս. Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուա՛ծ...
Ստ. լս-ում՝ «Եպիսկոպոս աւրհնել»: Հաւանաբար գաղափար օրինակի բնագրի պակասի պատճառով 106բ էջում
գրուած միայն 2 տող, իսկ 106բ-8բ՝ բոլորովին չգրուած:

6. 116ա-23ա Կանովն զթագաւորս ձեռնադրելոյ –
Եւ զգեցուցանեն զթագաւորական զհանդերձսն...
|116բ| Եւ եպիսկոպոսն ասէ զաղոթս. Որ թագաւորդ ես
թագաւորաց, Քրիստո՛ս... 118ա Սաղմոս կց. Ի. Թագաւոր յուսացաւ ի Տէր յողոր՛՛... 120բ Եւ եպիսկոպոսն
ասէ զաղօթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ թագաւորդ ես
թագաւորաց...
Ստ. լս-ում՝ «Թագաւոր օծանիլ», «Թագաւոր աւրհնել»:

7. 123ա-52բ Կանովն աւրհնութեան սուրբ իւղոյն:
Վերջի օծումն հիւանդաց – Յորում աւուր հանդերձեալ
է վերջն... Եւ ասեն Սաղմոս Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ,
ըստ մեծի... |130բ| Սաղմոս. Բարձր առնեմ զքեզ, Տէ՛ր...
|133ա| Սաղմոս. Աստուած յօգնել ինձ նայեաց... |135բ|
Սաղմոս. Ցնծացէ՛ք, արդա՛րք, ի Տէր... |138բ| Սաղմոս.
Յարեաւ Աստուած, եւ ցրուեցան... |140ա| Սաղմոս. Ո՞
բնակեալն է յօգնութիւն... |146բ| Կարգ օծութեան
հիւանդաց. Յորժամ կամենան օծանել զհիւանդն...
|146բ| Սաղմոս. Տէ՛ր, մի՛ սրտմտութեամբ քով...
Ստ. լս-ում՝ «Իւղ աւրհնութիւն վերջի օծմանն», «Վերջին
օծումն հիւանդաց»:

8. 152բ-8ա Կանովն յորժամ սկսանի հիւանդն
աւանդել զհոգին – Եւ դժար աւանդէ... Եւ քահանայն
ասէ զաղօթս. Հա՛յր երկնաւոր, Աստուա՛ծ, ողորմեա՛
հոգոյ հրաժարելոյս...
Ստ. լս-ում՝ «Աղօթք հիւանդի հոգի աւանդել», «Աղօթք
հոգէվարի»:
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:

Դ. 159բ-292ա Համառօտ քերթողութեան, շարա-
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կարգեալ ի կարգէ թէատինոսաց Կղմէս վարդապետէ: Ներում կատարելապէս պարունակին արհեստք չորք, այսինքն՝ ուղղագրութիւն, բանաստեղծութիւն, արտաբերութիւն եւ շարադրութիւն: Արտահանեալ ի քերականութեանցն հայոց, յունաց եւ լաթինացւոց, ի խնդրոյ Յոհաննէս յԵդեսացւոյ քաջ
րաբունապետի եւ աստուածաբան արքեպիսկոպոսի
Միջագետաց աշխարհի
Տե՛ս ձեռ. 841, 132ա-242ա: – 160աբ Յաղագս քերականութեան, թէ զի՞նչ է: 1/160բ-8բ: ա/160բ-2բ: բ/162բ-3ա:
գ/163աբ: դ/163բ-8ա: ե/168աբ: 2/168բ-81բ: ա/169ա-75ա:
բ/175ա-7ա: գ/177ա-81բ: 3/181բ-6բ: ա/182ա-3ա: բ/183ա-6բ:
4/186բ-267ա: ա/186բ-213ա: բ/213ա-7բ: գ/217բ-53բ: դ/253բ6բ: ե/256բ-7բ: զ/257բ-62բ: է/262բ-5բ: ը/265բ-6ա: թ/266ա7ա: 5/267ա-92ա: ա/267բ-70ա: բ/270ա-3ա: գ/273ա-92ա:

Ե. ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԷ. դար
Պհպ. Զա. 1. [Ժամանակագրութիւն] – Շահ Սաֆի
թագաւոր նստաւ՝ ԺԸ. տարակ[ան էր], թվինն ՌՀԸ.
(1629), ԺԴ. տարի թագաւորեաց: Շահ Ապասն Փոքրն
թագաւոր նըստաւ՝ ԺԴ. տարեկան էր, թվինն ՌՂԱ.ումն
(1642), ԻԵ. տարի թագաւորեաց: Շահ Սլեմն թագաւոր
նստաւ՝ Ի. տարեկան էր, թվին ՌՃԺԵ. (1666):
2. – Զիբի նսարայ Բէկումն հօրէ ելաւ թվին ՌՃ///,
փոքր թվին ՀԵ.ումն (1691), Արա[]///Զ.ումն, օրն
Դ.շաբաթ Ազարիէն, առ Աստուած փ[ոխ]վեց: Փոքր
թվին ՀԵ. (1691)/// Նադար ԻԶ.ումն, օրն Ե.շաբաթ,///
արակունէն Գ. սահաթ անցած սուրբ խաչին պաք Ե.
շաբաթ օր: Ով Ազարա՛յ, զի՞նչ արարեր, որ էս գարշ
թուվականն բռնեցեր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 122բ Զմեղաւոր Ազարիայ գծողս յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս:
158ա Զմեղաւոր սուտանուն Ազարիայս յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս. թվին ՌՃԻԵ. (1676) գրեցի:
293ա Փա՜ռք համագոյ, զուգափառ, հաւասարապատիւ, անբաժանելի սուրբ Երրորդութեանն՝ գոյացուցչին բոլորից եղականաց՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ, յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս. ամէն: Որոյ
ամէնառատ շնորհիւն Քրիստոսի կատարեցի զՄաշթոցս՝ կաթողիկոս եւ եպիսկոպոս աւրհնել եւ մեռոն
աւրհնել եւս, նուաստ սուտանուն Ազարիայս, որ եմ
լոկ անուամբ, այլ եմ շաղախեալ ի մէջ մեղաց, ի թուականիս հայոց ՌՃԻԵ. (1676), ի Պարսից քաղաքիս արքայանիստ՝ Շօշ կոչեցելոյ, որ այժմ Ասպահան արտաձայնի, ի գեօղաքաղաքիս Ջուղայու, ընդ հովանեաւ Սուրբ Բեթղէհէմի հրաշազարդ եւ պայծառ եկեղեցւոյ, եւ ի դիտապետութեան Հայոց տեառն |293բ|
Յակոբա հանուրց սեռից, եւ ի վերայտեսչութեան
նահանգիս Ջուղայու հեզահոգի արհիեպիսկոպոսի եւ
շնորհազարդ վարդապետի տեառն Դաւթի, որ է բնիկ
քաղաքաւ Ջուղայեցի, եւ ի թագաւորութեան պարսից
շահ Սլէմին, որ է թագաւոր Պարսից: Արդ, ես՝ նուաստ
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Ազարիայս, յիշել մաղթեմ տեսանողացդ, անմեղադիր
լերո՛ւք անարհեստ գրոյս, զի կարն մեր այսչափ գիտեմք: Աղաչեմ զձեզ, յիշեսջիք ի Քրիստոս զնուաստս
եւ զծնօղքն իմ՝ զՄկրտիչ քահանայն եւ զԵզտիխաս
մայրն իմ, եւ եղբարքն իմ՝ զԿարապէտ վարդապետն եւ
զՅոհան քահանայն եւ զԳրիգորն, եւ քոյրն իմ՝ Գուլումն, եւ ամենայն աւրեան մերձաւորսն իմ:
Եւ դարձեալ աղաչեմ զձեզ՝ յիշեսջիք |294ա| զկողա-
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կիցն իմ՝ զՅուլապխանն, եւ զորդին իմ՝ զՊրոխորոնն,
եւ զդուստրն իմ՝ Եզտիխան եւ զամենայն զմերձաւորսն իմ, եւ դուք ընկալջիք զվարձն ձեր ի Քրիստոսէ.
ամէն: Հա՛յր մեր, որ՛՛:
– Տե՛ս նաեւ Կազմ Ա.:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «325/3194», «ՌՃԻԵ.-1676,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3195
ՏՕՆԱՑՈՅՑ
ՌՄՁԴ. – 1835
ԹԵՐԹ՝ 29. չգրուած՝ 1բ, 18բ, 21բ-6բ, 28բ-9բ: ՊՐԱԿ՝ 1-3 (1՝
16, 2՝ 10, 3՝ 3): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
հրեշտակ՝ ձեռքին դրոշակ՝ «ALMASSO» մակագրութեամբ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,2x11,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17x9,5): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 28ա): ՏՈՂ՝ 18-38: ԿԱԶՄ՝ մոխրագոյն լաթ.
մէջքը՝ սեւ լաթ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ
չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ. սպիտակ չգրուած թուղթ,
մասն կազմաստառի:

Նմուշ 28ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը գունափոխուած. 14բ, 15բ՝ սեւ
թանաքաբիծ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-18ա Տօնացոյց [ըստ աւուրց ամսոց]
1. 1ա-2ա Յու[ն]վար – 1 [ամսոյն]. 1284 Տօմ. Քաղոցի 11. Եւ Կաղանդ այսինքն՝ հռոմայեցւոց տօմարի
տարեմուտ...
2. 2բ-3բ Փետրվարի – 2 [ամսոյն]. Յունաց ար[իայ] ի Փափանդի՝ այսինքն՝ Տեառնընդառաջ...
3. 3բ-5ա Մարտ – 2 [ամսոյն]. Ըստ կռուկն գալ:
|4ա| 5 [ամսոյն]. Ըստ տաճկաց՝ վերջ պառվու ցուրտն...
4. 5ա-6բ Ապրիլ – |5բ| 8 [ամսոյն]. Այսմա[ւուրաց]
Ահեկի՝ ի նահանջից: 10 [ամսոյն]. Տաճկաց Սէթթէի
սէվր...
5. 6բ-8ա Մայիս – 2 [ամսոյն]. Յունաց՝ Գիւտ
նշխարաց Աթանասի հայրապետին...
6. 8ա-9բ Յունիս – 1 [ամսոյն]. Լատին՝ Անտօնի
Պատուացւոյն...
7. 9բ-11ա Յուլիս – 1 [ամսոյն]. Յոյն՝ Կոզմայի եւ
Թեամիանոսի մարտիրոսաց տօն, բժշկութեան ծնկան
ցաւոց. ձէթ եւ գինի...
8. 11ա-2բ Օգոստոս – 1 [ամսոյն]. Յունաց՝ սկիզբն
պահոց Աստուածածնի...
9. 12բ-3բ Սեպտեմբեր – 1 [ամսոյն]. Յունաց՝ Սիմէօնի Սիւնակեցւոյն եւ տարեմուտ եկեղեցւոյ նոցա...
10. 14ա-5ա Հոկտեմբեր – 6 [ամսոյն]. Յունաց՝
Թոմայի՝ առաքելոյն: Լատինացւոց՝ Ղուկասու աւետարանչին...

11. 15բ-6բ Նոյեմբեր – 1 [ամսոյն]. Յունաց՝ Կոզմայի եւ Դամիանոսի մարտիրոսացն...
12. 17ա-8ա Դեկտեմբեր – 1 [ամսոյն]. Լատինացւոց՝ Լուսիայ կուսին եւ մարտիրոսին...
Ի տարբերութիւն յղման հիմք՝ Հմր 435 ձեռագրի, սոյն «Տօնացոյց»ում տօները նշուած են ըստ ամիսների եւ օրերի կարգի:

Բ. 19ա-28ա [Տօմարական մանունք]
1. 19ա [Վասն տաճկաց] – Շեյխ Վէֆան այսպէս
գրեալ է. Դեկտեմբերի 12 էվվէլի էրպային...
2. 19բ [Վասն լատինացւոց] – Լատինացւոց՝ ծնն.
Դ. կիրակի առաջ. առաջի կիրակի՝ Գալստեան,
այսինքն՝ սկիզբն կամաւոր պահոց ծննդեան Քրիստոսի...
3. 20ա Վասն յունաց – Յոյնք մեր Առաջաւորի պահոց լուծանեն Զ. օր...
4. 20բ [Աղիւսակ]. Ըստ մերում տօմարի՝ Աւագ լրում
Ծնթ.՝ եռասիւն աղիւսակ. սիւնեակներում՝ «վերադիր»,
«ամիսք», «աւագ լրում»:

5. 21ա [Աղիւսակ]. Յունաց Առաքելոց պահոց թիւք
Ծնթ.՝ եռասիւն աղիւսակ. սիւնեակներում՝ «Թիւ գրոց»,
«Գիր տարւոյ», «Թիւ աւուրց»:

6. 27աբ [Աղիւսակ]. Նոր աղիւսակ պասեքական
ստուգագրեցեալ
Ծնթ.՝ վեցասիւն աղիւսակներ. 27ա. սիւնեակներում՝ «Կիրակագիրք», «Վերադիրք», «Եօթանասներորդ», «Օր Մոխրոց»,
«Զատիկ», «Հանբարձումն»: 27բ. սիւնեակներում՝ «Կիրակագիրք», «Վերադիրք», ,Պենտակոստէ», «Տօն մարմնոյն Քրիստոսի», «Կիրակիք յաւուր Պենտակոստէի», «Առաջի կիրակիք.
Գալուստն»:

– 28ա [Բանալի 27աբ էջերի աղիւսակների] – Առ
ի գտանել զտօնս շարժականս յԱղիւսակի յայսմիկ նորոջ պեսեքականի պարտ է նախ գիտել զկիրակագի[ր]
տարւոյն եւ զվերադիր նորին... եւ թէպէտ երկոսինս
այսոսիկ աղիւսակս բաւականապէս գտանին տօնք համայնք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1ա 1284 (= 1835), տօմ[ար] Քաղոցի:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «339/3195», «ԺԹ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
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3196
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՔԱՐՀԱՏ
ԳՐԻՉ՝ Աւետիս քարտուղար: ԾԱՂԿՈՂ, ԿԱԶՄՈՂ՝ Գրիգոր քահանայ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղուկաս վարդապետ, Պետրոս կաթողիկոս:
ԹԵՐԹ՝ 303 +1 (կրկն.՝ թ. 138). չգրուած՝ 1ա, 142ա, 145ա,
303աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԵx12 (Ժ՝ 13, ԺԹ՝ 11)+4: ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,6x9,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (9,5x6,7, 2ա, 89ա,
146ա, 234ա միասիւն՝ 6,5x3,7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 48ա):
ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ արծաթէ կրկնակազմ, դռնակով եւ երկշղթայ երկու կապիչներով. Ա. փեղկին՝ բուսական զարդերով եզերաշրջանակ, կենտրոնում՝ Աստուածամայրը մանուկ Յիսուսը գրկին
(տպագիր թուղթ, գուցէ մագաղաթ, ներքեւում՝ լատիներէն մակագրութիւն. «D. Virgo ufarunortis Ozes focbourifis. D. V. a.
S. Luca de picta et/// (մէկ տող անընթեռնելի)»), Բ. փեղկի
կենտրոնում Խաչելութիւն, խաչի թեւերի տակ՝ աջ եւ ձախ կողմերում Աստուածամայրը եւ Յովհաննէս աւետարանիչը, ներքեւում՝
խաչելութեան տակ, վերին ձախ անկիւնում երկու սերովբէ.
դռնակին՝ չորս աւետարանիչների խորհրդանիշ մետաղադրոշմները. մէջքի վերին եւ ստորին հատուածներում երկուական
պղնձագոյն բոլորակով մետաղական հիւսկէն շղթաներ՝ ծայրերը
ագուցուած փեղկերին. միջուկը՝ կաշեպատ տախտակ, աստառը՝
կարմիր մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ.
չգրուած մագաղաթ:

Նմուշ 48ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 1բ, Մարկոս՝ 88բ,
Ղուկաս՝ 145բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 233բ: Լս-յին՝ Աւետումն
Յովսէփայ՝ 6ա, թզենի՝ 58բ, 123ա, Աւետումն՝ 148բ (Գաբրիէլ
հրեշտակապետ) եւ 149ա (Մարիամ Աստուածածին), Յիսուս
Քրիստոս՝ 159բ, Աջ Տեառն եւ աղաւնակերպ Սուրբ Հոգի՝ 276ա:
Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 2ա, 89ա, 146ա, 234ա (կենտրոնում շրջանակի մէջ Յիսուս Քրիստոս՝ օրհնող աջով): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝
բուսական, թռչնային, տաճար, խաչ, մոմակալ (16ա), արմաւենի (269բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հրեշտակագիր, թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ ոսկի, կարմիր, կապոյտ, կանաչ, նարնջի, մանուշակագոյն, շագանակագոյն, սեւ, սպիտակ:
Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ, Մատենագիտութիւն, Թ.-ԺԷ. դդ., Կահիրէ, 1998, էջ 138:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի Ա. փեղկի պատկերը մաշուած,
մէջքի մետաքսը գունափոխուած եւ վնասուած, երկայնական եզրերը թափուած, երեք կապիչներից մէջտեղինն ընկած, Բ. փեղկի
վերին աջ անկեան հրեշտակն ընկած, Պհպ. Ա-Գ, թ. 1-12, 252303՝ ժանգոտ գամերի անցքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-86բ Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
2. 87աբ Գլուխք: 88ա Նախադրութիւն: 89ա-141բ
Աւետարան ըստ Մարկոսի (141աբ՝ «Յարուցեալ Յիսուս»):
– 141բ (ստ. լս.)՝ «Համբարձման կարդա՛ զսա»:

3. 142բ-4ա Գլուխք: 144բ Նախադրութիւն: 146ա232ա Աւետարան ըստ Ղուկասու:

ՌՃԴ. – 1655

4. 232բ Գլուխք: 233ա Նախադրութիւն: 234ա-96բ
Աւետարան ըստ Յովհաննու (295բ-6բ՝ «Գիրք կնոջն
շնացելո[յ]):
Ունի լուսանցային համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Ծաղկողի. 296բ Փա՜ռք եզակի տէրութեանն,
ե[ռ]ահիւսակ անձնաւորութեանն՝ Աստուծոյ Հօր, Աստուծոյ Որդւոյ, Աստուծոյ Հոգւոյ, յաւիտեանս. ամէն:
[Շ]նորհիւն Տեառն ամենակալի եւ նորին օգնականութեամբ աւարտեցաւ եռահրաշ եւ հոգիազարդ Աւետարանս ձեռամբ մեղսաներկ Գրիգոր լոկ անուամբ քահանայի, զոր էր շախկապեալ երանեալ Աւետարանչացն՝ ըստ բազմերանգ գունոց ի մի ոստայն անկանելով հանճար: Զոր արուեստակեալ անուշոց|297ա|աց
ծաղկանց, եւղ եփեցական կազմութեամբ, որ ըստ Հոգւոյն յատկութեամբ իմանի, զանազան որակութեամբ
գաղափարելով, ըստ [որ]ում Բ.ունց արփիացելոցն
դասակցութեանց՝ առ ի յեկեղեցւոյ յարմարումն յօդիւ
խաղաղութեամբ գլխոյն պատշաճեալ Յիսուսի փրկչին
մերոյ, որ եկն ի խնդիր իւր՝ ըստ եղծեալ պատկերին,
զոր խաբմամբ օձին պատրանօք ել ի դրախտէն եւ անկաւ այս անիծից վայրս: Այլ եւ բարերար եւ մարդասէրն Աստուած, ողորմութեամբ գըթացեալ, առաքեաց
զՈրդի իւր սիրելի աշխարհ, ըստ յառաջագոյն գուշակելո մարգարէիցն, ծընանի ի կոյս մօրէ, մկրտի ի
Յովհաննէ՝ Յորդանան գետ: Վկայեալ ի հայրական
ձայնէ, իջմամբ Սուրբ Հոգւոյն ի վերայ նորա, ջախեալ
զգլուխ վիշապին, յայտնեալ զաստուածութիւնն՝ դնելով զսպեղանիք զանազան վիրաց մարդկային բնութեանս՝ զկաղս գնացուցանէր, զկոյրս լուսաւորէր, զանդամալոյծս առողջացուցանէր եւ զմեռեալս յարուցանէր, եւ մար|297բ|դիկք ի յոյս յարութեան հաստատէր:
Եւ ըստ նախկի գրելոցն՝ գայ ի չարչարանս, մախանօք
մատնեալ ի յիմար քահանայից, խաչի եւ յերեքօրեա
թաղմամբ յառնէ աստուածաբար Խ.օրեա երեւմամբ
աշակերտացն, համբառնա ճշմարիտ մարմնով առ Հայր
յերկինս: Եւ ըստ անսուտ խոստմանն՝ առաքէ զՍուրբ
Հոգին Վերնատունն՝ ի դասս առաքելոցն, հրազինէ
զնոսա հրեղէն լեզուօք, ապացոյց իւրաքանչիւր վիճակի, եւ զմիւսանգամ գալուստն պատմէ, եւ զհատուցումն իւրաքանչիւր գործոց. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
[Ա]րդ, այսպիսի բիւր գանձուց եւ մեծագին մարգարտաց ցանկացող եւ անձկալի սիրով փափագող
սուրբ եւ հրաշազարդ Աւետարանիս, երջանիկ եւ սրբազան հայրապէտն Հայոց եւ Աղուանից տեառն Պետրոս
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մաքրասուն կաթուղիկոսն, որ էր վարժեալ ի վարժարանի վարժապետին Ղուկասոյ՝ տիեզերաքարոզ եւ
լուսազարդ բանիբուն հռետորի: Քանզի այս վարդապետս |298ա| Ղուկաս յոյժ փափագմամբ գրել ետ
զԱւետարանս ձեռամբ Աւետ[ի]սի քաչ քարտողի, որպէս զի թէ տարեալ հասուսցէ ի ձեռս վարպետաց կատարելոց եւ տայցէ զարդարել ոսկով եւ երփնափայլ
գունով. վիճակեցաւ մահու եւ փոխեցաւ ի կեանսն
յաւիտենից, եւ մնաց սա անկատար ի գործոյ: Որո[յ]
Տէրն տերանց եւ կատարիչն անկատարից տայցէ
զվարձս վաստակաց իւրո աշխատանացն. ամէն:
Եւ յետուոջ սակաւ ինչ ժամանակաց ի յարմատո
սորա բուսեալ մեզ ողկոյզ լուսապտուղ՝ զլուսատուն
հոգոց զտէր Պետրոս կաթուղիկոսն արժանացեալ
կարգի հայրապետութեան եւ նստեալ ի յաթոռն
Գրիգորիսի՝ թոռինն Գրիգորի Լուսաւորչին մերո, ի
սուրբ եւ հրաշափառ ուխտին Գանձասար, որո օգնականութեամբ Սուրբ Հոգւոյն ետ ձեռս եւ վերստին զարդարեաց զաթոռն, մանաւանդ զկարգ |298բ| եւ սահման, որ խախտեալ եւ ապականեալ կայր ի տանս
Աղւանից, ուղղեաց եւ հաստատեաց զամենայն: Իսկ ի
թըւականութեանս հայոց ՌՃ. եւ Դ. (1655) ամին բերեալ առ իս զԱւետարանս եւ հրամայեաց զարդարել
ոսկով եւ բազմերանգ գունով: Եւ իմ տեսեալ զսա՝
ընկալա որպէս որդի հարազատ, առեալ աղերս ինչ ի
ձեռաց հօր իւրոյ: Եւ ետու ձեռն զարդարել ըստ իմում
անվարժ տկարութեամբս: Եւ ինքն կաթուղիկոսն
Պետրոս ի ստանալ այսպիսի մեծատանչ Աւետարան՝
ուրախ եղեւ, իբր ընծայ ի վերուստ առաքեալ եւ յաղագս յիշատակի հոգւոյ իւրո ետ աւարտել, զի յետ
խոյս տալոյն իւրո ի սնոտի կենցաղոյս, առաջնորդեսցէ
առ յոյսն ամենայնի յԱստուածն բոլորից՝ հանգուցանել
զհոգի նորին ի գոգն Աբրահամու. ամէն:
Եւ արդ, ես՝ նըւաստս եւ եղկելի թշուառացեալս
Գրիգոր ծաղկօղ եւ կազմող սորա, խոց լերդով եւ թախիծ կսկծալի սրտիւ, հողամած դիմօք ա|299ա|ղաչեմ
զդասդ սրբազանից, զպատահող սուրբ Աւետարանիս՝
սրտի մտօք եւ բարի կամօք երկար կեանք եւ ամենայն
իրաց յաջողումն խնդրել ի յԱստուծոյ զվերոգրեալ
հայրապետին՝ տեառն Պետրոսի կաթողիկոսի եւ աստուածագութ ծնօղի իմո եւ յետ աստեացս յելանելո
արքայութեան արժանացուսցէ: Այլեւ աղաչեմ յիշել
զպետն սուրբ, ընդ նմին եւ միագումար մերձակայսն,
որք ընդ նմին կան. զտէր Կիրակոսն՝ քաջ եւ հզօր
ամենիմաստ վարդապետն՝ յաջորդն աթոռոյն եւ աջ
բազուկն իւր՝ զվերադիտողն Եղիշէի առաքելո սուրբ
ուխտին, զտէր Աստուածատուր արհեպիսկոպոսն՝ վերատեսուչ աթոռոյն Գանձասարու, զտէր Յովհաննէս
եպիսկոպոսն, զտէր Եղիա եպիսկոպոսն, զտէր Մինաս
եպիսկոպոսն, զդպրապետսն եւ զդպիրսն եւ զամենայն
պաշտօնեայսն ուխտին յիշել եւ ամենեցուն երկար

874

կեանք եւ մեղաց թողութիւն խնդրել ի յԱստուծոյ, եւ
Տէրն փառաց ձեզ ողորմեսցի. ամէն: Հայր՛՛: |299բ|
Այլեւ աղաչեմ յիշել զպարոն Ատիպէկն՝ զդաստիարակն
ամենայնի, քանզի բազում նեղութիւնս կրէ ի դուրս
թագաւորաց եւ մեծամեծաց վասն աթոռոյն եւ տանս
Աղուանից, որո վարձս բարեաց ի Տեառնէ ընկալցի.
ամէն: Հայր մեր՛՛:
Եղեւ աւարտ սուրբ Աւետարանիս ի յերկիրս Գանջու՝ ի գեօղս Քարհատ, ի թագաւորութեանն պարսից
շահ Ապասին Փոքու, ի հայրապետութեանս Աղւանից՝
զվերոգրելոյն, յամսեանն հռօմայեցւոց Ապրիլի երկտասանոջն:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ., Հմր 999, էջ 662-3:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 299բ (1878 թ., շղագիր) 15 Հոկտեմբերի, 1878.
եւ զիս՝ զՄեսրովբ եպիսկոպոս Սմբատեանցս Նախիջեւանցի յիշել խնդրեմ, որ պաշտօնական գործով եկի
յայս վանս Գանձասար եւ տեսի կարօտ այցելութեան
հոգեւոր իշխանութիւն. 1878:
Ծնթ. Թուականի «7» թուանշանը լաւ չի գծուել, «9»ի
տպաւորութիւն ունի:

2. 300ա (1883 թ., շղագիր) 1883 ամի, ի 14 Յունվարին, հրամանաւն սինօդին Սրբոյ Էջմիածնի եկի
վանահայր ի սուրբ վանս Գանձասարայ եւ գտի կարօտ ամենայն բարութեան հրջակաւոր վանս Գանձասարայ, էր մերձ ի կործանումն եւ ամայի մնալու,
որօվհետեւ ո՛չ գոյր հաստատ աղբիւր ջրոյ: Ջուրն
թանկագին էր քան զհացն, ջանուք եւ աշխատութեամբ
նուաստիս եւ յօժանդակութեամբն հայազն ժօղօվրդականացն, եւ Բագու քաղաքի պարոն Ղազարոս Յօհաննէսեան Մայիլեանցն |300բ| առաքեաց վեցը հարիւր րուպլի ի գործ դնել ի վերայ նույն աղբուր ջրոյն:
Վերոյյիշեալ վեց հարիւր րուպլոյ միչիցն երեք հարիւր
րուպլի տրուեցաւ ի գին վեցը հազար խօղօղակի եւ
երկու հարիւր րուպլին տրուեցաւ վարձ վարպետի, որն
որ խօղօղակներն շարէ, եւ հարիւր րոպլին տրուեցաւ
վարձ մշակի, որ խօղօղակներն շարէ: Եւ միուս մնացեալ աշխատանքն ընդամէնը Գանձասարու կեդրոնի
ժօղօվրդականք աշխատած են: Եւ երկու ամսեան միչոցաւ |301ա| 1886 ամի ի 25 Յունիս ամսոյն սկսեցինք
ջուրի վերայ աշխատել: Հոգոստոսի 22ին, 1886 ամի,
ջուրն եկ ի դուռն սուրբ վանիցն Գանձասարու, աշխատութեամբ տեղույն վանահօրն՝ Գ. Ստեփաննոս վարդապետի Շիրակունոյ. եւ որք ընդթեռնուք, յիշեցէք
յաղօթս ձեր ի Քրիստոս: Ընթացս երկու ամսեան բոլոր
բանորդաց կերակուր եւ ի սեփահականութիւն յիշեալ
վանահօրն հիալէ: |301բ| Բաց ի սմանէ, յիսուն մանէթ
արծաթ դրամ ծախս արարեալ է վերոյյիշեալ վանահայրն՝ Ստեփաննոս վարդ[ա]պետ Շիրակունի: Գրեցաք այս յիշատակարանը, իբրեւ կտակ կը թողումք յա-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ջորդին իմոյ, հաստատ պահեսցէ աղբիւր ջրոյն սուրբ
ուխտիս Գանձասարու: Վանայհայր սուրբ վանիցն
Գանձասարայ Ստեփաննոս վարդապետ Շիրակունի.
1887 ամի, ի 27 Դեկտեմբերի:
3. 302ա (1888 թ., շղագիր) Յիշատակն արդարոյ
օրհնութեամբ եղիցի: Գործովք ծառայութիւն եկի աստ
ի Գանձասար ի 5ն Ապրիլի, 1888 ամի: Վարդապետ
Յովսեփ Մ. Շահնազարեան:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «7.», Ա.
փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «7. Աւետարան արծաթապատ, ութածալ... առաջնորդին Արցախոյ՝ Կարապետ եպիսկոպոսին» (համառօտ նկարագրութիւնն է), Պհպ. Աա՝ «ՌՃԴ. –1655, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», «368/3196»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 302բ՝ «Յիշեայ եւ զԱւետարանն/// իշխանութեան Հայոց (մէջտեղում մէկ բառ չի կարդացվում)»:

3197
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԶ. դար
ԹԵՐԹ՝ 225. չգրուած՝ 14բ-5ա, 18ա, 32բ, 34ա, 36բ, 38ա, 41բ,
43բ-4ա, 56ա, 57բ-8ա, 63բ-4ա, 73բ-4ա, 81բ-2ա, 83բ, 92ա,
96ա, 96բ, 98բ-9ա, 110բ, 113բ, 119բ, 123բ, 127բ, 128բ, 131բ,
137բ, 143ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԴx12 (Ա, Բ, ԺԴ, ԺԵ 10, Գ, Ե, Ը, ԺԳ, ԺԷ
8, Դ 5, Զ, ԺԶ 11, Է, Ժ-ԺԲ 7, Թ, ԻԴ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով
ու լուսադրոշմով՝ բոլորակի փոքրիկ մաս (երեւացողը): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x6): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 26ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ
կաշի, դռնակով. միջուկը տախտակ. աստառը դրոշմազարդ
կտաւ՝ կարմիր հէնքով. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

հոմանուանց բագձաձել ամենայն ինչ, որ մի անգամ
անուանք եբրայեցի յօրէնսն եւ ի մարգարէսն եւ ի
Նոր կտակարանսն թարգմանել եւ մեկնել յեբրայեցոցն ի յոյն եւ ի յունէն ի հայ, կարգաւ ըստ նշանագրաց աղփափետիցն եբրաեցոցն, թէ զինչ միաբանութիւն անուանցն ունի (Ա-Ն) – |105ա| Աղիփ՝
ուսումն նշանագրաց... թաւ՝ նշան կամ կոչումն:
3. 106ա-44բ Բառք եբրայեցւոց (Ա-Ք) – Ադամ՝ երկիր... Քրիստափոր՝ քրիստոսազգեաց. Քրիստոսի
փառքն:
Հմմտ. ձեռ. 267, 2ա-23բ (մեր օրինակում այսչափ):

Նմուշ 26ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ քերծուած եւ
վնասուած, եզրերը մաշուած. մէջքի վերին հատուածի կաշին թափուած, վերից վար ճաքճքած. Բ. փեղկի ստորին անկիւնի կաշին
պատռուած, տեղ-տեղ ցեցակեր. երկու կապիչներն ու գամերն
ընկած. հիմնականում՝ յետագայում բառացանկերը լրացնելու
համար անգրել թողնուած բազմաթիվ թերթեր կտրած, որից էլ
պրակների անկանոնութիւնը. կտրած՝ թ. 14-5, 28-9, 32-3, 43-4,
63-4, 73-4, 83-4, 96-7, 97-8, 103-4, 115-6, 116-7, 133-4, 136-7,
141-2ի միջեւ 1ական, 23-4, 30-1, 54-5, 57-8, 70-1, 91-2, 95-6,
110-1ի միջեւ 2ական, 20-1ի միջեւ 3, 76-7ի միջեւ 5, 224-5ի միջեւ
10ից աւելի թերթեր, բազմաթիւ էջեր եւ սիւնեակներ չլրացուած.
թերթերին խոնաւութեան, սնկի եւ աղտոտուածութեան տարբեր
հետքեր, թ. 1՝ եզրերը վնասուած, կեղտոտուած, ներքեւից ընդլայնակի 3,5 սմ կտրած, թ. 26, 27, 28՝ մեծ մասը կտրած՝ թերեւս
չգրուած մասերը, պահպանուել են համապատասխանաբար՝
9x6,5, 11x6,5 8x2 սմ չափով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-166բ [Բառգիրք]
1. 1ա-103ա [Բառք քերթողականք] – Աստուածարեալ՝ յԱստուած զօրանալ... Քրթել՝ թշնամանել:
Լրացման համար բազմաթիւ սիւնեակներ եւ էջեր անգրել
թողնուած:
Հմմտ. ձեռ. 267, 24ա-128բ («Ք» տառի բաժնում մեր օրինակն ունի աւելին), ձեռ. 3200, 2ա-132բ:

2. 104բ-5բ Այս բառ յեռահիւսական բաղաձայնք

4. 145ա-59բ Հանդէս բանաստեղծեաց փաղանունաբար ստորոգիլ նորավարժիցն սակս – Պարտ՝
պատշաճ, ի դէպ, ի ճահ... Արբանեակ՝ սպասաւոր,
պաշտաւնեա, հիւպերէտ (հմմտ. ձեռ. 267, 183ա-94ա):
5. 159բ-65ա Բառք Քերականի – Վերծանութիւն՝
ընթերցողութիւն... Է Աստուած՝ հոշական:
Տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր, Հտ. Գ., Երեւան, 2008,
էջ 57-64:

6. 165ա-6բ Բառք պարսից Վարդանաց [ի Վարդան
գրոց] – Զիադեշտական (=զրադաշտական)՝ այսինքն՝
բուն բան կամ զկարեւոր ուխտ... Համակդէն՝ ամենահաւատ կամ բոլորից ուսուցիչ (հմմտ. ձեռ. 267, 194բ-5ա):
Բ. 166բ-224ա [Բանք զանազանք]
1. 166բ-7ա [Յաղագս առոգանութեանց] – Առոգանութիւնք են տասն՝ շեշտ, բութ, պարոյկ... կիրք՝ երեք:
Քերականք յառաջն դնեն զօդն, եւ իմաստասէրք՝ ի վերջ:
Ծնթ. Հատուած է ի գրոց՝ Արուեստ Դիոնիսեայ Քերականի.
տե՛ս «Дионисий Фракийский и армянские толкователи», Петербург 1915, ст. 38, իբ.: Կարմրով նշանակուած են
նաեւ առոգանութեան նշանները:

2. 167ա-71ա Արիստոտելի Ժ. ստորոգութիւնք –
Գոյացութիւն, որակ, քանակ...
3. 171ա-2ա Եզնկանն ասացեալ Վասն արարչութեան աւուրց – |105ա| Յառաջնումն աւուրն արաւ
երկին վերին... յամենայն գործոց իւրոց, զոր արար Աստուած. այսքան համառօտեցաւ:
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4. 172աբ Դիոնէսիոսի ասացեալ – Առաջին դասք
հրեշտակաց, որ են պատգամաւոր, եւ փառաբանութիւն է... լի են երկինք եւ երկիր փառօք նորա:
5. 172բ-85բ Բառք Գաղիանոսի բժշկապետի (ԱՔ) – |173ա| Արիկարհա՝ բողկի տակ... Քամեղէոն՝ գետնառիւծ:
6. 185բ-98ա Սահմանք Հերմիստ (= Հերմեսի
Եռամեծի առ Ասկղիպէոս Սահմանք) – Աստուած
իմանալի աշխարհ... զոր արփի ասէ շրջապատող:
Տե՛ս Բանբեր Մատենադարանի, Հմր 3, էջ 298-313:

7. 198ա-210ա Բառ Փիլոնի առանձինն (Ա-Ք) –
Անգուած՝ հանած... Քայլն՝ Զ. ոտն է, մղոնն՝ Ռ. (1000)
քայլ է, ասպարէզն՝ ՃԻԴ. (124) քայլ է:
Տե՛ս ձեռ. 532, 78ա-83բ:

8. 210ա-5ա Սրբոյն Եփիփանոու Յաղագս ականց
պատուականաց – |210բ| Առաջին ակն՝ սարդիոն...
Եղունգն խարտեաշ է... սքանչելի իմն է եւ գեղեցկատեսիլ, թափանցիկ:
9. 215բ-21ա Նշանագիրք (Ա-Ք) – Աբրա[հ]ա[մ]՝
հօ... Քարկոծ՝ քծ:
10. 221ա-4ա Աւանդութիւն հրէիցն վասն ողորմութեան – Եր ոմն մեծատունն յԻսրայէլի, որ մոռացեալ էր զյոյսն, որ առ Աստուած... որ փրկելոցն է զքեզ
Տէր, վասն որոյ եւ յաւուրս Զաքարիա քահանաապետի (այսքան):
Տե՛ս ձեռ. 538, 141ա-3բ:

Գ. 10բ, 34բ, 48բ-50ա, 103ա-4ա, 225աբ [Մանունք] (ԺԷ-ԺԸ. դդ.)
1. 10բ, 95բ(շրնկ.) [Պարտամուրհակ] – Քաթէ
(՞)պատ տանս խարջն այս է...
2. 48բ-9ա, 50ա [Աղօթք. մասն] – Ես՝ Մալքումըս,
որ եկ քեզ, աղաչեմ, օվ տիր Աստուածածին...
3. 34բ, 49ա, 49բ, 103ա-4ա [Ախտարականք]
ա. 34բ Հարց հրեշտայկայկան ոչ գոյ վերահացի
տուր ուտէ...
բ. 49ա Աթամայ ծեռայգիրն առեալ, չար վիշաբին
գլուխն ջախջախեալ...
– 49բ Այրի գնոջ տուն իջեալ զՂազար չորեքօրեան հարուցեալ...
– 49բ Ի չարաղայ գէրտէն մատնեալ ի չար քահանայիցն...
– 49բ Ես՝ Մանվէլ վար՛՛յապետս ասացի դարձեալ...
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գ. 103ա-4ա [Հմայագիրք]
– 103ա Գրէ զայս տլսմս խնծորն է յուր անուն եւ
կնոչն անուն...
– 103բ-4ա [Գիր կապածի]. Գիր արծա կամ այրոյ
եւ կնոչն – Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս կիր կապածի արձակի...
– 104ա Զայս տլսմս գրէ աւուր չորեքշաբթէ...
4. 225աբ (Սկիզբը թափուած. թրքախառն հայերէն) – ///Փանայ տուն իսման կզիլ կայն յէչ քիմայ կէդմա/// զեօր ուլ լուր Աստուած դատաստան կնիստէ սօր
ղուլար օն դայ սօր ու լուր... Ողորմած սիրտիդ ըռահմին չօխտուր ին սանայ:
Ծնթ. Վերջում ունի՝ «Այս խաթս Քասպարին ար ՌՃՁԷ.
(1738) թվին»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

215ա Փառք Քրիստոսի՝ Աստուծոյ մերոյ, որ զօրացոյց զիս հասանել մինչեւ ցայժմ տեղիս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 42բ (1731 թ., անարուեստ նոտրգիր) Ծառայ Աստուծոյ ես՝ Խաչատուրս, գիրեցի թովին Ռ[Ճ]Ձ. (1731)
էր Մարդի ամէսումն, գիր գիրեցի:
2. 224բ (1739 թ., անարուեստ նոտրգիր) Ես՝ Խաչատուրս, կիրեցի ՌՃՁԸ. (1739) էտ թվին. օվ որ կարդայ, լաւ իմանայ, որ շուտոյ գիրեցի եխրք վլդն շուշվայէտ (այսպէս):
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. փեղկին փակցուած թերթիկին՝
մր
«Հ 2. Բառգիրք (ապա՝ ձեռագրի համառօտ նկարագրութիւնը)», «390, 3197», «ԺԶ. Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 53բ՝ խզբզոց, 16ական «բ», 224ա՝
«աբգդեզէ», 103ա՝ «ե, աճ, բ, չ, ղ, դ, ել, ն», 88բ՝ «ե,
ես ազատ», 96բ՝ «ես Ազիզիս, Մելիքս գնացի երիք
քաղաք, ես///», 104բ՝ «անար անամայ», 115բ՝ «ճղօր
ջուր օրհնի միջ», «քեղաղաչ», 124բ՝ «ես անարժ», «Ես
տիրացու Մալքում», «ողեկե», 125ա՝ «ես անարժան»,
135բ՝ «Կատայ, Պետոյ, Օհանէս շատուրեալ ի որ
Օվանէն որ Օվան ըսպասաւոր», 201բ՝ «չիք», 224ա՝
«զիփան Է. օր այգ փեթրվարէն ելն առ ջու Դ. օր մատի
մուտն առն ու խեթներրակն», 224բ՝ «Փանայ տուն իսման կզին, Կայ յեչ քիմայ կէտ մա ղե օր ուլ լուր
Աստուած»:

3198
ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻ, ԲԱՌԳԻՐՔ ԱՆԳԻՏԱՑ ԱՆՊԷՏԻ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 310 (համարակալում. ٧-٢٤٧, որ է՝ 2ա-309բ).
չգրուած՝ 310աբ: ՊՐԱԿ՝ 1-40x8 (1՝ 9, 2, 23՝ 10, 3, 4 6, 30՝ 7, 39՝
2, 40՝ 4): ՆԻՒԹ՝ սպիտակ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,2x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝

4ա): ՏՈՂ՝ 16: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝
կարմրով ցօղուած: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. սպիտակ չգրուած թուղթ:
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հինգ թուին՝ ՋԺԵ. (1466), ի կաթողիկօսեան տէր
ըՌըստագէսին:
Ծնթ.՝ հեղինակի յիշատակարանի յետագայ վերարտադրութիւն է:
Նմուշ 4ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած. մէջքի կաշին ստորին մասը հիմքից պոկուած, փեղկերը
մէջքից մեծ մասով անջատ. թ. 1՝ ստորին արտաքին լուսանցային
եզրը պատռուած. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-309բ Բառարան՝ շարադրեալ յԱմիրտէվլէթ
բժշկապետէ յԱմասիացւոյ վասն իւր յարմարեցեալ
Միւֆրէտաթ գրքոյն. [Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ
Անգիտաց անպետ]
Տե՛ս ձեռ. 457, 3ա-324ա: Յռջբ./2ա: ա-ֆ/2բ-309բ:
Տե՛ս Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց անպէտ, Վիեննա, 1927:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ

2ա (1466 թ., շղագիր) Թարգմանեցաւ պատուական
բժշկարանս ի թուականիս հայոց ինն հարիւր տասն եւ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 3ա (1882 թ., շղագիր) Նուաստ Յովհաննէս
ծայրագոյն վարդապետ Գրիգորեան, ի Ռուսճուք:
187բ (1882 թ., շղագիր) Նուաստ Յովհաննէս ծայրագոյն վարդապէտ Գրիգորեան, |188ա| առաջնորդ հայոց,
որ ի Պուլկարիայ, 1882 Յունիս 15, ի քաղաք Ռուսճուք:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Ամիրդօլվաթ բժշկապետի Բառգիրք», Ա. փեղկին փակցուած
թերթիկին՝ ձեռագրի բովանդակութեան համառօտ
նկարագրութիւն, Պհպ. Աա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «391/3198», «Բառարան Ամիրդօլվաթ բժշկապետի», 1բ (մանուշակագոյն թանաքով)՝ «Ընտիր բառգիրք»:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա կապոյտ թանաքով բոլորակ)՝
«[ՅԻՍՈՒՍԻ] ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ] ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 1874] (մի մասը պատռուած):

3199
ԲԱՌԳԻՐՔ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 194+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1աբ, 193ա-4բ: ՊՐԱԿ՝
1+Ա-Ձx12 (Ա 6, Ե 14, Ձ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ, վեցթեւ աստղ, վերեւում մահիկ, տակը՝
թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x7,5):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 32ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դեղին
թուղթ. լուսանցակողերը՝ շագանակագոյն (ցայտկէն):

Նմուշ 32ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին քերծուած, եզրերն ու մէջքը
մաշուած. թ. 1՝ ցեցի անցքեր. թ. 8-17՝ հիմքից մասամբ անջատ.
պրակահամարները «Ժ»ից յետոյ ըստ այբուբենի կարգի են՝ «ԻՁ». հիմքերի մօտ կեղտոտուած. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1գ-183ա [Երեմիայի Մեղրեցւոյ Բառգիրք հայոց]. (Ա-Ֆ) – |8ա| [Այբ՝ տառ ձայնաւոր եւ երկամանակ, սկիզբն գրոց], [Ա]բաբովթ՝ անշէն, Աբբան[այ]՝
հօր օրհնութիւն... [Օ]ցտօղ՝ քճքճօղ կամ բաժանօղ...
Ֆրէր՝ եղբայր, Ֆալս՝ սուտ:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975 (այստեղ՝
բնագրում չօգտագործուած ձեռագրիս մասին տե՛ս էջ ԼԵ.):

2. 183ա-6ա [Գրիգորի Կեսարացւոյ] Անուանք քա-

ղաքաց, որ ի Հայս բառ յայտնի (Ա-Տ) – Աւետեաց երկիրն՝ Երուսաղէմ է, Արաբիայ՝ Ուռում ղալէ... [Տ]եսորն՝
Խալիլ րահման, Երուսաղեմայ քովն:
3. 186բ-7բ Անուանք քաղաքաց եւ գիւղից Հայաստանեաց յայտնի – Եկեղեաց՝ Եզնկայ, Դարանաղեաց՝
Կամախ... Կորնթոս՝ մօտ ի Ղալաթիայ է եւ այլ (ընդհատուած):
4. 188աբ [Եպիփանու Կիպրացւոյ] Անուանք
ԲԺ.ան ականց – Սարդիոնն՝ շիկագոյն արիւնատեսիլ է
եւ գտանի ի Բաբիլոն... [Բ]իւրեղն՝ ծովագոյն, յօդոյ
նման է եւ գտանի ի Տորոս, յանցս Եփրատ գետոյն. եւ այլ:
5. 188բ-92բ Մեկնութիւն բառից քերականին (ԱՎ) – [Ա]ռ ձեռն՝ ձեռ ի ձեռն, Առասանութիւն՝ առասացութիւն... [Վ]երծանութիւն՝ ընթերձօղութիւն:
Տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր, հտ. Գ., Երեւան, 2008,
էջ 57-64:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա, 103բ կապոյտ թանաքով բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ. 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1գ (ԺԹ. դար) «Յովհաննէս ծայրագոյն
վարդապետ Գրիգորեան, ի Ռուսճուք», Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «392/3199», «Հմր 3, Բառգիրք (ձեռագրի բովանդակութեան համառօտ նկարագրութիւն),
Սահակ աբեղայ [Ամատունի]»:

881

441

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

882

3200
ԲԱՌԳԻՐՔ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ մահտեսի Ներսէս:
ԹԵՐԹ՝ 210. չգրուած՝ 210ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԸx12 (ԺԸ՝ 6): ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(11,5x6,7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 27ա). խորագրերը՝ կարմիր:
ՏՈՂ՝ 18-19: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դրոշմազարդ կարմիր մետաքս:

Նմուշ 27ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Մաշտոց. [Կանոն մկրտութեան]:
ԺԱ. դ.: ԱԲ+ԳԴ. ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի կիսումով,
ամէն կէսը ընդլայնակի ծալումով եւ եզրահատումով (1 թ-ից
ստացել են 4 թ.): Մագաղաթ, 20,5x15, երկսիւն (17x12), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա), տող՝ 12: Կարդալ՝ Բա-Գա-Աբ-ԴբԱա-Դա-Բբ-Գբ. «[Զգործս ձեռաց սոցա] աջողեա՛. որք ի կուսութեան [են], զընթացս սոցա ամրացոյ... եւ ամենեքեան արժանի
լիցուք սպասել Տեառնդ [մերոյ եւ փրկչիդ Յիսուսի Քրիստոսի]»:
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012, էջ 232-4:

Դ. 166բ-9բ [Եւթն գլուխ գրոցս, որ կոչի բառգիրք,
զոր այժմ մեկնէ զմնացուածն] (Ա-Ք) – [Ա]ռանցեալ՝
խելագարեալ... Քրիստափոր՝ Քրիստոս ազգաց: Կատարեցաւ բառք եբրայական (հմմտ. ձեռ. 1424, 166բ):
Տե՛ս Հ. Ամալեան, Միջնադարեան Հայաստանի բառարանագրական յուշարձաններ, Երեւան, 1966, էջ 88-95:

Ե. 169բ-79բ Այս բառք ի յունա[կանէն] առ մերս
յայտն[եալ] (Ա-Ք) – Առոգանութիւն՝ ասացութիւն...
Քաւղասուզել՝ ծածկել, Քրիստոս՝ Աւծեալ:
Զ. 180ա-92բ Ա.-ՃԼԸ. Հանդէս բանաստեղծաց փաղանունաբար ստորոգիլ նորավարժիցն. սակս բառ
գեղջուկ – [Պ]արտ՝ պատշաճ, ի դէպ, ի ճահ... Գիծք՝
տառք, գծօ(=աւ)որք (տե՛ս ձեռ. 267, 183ա-94ա):
Զ. 193ա-202ա [Եւթներորդ գլուխ գրոցս] (Բ-Ք) –
Բամա՝ բլուր, բարձունս, սեղանս... Քուստիկ՝ քաշիկ
(հմմտ. ձեռ. 2019, 256բ–65ա):
Է. 202ա-8ա Բառք քերականին – [Վ]երծանութիւն՝
ընթերցողութիւն... Է Աստուած՝ հոշական: Եւ նմա
փառք յանզրաւ յաւիտենիւ. ամէն:
Տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր, Հտ. Գ., Երեւան, 2008,
էջ 57-64:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-132բ [Այս բառ են քերթողականք՝ վասն
չափոյ հոմերական տաղիցն, վասն զի քերթողական
արհեստքն չափաբերականք են, չափով վարին, եւ
են՝ որ գեղչուկք են, [եւ են] որով ճարտասանքն վարին, զի յաճախապէս փոխաբերին սակս զարդու
ճարտասանիցն, եւ հարկ է յոքնահամար եղանիլ –
Աստուծ]ազան՝ աստուածազարդ... Քքել՝ թշնամանել:

Ը. 208բ, 209բ [Մանունք]
ա. 208բ Եւ քապիկ, զգորտ եւ գորտ զայլ ինչ... եւ
բազէ զեղեգն եդեալ ի վերայ աչաց՝ բուժի ի ցօ(=աւ) ոց:
բ. 209բ Հայր անսկիզբն եւ գթածական, անոխակալ
եւ ողորմած... Տէ՛ր ողորմեայ, յորդառատ բխումըն
անսպառ հոգիդ տիրական:
Թ. ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար (1ա, 1բ, 210բՊտռկ-Պհպ. Դա*)
ա. 1ա Իբրեւ ասպասզ (=ասպարէզ) Ի. (20) կամ Լ.
(30) վասն խորշ եւ խութ եզերաց ծովուն, ասէ ԻԵ. (25)
կամ Լ. (30)... ասպարէզն Գ. միլ է եւ ասպարէզ մի:
բ. 1բ Ընդիքտիոնն ԺԷ. ամէ, որով վարին հոռոմք...
եւ յոբելեանն ասեն ոմանք:
գ. 210բ-Պտռկ-Պհպ. Դա Նարեկացոյ բառից լուծումն – Հովիտն անձուկ՝ ձորն Կեդրոնի... եւ անգոսնելն ըկնենուլն է:

Հմմտ. ձեռ. 267, 24ա-128բ (,Ք» տառի բաժնում մեր օրինակն ունի աւելին):

*Ծնթ. 210բ էջից յետոյ շարադրանքը գրուած է ՊտռկՊհպ. Գա-Դաի բնագրի տողամիջերին:

Նմուշ Բա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշուի վրայ բծեր, մէջքի վերին
հատուածի կաշին թափուած, երկու գամերն ու կապիչներն ընկած, դռնակի ստորին մասի կաշին ընկած, Պտռկ-Պհպ.ները
խունացած, կեղտոտուած, վրան խոնաւութեան հետքեր, ՊտռկՊհպ. Գ՝ բնական անցք, Պտռկ-Պհպ. Աա-թ. 10, 63-210՝ ցեցի
անցքեր, հիմքերի մօտ կեղտոտուած, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

Բ. 133ա-57բ Բառք Եբրայեցւոց (Ա-Ք) – [Ա]դամ՝
երկիր կամ երկիր կոյս... Քեբրոն՝ լծակցութիւն կանանց կամ ընկերք:
Հմմտ. ձեռ. 267, 2ա-23բ (մեր օրինակում այսչափ):

Գ. 157բ-66բ Բառք Գաղիանոսի բժշկապետի այս
գիրք (Ա-Ս) – Ակիկա[րա]հա՝ բողկի տակ... Սկամենայ՝
թութ:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 202ա Քեզ աղաչեմ, եղբա՛յր բարի, / որ ջրոյն
կենաց ես ծարաւի, / երբ լիանաս հոգովն ուխտի, / զանարժան մահդասի Ներսես՝ տէր Զաքարիեայ որդի, /
յիշման արա՛ արժանի:

883

442

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 208բ (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) Փառք
փրկչին եւ յիշատակ գրչին, Տէ՛ր Աստուած, ողորմի
գրոցս ստացողին այժմ, ապագայն եւ ապառնին. ամէն:
2. 209ա (ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր) / Ընկա՛լ,
եղբա՛յրդ մեր եւ որդի՝ / տէր Պօղոս դու զարմանալի, /
այլ եւ ընտրեալ ըստ անուանակցի, / որ եւ փրկչէն եղեւ
յայտնի, / ըստ դոյզնաքեա գիծս ի տառի, / որ Բառգիրք սա անուանի, / ընկա՛լ զսա սիրով սրտի, / իբր
զլոմայս կնոջ այրի: Եւ դարձեալ ծանի՛ր, տէր Պօղո՛ս,
մի՛ կարծեր, թէ զտարած աւրինակ սորա, այլ կարծեաւք չի ուղարկեցի, ո՛չ, զի պատճառ չի ուղարկելուս
այս էր, որ տվող եւ ծախող աբեղայն ասաց ինձ, թէ՝
հոգեւոր տէր, թէ ես այս գրոցս գին Գ. ղ[ու]ռ[ու]շ
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առի, նա քո աւրհնութեանդ սիրուն համար, քեզ շնորհեցի, Թորայվի տէր Պօղոսին ղրկես, նա ես, զիմ
տաւին տէր Պօղոսէն կանեմ, այս |209բ| պատճառաւս
չուղարկեցի, այլ այս այլ ի նոյն աւրինակէ գրեցաւ՝ անթերի եւ անպակաս, եւ թէ զկապելն ասես, հազիւ հասուցաք, անմեղադրելի սիրով ընկալցիս ի հաճոյս կամաց քոց, որդի՛տ մեր եւ եղբա՛յր, ո՛ղջ լեր ի Տէր:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «98., Հասարակ անուանց», Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած
թերթիկին՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «Հմր 5.
Բառգիրք հասարակ անուանց (ձեռագրի բովանդակութեան համառօտ նկարագրութիւն)», Պտռկ-Պհպ. Աա՝
«393/3200»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «աա», 210ա՝ «մաքր»:

3201
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ ՎԱՆՔ

ՊԿԸ. – 1419

ԳՐԻՉ՝ Բարսեղ քհյ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Սիմէոն կր.:
ԹԵՐԹ՝ 222: ՊՐԱԿ՝ Ա-Մx12 (Ա 13, Լ, Ղ 11, Ճ 3, Մ 4): ՆԻՒԹ՝
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10x6): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 66ա, ծածկագիր՝ Պհպ. Բբ): ՏՈՂ՝ 18-20: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ դարչնագոյն կաշի, դռնակով. միջուկը տախտակ, աստառը սպիտակ եւ դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 66ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-142ա Բառգիրք
1. 2ա-24բ Այս բառք բաղաձայնք հոմանւանց
բագձաձեալ. զամենայն, որ ինչ միանգամ են անուանք հեբրաեցի յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ ի Նոր
կտակարանս, թարգմանեալ եւ մեկնեալ յեբրաեցոցն
ի յոյնս եւ ի յունէն ի հայ, կարգաւ ըստ նշանագրաց
ալֆաբեթիցն եբրաեցոց, թէ զինչ միաբանութիւն
անուանց ունիցին – Ալիֆ՝ ուսումն նշանագրաց: Բեթ՝
բնակեա՛յ ի դմա... Թաւ՝ նշան կամ կանչումն, ո՜յ: Բառք
Եբրաեցոց – Ադամ՝ երկիր մարմնացեալ կամ կոյս երկիր կամ յերկրէ... Քաքարմի ի տապակէ՝ փերթ մի:
Տե՛ս Հ. Ամալեան, Միջնադարեան Հայաստանի բառարանագրական յուշարձանները (Ե.-ԺԵ. դդ.), Երեւան, 1966, էջ 143-54:

Նմուշ Բբ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր (2ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ, շագանակագոյն, վարդագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Անորոշ: Ժ. դ.: Ա+Բ. ստացուած
մէկ թերթի ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի հատումով (դժուարընթեռնելի): Մագաղաթ, 13x8. միասիւն (10x6). ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Աա). տող՝ 9:

2. 24բ-109ա Այս բառք են քերթողականք վասն
չափոյ հոմերական տաղիցն, վասն զի քերդողական
արհեստքն չափաբերականք են եւ չափով վարին: Եւ
են, որ գեղջուկք են, որով ճար[տար]աբանքն վարին,
զի յաճախապէս փոխաբերին, սակս զարդու ճարտասանիցն եւ հարկ է յոքնահամար եղանիլ – Աստուածազան՝ աստուածազարդ, աստուածարեալ՝ յԱստուած զօրանալ... քքուել՝ վռզել:
Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 82-8:

Նմուշ Աա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը ծռմռուած, եզրերը, մէջքն ու
դռնակը վնասուած, կապիչներից մէկն ու գամերն ընկած. լուսանցակողերի կարմիրը թափուած, մասամբ կեղտոտուած.
Պտռկ-Պհպ-ը լուացուած եւ ցեցի անցքերով. թերթերին խոնաւութեան հետքեր, զանազան բծեր, պատռուածքներ, թ. 193-208ը
ցեցի անցքերով, թ. 51, 56-7, 61, 133-5, 142, 146-7, 184, 191՝
խոնաւութիւնից վնասուած, թ. 216ը պոկուած. պրականիշերն
այբբենական հերթականութեամբ՝ ա-ժ., ի-մ.:

3. 109ա-10բ Թարգմանութիւն պարսիկ բառի ի
Վարդան գրոց – Զրադաշտական՝ զբուն բան կամ զկարեւոր ուխտ... սեպուհ՝ հարկեւոր կամ մեծարգոյ: Զառաջին ճառն ընթերցեալ, գտի երիս բառս, զոր պարթեւն ոչ գիտաց, ասելով՝ չէ պարսիկ. եւ այլն, այս է բովանդակ:
Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 101-6:
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4. 110բ-6ա Մեկնութիւն բառից քերականի – Վերծանութիւն՝ ընթերցողութիւն... փեռեկումն՝ բացումն:
Ենթակա՝ բնութիւն... Ենթանկեան՝ ի ներքոյ անկեալ:
Մղոնն ֆարսանկն է, զոր ձիընթաց մի ասեն ոմանք, եւ
այլք՝ ձայնահաս, եւ կէսք՝ քարընգէց, եւ ոմանք՝ նետաձիգ մի, բայց ճշմարտապէս ասպարէզն է, որ է ԲԺՌ.
(12000) քայլ ըստ երկրաչափական արհեստին:
Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հտ. Գ., Երեւան, 2008, էջ 57-65:

5. 116ա-32բ [Բառք Զաքարիայի գրչի] – Աստուածակերտ՝ աստուածատունկ... քթան՝ վուշ:
Տե՛ս Հ. Ամալեան, էջ 95-7:

6. 132բ-42ա Բառք Գալիանոսի բժշկապետի –
Ախթար՝ վաղամեռուկ... քամեղէոն՝ գետնածուծ:
Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 179-96:

7. 220ա-2ա Այս առաջին բառէն, որ ըստ այբուբենիցն մնացեալ, յողորդելն տեսեալք – Գոգ՝ ասա,
գոգջիր՝ ասասջիր... գերասպարեցից՝ պատսպարեցից
կամ վերակացու եղեց: Այս ի յետի բառէն է – Դատապարտ՝ դատեցեալ... դիմառնութիւն՝ ըստ դիմաց: Այս
Գալիանոսի բառէն – Այեղոն՝ լւադեղ... ամենոնէաս՝
օձ կակաւի:
Բ. 143ա-81բ Լուծմունք սահմա[ն]ցն Դաւթի փի[լի]սոփ[այ]ի – Որք միանգամ իմաստասիրութեան
տենչան: Ոչ որպէս դուք կարծէք... վասն որո[յ] եւ հաւաքէ, որ գտանէ զգերագոյնսն:
Գ. 181բ-201ա Տեառն Ներսիսի Հայոց կաթօղիկոսի [Մեկնութիւն ի բան Դաւթի փիլիսոփայի, որ ի
կատարումն նորին տառի, որ վասն Սահմանաց
իմաստասիրութեան... ձեռ. 227, 231բ] – Զխնդիր հոգեւորական հաւատով եւ սիրով հայցողացն պարտ է
տալ յօժարութեամբ... կենդանանալ ի մեռելութենէ հոգո ի փառս օրհնելոյն Աստուծոյ յաւիտեանս. ամէն:
Դ. 201ա-19ա [Քարոզ] – Նախերգան. Ուղղեա՛,
ուղղիչ ուղեւորաց, Հոգիասուրբ Աստուած... եւ մարդասիրութեամբ ամենասուրբ Երրրդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն, որում վա[յ]ելէ փառք ի:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԶ. դար, նոտրգիր
Ե. 1բ [Մասն բառգրոց] – Քուռակ՝ մտրուկ կամ քոթիթ... լպրծեալ՝ լփրծանիչ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 142ա Փա՜ռք համագոյ, համազօր, համապայծառ, միասնական սուրբ Երրորդութեանն եւ մի աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, յերիս
յաւիտեանս. ամէն: Արդ, կատարեցաւ գիրքս, որ կոչի
Բառ[գիրք] |142բ| ձեռամբ անիմաստ գրչի Բարսղի՝
սուտանուն քահանայի, ի հռչակաւոր սուրբ ուխտս, որ
կոչի Սուրբ Յակոբ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սրբոյն Յակոբայ եւ Սուրբ Յոհաննիսիս,
Սուրբ Գ. մանգանցն, ի խնդրոյ Սիմէոնի պատուական
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կրօնաւորի՝ սպասաւոր բանի, որոյ Տէր Աստուած վայել[ել] տացէ ընդ երկայն աւուրս: Աղաչեմ զհանդիպողքդ՝ կարդալով կամ օրինակելով, յիշել ի սուրբ յաղօթս ձեր զստացող սուրբ գրոցս՝ զՍիմէոնն եւ զԳրիգոր <գոր> գովելի կրօնաւորն՝ զքեռին իւր, ծնօղօք եւ
ամենայն արեան մերձաւորօք, եւ բոլոր սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք, եւ Աստուած, որ առատ է ի
տուրս պարգեւաց, առհասարակ յիշողացտ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի: Դարձեալ աղաչեմ՝ խոշորութեան եւ
սղալին անմեղադիր լերո՛ւք եւ զանարժանս յիշման՝
զԲարսեղ գրօղս եւ զծնօղս մեր ըստ |143ա| մարմնոյ,
Աստուած ողորմի ասելո արժանի արարէ՛ք. եւ Աստուած, որ ողորմածն է, ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն:
201ա Զանարժան գծողս Բարսեղ յիշել ի Տէր
աղաչեմ:
219բ Փա՜ռք մարդասիրին Աստուծոյ: Աւարտեցաւ
գրկունքս ի թվականիս ՊԿԸ. (1419), ձեռամբ անարհեստ գրչի Բարսղի, ի խնդրոյ Սիմէոնի սպաս[ա]ւորի
բանի, որո Տէր Աստուած վայել[ել] տաց[է] ընդ երկայն աւուրս. ամէն: Յերեսս անգեալ աղաչեմ զհանդիպողսդ՝ խոշորութեանն եւ սխալանացն անմեղադիր լինել եւ եղբայրաբար ուղղել եւ բոլոր սրտիւ Աստուած
ողորմի ասել յիշեցելոցս. եւ Աստուած, որ առատ է ի
տուրս, առհասարակ մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի. եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 237, Հմր 260. տպուած չէ 201ա
էջինը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1421 թ., բոլորգիր) Ո՛վ /// կորովամիտ վերծանող այսմ լուսազարդ սուրբ տա[ռիս], յիշեցէ՛ք յերկնաբացիկ սուրբ յաղօթս ձեր զնուաստոգի վարդապետս
Գրիգոր՝ սպասաւոր սուրբ ուխտին Առաքելոց, որ ստացա զս[ա յ]աւարէ երկրին Տար[բերու]նոյ, որ այժմ
Բերկրի կոչի: Եւ եղեւ ստացումն սորա ի թվին ՊՀ.///
(1421՞), յամի յորում եկն ազգն նետ[ող]աց եւ աւերեաց զբոլոր ա[շխարհս] Հայաստանեայց, աւա՜խ:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 256, Հմր 282:

2. 222բ (1665 թ., նոտրգիր) Յիշատակ է գիրքս այս
Սանահնոյ Սուրբ Աստուածածնին, որ է Բառ բնիկ եւ
ամենայն ազգաց, զոր հաւաքեալ թարքմանիչքն, սահմանեցին վասն մանկանց եկեղեցւոյ եւ հեշտալուր
ամենեցուն: Եւս սահմանացն Դաւթի լուծմունքն, որ ոչ
է կարել ամենայն մարդոյ վերահաս լինել, խրթին ոճով
է յարտադրեալ: Աշխատասէր լինել պարտ է, որով
զբերան առնուլ, թվին ՌՃԺԴ. (1665):
3. 2ա (1797 թ., նոտրգիր, ստ. լս.) Սանահնու
վանիցն է, ՌՄԽԶ. (1797):
Ծնթ. Յովսէփ Արղութեանի ձեռքով է, հմմտ. ձեռ. 3031, 1բ:
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4. Պհպ. Բբ (ԺԸ. դ-ի վջ., սիւնակետագիր ծածկագրով) ||||:. |. ||||:: |:. |. |||.: - «Վարդան», ||||: |. |||:. |. ||:::
|||:. |||::. |||:. |:::. «Սանահնոյ է»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «3201/106», Ա. կազմաստառին
սոսնձած թերթիկին՝ «ՊԿԸ. – 1419, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «394/3201», 1բ՝ «Ես՝ Մէլիքսէթս»:
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ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Նա նախ ասայ զանօրէնութիւն զիարդ արասցիս», 2ա, 26ա վր. լս.՝ զանազան
բառեր եւ տառեր, Պհպ. Բբ՝ «շերտեալ, շաստեալ, շորթեալ, յ, ձ, ձայն աւետեաց լսել, հաստատութիւնն կամ»:

3202
ԲԱՌԳԻՐՔ
ՊԿԶ. – 1417
ԳՐԻՉ՝ Զաքարիայ քհյ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Աւետիս վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 232: ՊՐԱԿ՝ Ա-Իx12 (Ա 10, Ի 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10x5.5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 45ա): ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի, միջուկը տախտակ. աստառը սպիտակ կտաւ՝ վրան դաջուած երկու սիրամարգ, որից մէկը բացած պոչով, նաեւ բուսական զարդապատկերներ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԳԴ (սկ.). սպիտակ չգրուած (բացի՝ Դա) թուղթ:

Բ. 37բ-172ա Այս բառք քերթողականք վասն չափոյ հոմերական տաղիցն, վասն զի քերթողական
արհեստքն չափաբերականք են եւ չափով վարին: Եւ
են, որ գեղջուկք են, որով ճարտարաբանքն վարին,
զի յաճախապէս փոխաբերին սակս զարդու ճարտասանից, եւ հարկ է յոգնահամար եղանիլ – Աստուծազան՝ աստուածազարդ, աստուածարեալ՝ յԱստուած
զաւրանալ... քքուել՝ վռզել:
Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 82-8:

Նմուշ 45ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 38ա, 182ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, յուշկապարիկ (96ա):
Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, դեղին, վարդագոյն, շագանակագոյն, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճառ ինչ (անճանաչելի): Ժ. դ.
(ԱԲ), ԺԱ. դ. (ԵԶ): ԱԲ+ԵԶ. ստացուած 1ական թերթերի ընդերկայնակի, ընդլայնակի հատումով եւ ընդերկայնակի ծալումով
(եզրահատուած), դժուարընթեռնելի: Մագաղաթ, 13x7 (ԱԲ),
17x13.5 (ԵԶ). երկսիւն (11x7). բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ՝
Զա). տող՝ 8 (ԱԲ), 13 (ԵԶ): Եա-Զբ՝ «[ժողով]րդեանն քրիստոնեից էր ///... [կ]երպարանաւք եւ ազգի ազգի ///»:

Գ. 172ա-4ա Թարգմանութիւն պարսիկ բառի ի
Վարդան գրոց – Զրադաշ[տ]ական՝ զբուն բան կամ
զկարեւոր ուխտ... սեպուհ՝ հարկեւոր կամ մեծարգոյ:
Զառաջին ճառն ընթերցեալ, գտի երիս բառս, զոր
պարթեւն ոչ գիտաց, ասելով՝ չէ պարսիկ եւ այլն, այս է
բովանդակ:
Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 101-6:

Դ. 174ա-81բ Մեկնութիւն բառից քերականին –
Վերծանութիւն՝ ընթերցողութիւն... փեռեկումն՝ բացումն:
Ենթակայ՝ բնութիւն... ենթանկեան՝ ի ներքոյ անկեալ:
Մղոնն՝ ֆարսանկն է, զոր ձիընթաց մի ասեն ոմանք, եւ
այլք՝ ձայնահաս, եւ կէսք՝ քարընկէց, եւ ոմանք՝ նետաձիգ մի, բայց ճշմարտապէս՝ ասպարէզն է, որ ԲԺ.ան Ռ.
(12000) քայլ ըստ երկրաչափական արհեստին:
Տե՛ս Ն. Ադոնց, Երկեր, հտ. Գ., Երեւան, 2008, էջ 57-65:

Նմուշ Զա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի մէջքն ու եզրերը վնասուած, քերծուած, դռնակը, կապիչներն ու գամերն ընկած. Պտռկ-Պհպ-ը
խունացած, Պհպ. ԱԲ.ն պատռուած, առկայ է հիմքի մասը, թերթի 1/3 հատուածը, իւրաքանչիւր տողում 5-6 տառ. բազմաթիւ
թերթեր խոնաւութիւնից վնասուած, թ. 161ը մէջտեղից պատռուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1աբ-37բ [Այս բառք յեռահիւսական... թարգմանեալ եւ մեկնեալ յեբրայեցոցն ի յոյն եւ ի յունէն ի
հայ կարգաւ ըստ նշանագրաց աղփաբետից եբրայեցոցն... – Ալիֆ՝ ուսումն նշանագրաց], Բեթ՝ բնակեայ
ի [դմայ]... թաւ՝ նշան կամ կանչումն ո՜յ: [Բառք Եբրայեցւոց] – [Ադամ] երկիր կամ [կոյս]... քանքար մի
ի տապակէ՝ փերթ մի:
Տե՛ս Հ. Ամալեան, Միջնադարեան Հայաստանի բառարանագրական յուշարձանները (Ե.-ԺԵ. դդ.), Երեւան, 1966, էջ 143-54:

Ե. 182ա-214ա [Բառք Զաքարիայի գրչի] – Աստուածակերտ՝ աստուածատունկ... [ք]թան՝ վուշ:
Տե՛ս Ամալեան Հ., էջ 95-7, ծնթ.՝ տեղ-տեղ գրուած են բառերի միայն առաջին երկու տառերը:

Զ. 214ա-30բ Բառք Գաղիանոսի բժշկապետի –
Ախթար՝ վաղամեռուկ... քամեղէոն՝ գետնածուծ:
Տե՛ս Ամալեան Հ., էջ 179-96:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 230բ Փա՜ռք համագոյ, համազօր, համապայծառ, միասնական սուրբ Երրորդութեանն եւ մի աստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, յերիս յաւիտեանս. ամէն: Արդ կատարեցաւ գիծս, որ կոչի Բառագիրք՝ ձեռամբ անիմաստ եւ ախմար գրչի՝ Զաքարիայի սուտանուն քահանայի, /// (1 բառ ջնջած) կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ
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Սարգսի զօրա|231ա|[վ]արին եւ որդւոյ նորա՝ Մարտիրո[սի եւ Սուրբ] Գէորգեայ զօրա[վարին]: Զպատահողք սորա զա[մենե]սեան աղաչեմ՝ զինչ կերպիւ եւ
իցէ, յիշել ի պաղապանծ յաղօ[թս] ձեր զստացօղ
սուրբ գրոցս՝ զԱւետիս վարդապետն եւ զհարազատ
եղբայրն իւր՝ զՆերսէս [կր]օնաւորն՝ զգովեալն յամենայնէ, [եւ] զմարմնաւոր ծնօղքն իւրեանց, եւ զամենայն արեանառուսն՝ զվերափոխեալսն առ Քրիստոս
Աստուած, աղաչեմ՝ յիշման արժանի առնէք, եւ Աստուած յիշողացդ նովին չափով տացէ զիւր առատ
ողորմութիւնն: Դարձեալ աղաչեմ յիշման առնել արժանի զմեղաւոր գրիչս եւ զհայրն իմ՝ զՄկրտիչ քահանայ՝ զփոխեալն ի Քրիստոս: |231բ| /// ողորմ/// միւս
անգամ գալստեանն ///: Այլ եւ գրեցաւ տա[ռս ի յա]յսմ
ամի, որ յարեան հարք [ի] վերայ որդւոց /// եւ [գն]ային ի Ղարա Յուսուֆ[ն] /// ի ԺԱ. հարիւր Ռ. (1.100.
1000), եւ նեղէ[ին] զքրիստոնեայս /// ծեծել /// [թ]ուքերուն, եւ բազումք փ[ա]խեան եւ զերծան ի ձեռաց
նոցա, զոր Տէր Աստուած այց արասցէ /// հայոց, ամէն:
Եւ էր թվ. ՊԿԶ. (1417):
Եւ այս եղեւ ի զօրութենէ աւագ Սուրբ Խաչին,
Որ վրէժխնդիր եղեւ ամիր Դայութին,
Զի յանցեալ ամին, որ զՍուրբ Խաչն առին,
Զղա|232ա|ւլն եւ զերդումն իւրեանց փոխեցին,
Եւ Սուրբ Խաչին տուգանք հասուցին,
ԾՌ. (50000) յառաջըն տըւին,
Եւ ԻՌ. (20000) ետեւ տօգնեցին:
Նոյնպես եւ հայրն ամիր Դայութին,
///զհուքմ ի յիւրեն որդին,
Երբ որ չեկաց ի յիւր հրամանին,
Դարձեալ էառ ՚ւ աքսորեաց զորդին,
Եւ այս եղեւ զօրութեամբ խաչին:
Այլեւ սխալանաց եւ խոշորութեան գրիս անմեղադիր լե՛ր, զի հանապազ ի տարտարոսի ներս կայինք, եւ
շփոթէր միտքս իմ ի հոգս աշխարհիս:
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1. 232ա (ԺԵ. դ., բոլորգիր) Զվերջին ստացող այս
սուրբ տառիս, որ կոչի Բառգիրք, զտէր Բարսեղ երիցս
երանեալ րաբունապետն, որք ընթեռն|232բ|ուք, յիշեսջիք առաջի ան///ին եւ միշտ էին, ի յաներեկ օրն վեր[ջին]:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 198, Հմր 212:

2. 2բ (1522 թ., բոլորգիր, նորոգողի) Նորոգեցաւ
գիրքս ի սուրբ ուխտս Վարագ, ձեռամբ Սահակ անպիտան աբեղայի, ի յառաջնորդութիւն ուխտիս Կիրակոս վարդապետի ի ՋՀԱ. (1522) թուականիս մեր, ի
յիշատակ տէր Ղազարին՝ փոխեցելոյն առ Քրիստոս, եւ
ի վայելումն սրբասնունդ կրօնաւորին՝ տէր Մովսէսի
եւ Գրիգոր սարկաւագի եւ որդւոց իւրոց՝ Ղազարին,
Յովսեփին, Աւետիսին, Յովասափին, զոր Տէր Աստուած բարով վայելել տա. ամէն:
3. 2ա (1885 թ., շղագիր) Հմր 18 նուէր Սուրբ Էջմիածնայ մատենադարանին, Գաբրիէլ Յոհաննիսեան, 1885 թ. 12 Մայիսի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «3202, 7. Զաքարիայ քահանայի, ի
թուին հայոց ՊԿԶ. – 1417, ընտիր», Պհպ. Գա՝ «ՊԿԶ. –
1417 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս, 395/3202», Պհպ. Դա՝
«Բառարան. քառածալ, գեղեցիկ բոլորագրով գրեալ ի
թղթի ի ձեռն Զաքարիայ քահանայի, ընդ հովանեալ
Սուրբ Աստուածնին եւ Սուրբ Սարգսի ի թուին հայոց
ՊԿԶ. (1417) տե՛ս թղ. 231բ: Պարունակին ի սմա...
(թուարկում ձ-իս պարունակութեան) է. Յիշատակարան գրչի գզգզեալ, զոր մեք կարկատեցաք, ը. Յիշատակարան նորոգողի – 2բ. մատենադարանապետ Սահակ վարդապետ Ամատունի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 2ա, 124բ, Պհպ. Եա՝ զանազան բառեր
եւ տառեր, Պհպ. Եբ՝ «հեռի ենթակա եւ հուպ ենթակա,
ծայրիւ ծովածուփ»:

Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 197-8, Հմր 212:
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ԱՂՕԹԻՑՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 82 (գրչի էջակալում՝ 1-156, որ է՝ 1ա-79ա). չգրուած՝
80ա-2բ: ՊՐԱԿ՝ 1-6x14 (6՝ 12): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «184», «HX»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,3x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն, սեւով սահմանագծուած (15x8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
16ա), ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 22-29: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ ծաղկաթուղթ.
միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ երկնագոյն թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. երկնագոյն
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ պատուանդան, վրան
տապարակիր արջ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 16ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած, մէջքը պատռուած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, մանր պատռուածքներ:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-79բ Բացայայտութիւնք սրբազան աղօթիցն
Քրիստոսի եւ ի յայտնութիւն նոյնութեանն եւ ի յուշ
պրակացն, որ խնդիր ի մասունս նորա յայտնին ըստ
խելաց, եւ ի հաւաքաբանութեանց իմաստասիրաց եւ
ի վկայութեանց մարգարէից եւ ի բացատրութենէն
Քրիստոսի, զոր ինչ պիտոյ է: Եւ օգուտ յայսմ վասն
բացասութեան եւ վանելոյ զկարծիս ի մտաց եւ ի
հաստատութիւն եւ ի ըստորասութեան հաւատոյ եւ
պահելոյ զմիտս եւ զխորհուրդս ի սխալանաց (այլ
ձեռքով, Պհպ. Աբ)՝ Ջուղայեցի Յօհաննէս վարդապետի արարեալ Բան բացայայտութեան սրբազան
աղօթիցն Քրիստոսի ի յայտնութիւն տնօրէնութեանն
նորին եւ ի փրկագործ խորհուրդս նորա
ա. 1ա-9բ Պրակ Ա. – Լո՛ւր աղօթից սրբազնի պատուիրելոյն ի Յիսուսէ... գիտութիւնս կերպարանաց
իրի ի գոլն իւր իմացումն եւ իմացօղն եւ իմացեալն
այլեւայլք եւ զանազանեալք:
բ. 9բ-25ա Պրակ Բ. – Եւ որովհետեւ գիտացեալ եղեւ,
որ իմաստութիւնն յայտնաբար... զոր ինչ միշտ է,
ըմբռնեսցէ եւ զամանակաւորսն թողցէ, զոր ապա բառնալոց է:
գ. 25ա-37բ Պրակ Գ. – Ամենայն էակք, որք են
յերրակաց, ոչ են արտաքոյ... պատարագն ճշմարիտ եւ
զաստուածային է եւ ըստ կամացն Աստուծոյ է:
դ. 37բ-50բ Պրակ Դ. – Այս ըստ բնութեան է, զի
ամենայն իր, որ է զտեղի իւր... ուրեմն հարկաւոր է ի
կիր առնուլ:
ե. 50բ-4բ Պրակ Ե. – Իմացումն մտաց եւ մակացութիւն նորին ամենայն էակաց է... յայսմ յայտնի եղեւ
վասն այնորիկ, զի մի երկարաբանիցի:
զ. 54բ-60ա Պրակ Զ. – Եւ որովհետեւ հաստատեցաւ, որ պատկանաւորութիւն իրաց... այսպէս, զոր ինչ
ի գիրս մարգարէից բացատրեալ է իմացումն:
է. 60ա-2բ Պրակ Է. – Զանազանութիւն է իմացումն
եւ ոչ նոյնութիւն... ամենայնիւ մի իցէ, որպէս եւ ասացաւ:
ը. 62բ-4ա Պրակ Ը. – Եւ այսպէս Վէմ եւս ասացեալ
են մարգարէքն Քրիստոսի... մեկնութիւն բազում է, զոր
համառօտեցի, զի մի՛ երկարիցի:
թ. 64աբ Պրակ Թ. – Առիւծք եւս ասացեալ են մարգարէք... յԱստուածաշունչն յուշ արարեալ է, թէ, ո՛վ
Քրիստոս, ամենայն հրեշտակք երկիր պագցեն:
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ժ. 64բ-6ա Պրակ Ժ. – Գառն եւս ասացեալ են Քրիստոսի ամենայն մարգարէք... ի հօտ, որ իմանալիք են
ե՛ւ առաքինիք, ե՛ւ արդարք, ե՛ւ պանծալիք:
ժա. 66աբ Պրակ ԺԱ. – Եւ Եզն եւս ասացեալք են
մարգարէքն... զմարդն փրկեսցէ ի մեղաց, ի սատանայէ, ի մահուանէ եւ ի դժոխոց:
ժբ.66բ-7բ Պրակ ԺԲ. – Եւ լոյս աստուածային եւս
ասացեալ են Քրիստոսի մարգարէքն... միաւորութենէ
լուսոյն Աստուծոյ ընդ մարմնոյն Քրիստոսի ամենայն հոգեւոր տեսու[թեամբ], ըստ բացատրութեան մարգարէից:
ժգ. 67բ-9ա Պրակ ԺԳ. – Եւ պատկեր Աստուծոյ եւս
բացատրեալ է ի մարգարէից... զայս համառօտս զյատկութիւն երեսաց եւ մեկնութեան նորա է:
ժդ. 69ա-70բ Պրակ ԺԴ. – Հրեշտակ եւս ասացեալք
են մարգարէքն վասն Քրիստոսի... որպէս Պետրոս, որ
ըստ բնութեան մարդոյ է, ապա եւ ինքն մարդ է:
ժե. 70բ-1բ Պրակ ԺԵ. – Եւ Առաքեալ եւս ասացեալ
են մարգարէքն վասն Քրիստոսի... արտաքոյ գոյի է, որպէս ասացաւ արտաքոյ, որպէս ոք առաքեալ յումեմնէ:
ժզ. 71բ-2բ Պրակ ԺԶ. – Եւ մարգարէ եւս ասացեալ
են Քրիստոսի մարգարէքն... Քրիստոս միջնորդ էակցաբար է յերկուց կողմանց՝ Աստուծոյ եւ մարդոյ, որպէս եւ ասացաւ:
ժէ. 72բ-7բ Պրակ ԺԷ. – Եւ Աստուած եւս ասացեալ
են Քրիստոսի մարգարէք... ի վկայութեանց մարգարէից, որ եւ կարծես, ի միտս ոչ մնաց:
ժթ. 77բ-9բ Պրակ ԺԹ. – Մարդ կատարեալ եւս
ասացեալ են ամենայն մարգարէք Քրսիտոսի, եւ այս
եւս իմացումն |78ա| համեմատութեան... եւ ի ճանապարհս թիւրս մի՛ ընթասին, շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ է օրհնեալ
ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Յո/// Ջուղայեցւոյ 1. Բացատրութիւն /// աղօթից Քրիստոսի», Ա. փեղկին՝ «73», Ա.
փեղկի կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «1. Յովհաննու վարդապետի Ջուղայեցւոյ. Բացատրութիւն
սրբազան աղօթիցն Քրիստոսի, ութածալ, շեղագիր,
գրեալ ի թղթի ի ձեռն ուրումն անյայտի, չունի ոչ թիւ
եւ ոչ զանուն գրչին, անյիշատակարան: Առաքեալ
յԱստրախան քաղաքէ», Պհպ. Աա՝ «401/3203, ԺԹ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
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(Քիմիա)
ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ՝ Յակոբ մհտ.:
ԹԵՐԹ՝ 405. չգրուած՝ 1ա, 140ա, 146բ, 253բ-4ա, 261ա, 372ա,
373ա, 403ա: ՊՐԱԿ՝ 6+Ա-ԻԷx12 (Ա 20, Բ 28, Գ 14, Դ 5, Ե, Է 19, Զ
30, Ը, ԺԱ 26, Թ, ԺԲ 16, Ժ 36, ԺԳ, ԻԳ 6, ԺԴ, ԺԹ, ԻԱ, ԻԵ 8, ԺԷ 11,

ԺԸ 10, Ի 18, ԻԶ 9, ԻԷ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x8,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 48ա), գրչափոխութեամբ (նմուշ՝ 219ա), բոլորգիր՝ 313բ4բ, 328բ, 394ա-5ա (նմուշ՝ 395ա): ՏՈՂ՝ 15-21 (տարբեր): ԿԱԶՄ՝
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դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի. միջուկը տախտակ.
աստառը կանաչ մետաքս: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ-ԶԷ. դեղնաւուն
չգրուած թուղթ, մագաղաթ (Պհպ. Գ.):

Նմուշ 48ա

Նմուշ 219ա

Նմուշ 395ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – (գծանկար) Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝
289ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական (289ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Ղուկասու: Ժ. դ.: ԴԵ՝
ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի հատումով եւ ընդերկայնակի
եզրահատումով (բնագիրը վնասուած) եւ ընդլայնակի ծալումով: Մագաղաթ, 18x13,7. երկսիւն (15,5x11). բոլորագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Դա). տող՝ 11: Ունի՝ գլխահամարներ: Կարդալ՝
Դբ, Եա, Դա, Եբ՝ «զոր տեսին եւ ասէին... զնոսա հանապազ ի
տաճարին» (ԺԹ. 37-47):

Նմուշ Դա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը նորոգուած. թերթերին տեղ-տեղ
խոնաւութեան, թանաքի հետքեր, զանազան բծեր, թերթերի եզրերը վնասուած եւ տեղ-տեղ լրացուած յետագայի թղթով, լուսանցներում կան բազմաթիւ լրացումներ, որոնց մի մասը եզրահատումից վնասուած՝ լուսանցազարդերի հետ միասին, ձեռագրի նիւթերը համարակալուած յետագայի ձեռքով, կան նաեւ
յետագայում ներմուծուած բազմաթիւ թերթեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-405բ Վասն Քիմիագործութեան
1. 3ա-37ա Գլուխ Առաջին – Ա. Վասն կրի. Ա՛ռ տերեւ, յորոյ կամիս, թէ՛ արճիճ... (15ա) Եւ ես՝ Մովսէս
գրիչս... որոնեցի զայս եւ գտի եւ թողի յիշատակ յետնամնացաց իմոց... եւ ձգէ ի վերայ Ճ. (100) տրամ
զուհրայի, ելանէ իրուպասէն (ունի ա-հա. ենթագլուխ):
– 14բ-9ա (իգ-իը.)՝ ի գրոցն Տիտալի:
2. 37բ-288բ Գլուխ Երկրորդ – Բ. Խոտ մի. եւ իւրն
հանդալ կասեն եւ ի Մսրայ երկիրն շատ կայ... նա կապի
սնդիկն լաւ եւ պատուական (ունի բ-եճգ. ենթագլուխ):
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– 38բ-9ա (ե.)՝ ի գրոցն Ճապարի, 71ա (ղդ.)՝ ի
գրոցն Ապտլխալիլի Մղրցուն (կրկն.՝ 336աբ), 86բ-7բ
(ճժէ.)՝ ի գրոցն Սուլէմանի, 105բ-6բ (ճկ.)՝ ի գրոցն Աբրահամի, 202ա՝ Այս ամանն Անդրիանի աղին եւ հաւկթին է (պատկեր անօթի), 195ա-200ա (գճխէ.), 271ա2բ (դճհդ.), 279բ-81ա (դճձէ.)՝ հայատառ արաբերէն
հայերէն թարգմանութեամբ, 277ա-9ա (դճձե-դճձզ.),
281բ-7ա (դճձը-եճ.)՝ դեղագիրք:
3. 289բ-354բ Գլուխ Երրորդ – Ա. Անուն Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ... Ա՛ռ շապամանի եւ նտրուն եւ
նշադիր հաւասար, լէսէ՛ մանտր... (297ա) Եւ մեք, զսա
ծաղկաքաղ առնելով ի մեծ գրքէ, գրեցաք, բայց օրինակն հին էր |297բ| եւ գիրն աւեր, եւ մեք, ըստ կարեաց մերոց օրինելով, ի միտք հասած դուռն գրեցաք:
Ո՛վ ցանկացող այս բանիս, թէ կարող ես սակաւ ինչ լողալ, մո՛ւտ ի ահագին գետս, զի որ փոքր եւ հեշտ դուռ
է, այնքան զմեծն դժար է, թէ <ոչ> չես գիտակ, ի մէջն
մի՛ մտիր, որ գետատար չի լինիս: Եւս մաղասկաթ, զի
անհաս է ի մարդկանէ, միթէ Աստուած աշխատանացն
փոխարէն ի կատար հասուցանէ ի ձեռնարկած գործս,
զի ասէ Տէրն. Ով հայցէ, գտանէ, ով բախէ՝ բացցի
նմա<ն>, ինքն ողորմած է Աստուած եւ գթած, մի՞թէ
դոյզն ինչ ողորմի իւր ստեղծուած ծառային այսմ
արուեստէս, վասն զի աւրհնօղ լինի Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր Աստուծոյ եւ Յիսուսի Քրիստոսի եւ Հոգոյն
Սրբոյ փառակցի, որ է յինքն օրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն... ծանրութիւնն իջուածք է, սատապն բուսմամբ է
եւ յամ/// (վջ. թափուած, ունի ա-ճծ. ենթագլուխ):
– 315ա-20բ (ծբ-հգ.), 328բ (ձէ.), 331բ-3բ (ղաճգ.), 344բ-54բ (ճիզ-ճծ.)՝ դեղագիրք, 323բ, 327բ-8ա՝
աղիւսակ նիւթոց։
4. 355ա-405բ Գլուխ Չորրորդ. Ա. Վասն արեգականն շինելոյ – Ա՛ռ մարդոյ արիւն ի փիալա աման...
ծծումբ 12, գործելի 15 (ունի ա-ճթ. ենթագլուխ):
– 375բ-7ա, 379ա-89ա, 393ա-402բ (ծէ-կա., կգհէ., հթ-ճդ.)՝ դեղագիրք:
Բ. 143ա-6ա Ի Մ[ի]խաէլ պատմայգրէնէ է (ստ. լս.)
– Ի թվին հայոց ՃՂԴ. (745), ի ժամանակի յայսմիկ թոռունքն Աթանասի Ուռհայեցւոյն գտին զգանձս հաւուն
իւրեանց... եւ առնել հարկաւ զնոսա դառնալով աւարաւ եւ գերութեամբ: Եւ այսքան առ այս վասն քիմիայգործութեան:
Հմմտ. Ժամանակագրութիւն տեառն Միխայէլի Պատրիարքի Ասորւոց, ՅԵրուսաղէմ, 1870, էջ 367, 441-3:

Գ. 321ա-3ա Հարցմունք րախճանական եւ լուծմունք՝ արարեալ բանասիրաց
1. 321ա Ասի իմաստնոցն, թէ ա՛ռ քեզ Ճ. (100) սպիտակ... եւ գայ այդպէս՝ Ճ. սպիտակին Ճ. հաւ, լաւ միտ
դի՛ր:
Տե՛ս Ա. Աբրահամեան, Շիրակացու մատենագրութիւնը,
Երեւան, 1944, էջ 235:
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2. 321աբ Այլեւս – Ասեն իմաստունք, թէ Խ. (40)
մարդ ի բաղնիս գնաց... որ լինի Խ. (40) մարդուն Խ.
(40) դրամ:
3. 321բ-2ա Այլեւս հարցումն – Առ քեզ Ճ. (100)
դրամ եւ գնեա ինձ Ճ տաւար... եւ ընդ ամէնն Ճ.
դրամին Ճ. տաւար:
4. 322աբ Այլեւս հարցմունք – Ասեն իմաստունք,
թէ Բ. երամ հաւ կարածէին... նա լինի Զ.-Զ. հաւասար
միմեանց, այտ է:
5. 322բ-3ա Ասեն իմաստունքն, թէ երամ մի հաւ
կարածէին ի դաշտ մի... այնով լինի Ճ. (100):
Դ. 4ա, 5ա, 6բ, 54աբ, 194բ, 276ա, 324ա-6բ, 331ա,
373բ-4բ, 377բ-8բ, 389բ-92բ [Բանք զանազանք]
1. 4ա Եւ զոր պակասութիւն գիտես ի քեզ, զայն
հնազանդութիւնն լնու, որ գոհութեամբ աշխատին, արժանի են սուրբ խորհրդեանն եւ տրտնջողն՝ բնաւ իսկ ոչ:
2. 5ա Պղատոն Յիկոնացի, Արիստոտել Կիսարացի,
Պողրատ Ամասացի... իսկ Լիկոյպօլիս Եգիպտոս է:
3. 6բ Պատիւ թագաւորի զիրաւունս սիրէ... եւ
արար ողջութիւն մարմնոյ, յետոյ առողջ մարմնով:
4. 54ա Զի ասեմք, թէ հեթանոսք որքան զանասունսն տքէտքէին... եւ ծուլից փակեալ է դէմ նոցայ
զդուռն իմաստնից:
5. 54բ Սեպտեմբեր Գ. Ասէն սուրբքն. Մեք վասն
Քրիստոսի չարչար եւ մեռանիմք... եւ զոր դու ատես,
այլում զնոյն մի՛ արասցես:
6. 194բ Ասէ առաքեալ Պողոս ի Կորնթացոց
թուխթսն... մի ոք զանձինն եւեթ խնդրիցէ, այլ զընկերին:
7. 276ա Ասէ ոմն սրբոցն, թէ սիրել զԱստուած ի
վեր, քան ըզհոգիդ քու... եւ զմարմին քո առաւել, քան
զընկերի քո:
8. 324ա-6ա Զայդ հողդ, որ ի յափդ ունիս ու գաղտ
կու պահես, / ասեմ, որ ի դուրս հանես ու ամէն մարդոյ
ցուցանէս... փրփրացաւ ցաւ ցաւաւք եւ քարացաւ
աւար ցաւաւք:
9. 326բ Ի վերայ այբուբենի – Արարիչ: Բանաւոր:
Գեղեցիկ... Ւիւթական: Փառաւոր: Քահանայ:
10. 326բ Այլ բառիւ են ասացեալ – Ատ: Բատ: Գատ:
Դատ... Ւուտ: Փատ: Քատ: Ֆատ:
11. 331ա Մէկ մարդ մի ճուհար ուներ, ի խելաց
պահել չկարաց, / երբ խելքն ի վրան եկաւ, լուք գնաց
ճուհարն ի ձեռաց... շիշան մի հալած ուսկի ի գետին ի
վայր վաթեցայ:
12. 373բ Վասն որդոյ շնա – Եւ այն որդին վկայ լինի... Ի Վարդան վարդապետէ ասացեալ է կանոննս
այս:
13. 374աբ Ի Վարդան վարդապետէ ասացեալ –
Յայնմ ժամանակի գրեաց Ումար առ Լեւոն կայսր...
կրկնի ոչ առանց մեծի խորհրդոյ:
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14. 374բ Վասն սուրբ նշխարաց սրբոյն Գրիգորի
Լուսաւորչին Հայաստանեաց – Զսուրբ Գրիգորի
նշխարսն ասեն... տարեալ եդ ի գլխոյ վասն կոչեցեալ
տեղւոջ:
15. 377բ-8բ Այբէն մինչեւ ի քէն քեզ գոհութիւն ե,
Տէ՛ր, / բարեաց քոց գոհանամ յաւիտենից, Տէ՛ր... փառք
քեզ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Տէ՛ր քեզ վայել է
պատիւ ւ յիշխանութիւն, Տէ՛ր:
16. 389բ-92բ Էր իմաստուն ճարտարապետ մի եւ
ուսուցեալ էր... թէ մի՛ դատիք եւ ոչ դատիցիք, եւ մի՛
պատժիք եւ ոչ պատժիցիք:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ, ԺԸ. դար
Ե. ա. 1բ-2ա Վասն օտարիտ կապելոյ – Ա՛ռ պախրա սուխ, լաւ լվա՛ ծովն... եւ յետոյ վերցա՛յ զով արծըւով եւ սուլէյմանով:
բ. 2ա Էմեդոկլէս ասելն իւրում, թէ ոչ գտի... բազում անգամ զանարժանս պսակէ:
գ. 2բ Հարցումն. Քանի՞ մեղք են, որ հակառակ են
Հոգոյն Սրբոյ – Պատասխանի. Զ. Նախ յոյսահատութիւն կենաց... չորրորդն. Հատանել զվարձս մշակացն:
դ. 141բ Այս է մեր Էջմիածնայ եղեալ ինչքն՝ մէկ
Աստուածայշունչ, մէկ Խորըրդայտետրըն, մէկ Եզնակ,
մէկ Աւետարան:
ե. 141բ Վասն որդոյ զնայ եւ Աստուծոյորդին – Գ.
մարթայձորոյ, մէկ լանկառի, մէկ փուրդիկ, մէկ մինթանայ, զանայվաթ, գազուկէս փիլոնի շալ, մէկ մեծ
պղինձ:
զ. 166բ Երկիրն Բաղիշու, գաւառն Խութայ, գուղայքաղաքն Քեռուշէն, Կոռ, Աւխին, Տափալաղք, Փիչաւնք,
Բղօք թաղուձոր:
է. 167ա Դեղ ընդիր եւ փորցեալ սրտայցաւի – Ուտելու աղըն թրջես եւ շերինբիանի հետ տաս, որ խմէ...
գունըն մէչըն դեղին կու լինի:
ը. 167ա Վասն որ մարդ ղաւզ լինի, դեղըն այս է,
որ քանիցս անգամ փորցեալ եմք – Իշու կաղցկին
կաթն հանի՛ր... կամ պանիր տո՛ւր կապի:
թ. 259բ-60ա Դէղ ընդիր աչայցաւի – Ա՛ռ Ա. մսխալ
խաշխաշի կեղեւ... շատ լաւ է այս դէղըս, քան զամէն
դեղ:
ժ. 404բ Թէ արհեստի ես սիրեցօղ, / աշխատութեան
լե՛ր հետեւօղ, / քանզի յիմարն է նմանօղ / անբան
իշ[ու] բեռնակրօղ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 60ա Կատարեցաւ բարեբախտութեամբ գիրս
իմաստնասիրաց, որ տուչութենէ ամենազօր Սուրբ Հոգոյն զարուեստս քէմիական ի գործ ածին եւ մեզ բարի
յիշատակ թողին: Բանիս ցանկացողս պարտ է բազում
ձախիւք զսա ի գործ արկանել, որ սակաւ ինչ հմուտ է
այսմ արուեստի, անկամ մի կամ Բ. ի գործ չի գա, չի
յուսահատիս, չի նեղանաս, զի բազում չարչարանօք կու
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գտանես զպտուղ արուեստիս, ապա թէ քաղցր պտուղն
կու ճաշակես եւ ուրախանաս եւ փառս տաս իմաստութեան տուօղին Աստուծոյ, եւ ոչ ես հմուտ զբանն, այլ
մի՛ կարդար, որ ի խելաց ոչ յիմարիս, զի մեծ իմաստնոյն խելքն կու կորսնցնէ: ԶԱկոբս յիշեցէ՛ք, ո՛վ իմաստունք, ի Տէր:
117բ (ստ. լս.) Յակոբ՝ ծառայ Աստուծոյ Յիսուսի
Քրիստոսի:
297բ ԶՅակոբս յիշեցէ՛ք ի Տէր՝ զգծողս եւ զօրինակ
պարգեւող մղտեսի Ղայսրցի Խուպիարն, եւ դուք յիշեալ լիցիք ի Տէր:
302բ ԶՅակոբս յիշեա՛յ ի Տէր, ՆԻԷ. (429՞):
326ա Ո՛վ մաղտեսի Յակո՛բ, զինչ որ գրած էր օրինակս, զայն գրեցի ես, այլ չմեղադրես խազերուս:
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 2ա շագանակագոյն թանաքով ձուածիր՝ «ՏԷՐ ՄԱՆՈՒԿ»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3204», 1ա՝ «403/3204, 3204»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Այն է, որ կատարէ, սոքա լի իւր
դիւր, այսպէս, քանքարն ՃԼԲ. (132) լիտր է, որ է բիւր
դահեկան, այսաւր անճար, թութիա, ասէ ոմն սրբոց, որ
չլինի առողջ մարմնով եւ ոչ կարէ ծառայել յԱստուծոյ
հոգով, ծովու փափուռ քայվի դասեայ է նայտրուն,
աղի նման է, աղեկըն Մըսր լինի, ղլզատիս լսողի տակարվասպէ», 93ա, 373ա, 405բ՝ զանազան բառեր, տառեր, խազեր, 403ա՝ «ճուհուն գիտէ, ծխանելիք է, թուրքանն մինակ գիտէ, սէհէլ տեղն կու բնակի, յաղմըրճայ
ասեն, կատւի ծագ կու նմանի, աւազն կու լինի, ի հոն
կու բնակիս», Պհպ. Դբ՝ «/// առի Բ. ղուրիշ փոխ»:

3205
ՃՕԱՆ ՊԱԹԻՍՏԱ ՓՕՌԹԱՅԻ ԲՆԱԶՆՆՈՒԹԻՒՆ, ՁԵՌՆԱԶՆՆՈՒԹԻՒՆ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 247 (գրչի էջակալում՝ 1-164, որ է՝ 2ա-84բ). չգրուած՝
1աբ, 4բ, 139ա, 151ա-214բ, 224ա-47բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԳx12 (Թ, ԺԲ,
ԺԳ 10)+2x8+2x24+ԺԴ (9)+2x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ «L A»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x9,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x6,5). կարմրով սահմանագծուած: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 100ա): ՏՈՂ՝ 22-23: ԿԱԶՄ՝ սեւ թուղթ. մէջքը, Ա., Բ. փեղկերի հիմնամասերը, արտաքին անկիւնները՝ դարչնագոյն կաշի
(մէջքը տպարանային՝ եւրոպական սկզբունքով). միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ վարդագոյն հէնքով ծաղկաթուղթ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. վարդագոյն հէնքով ծաղկաթուղթ, մասն կազմաստառի:

Սթէլլութոյ, թարգմանեցեալ ի Յօհաննիսէ վարդապետէ Կոստանդնուպօլսեցւոյ, ի զուարճութիւն հայկազունեաց, ըստ խնդրոյ պարոն Գասպարի՝ որդւոյ
խօճայ Սահրաթին, ի յիշատակ անձին իւրոյ եւ հոգւոց ծնողաց իւրոց, եւ ի վայելչումն ընտանեաց նորին, ի փառս մեծագոյնս Աստուծոյ
Տե՛ս ձեռ. 2592, 1ա-45բ: Տրակ առ հայկազին վաճառականս/2բ-3ա: Նխերգ./3աբ: Նախերգ. Ա. գրքի/4ա: ա/5ա-51բ:
Նախերգ. Բ. գրքի/51բ-2բ: բ/52բ-85ա: Նախերգ. Գ. գրքի/
85աբ: գ/85բ-114ա: Նախերգ. Դ. գրքի/114բ-5ա: դ/115ա-33բ:
Ցանկ/134ա-7բ:

Բ. 138ա-223բ Ձեռնազննութիւն բնական, թարգմանեցեալ ի նոյնոյ հեղինակէ
Նմուշ 100ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, քերծուած. թերթերին
տեղ-տեղ բծեր, գրադաշտը թանաքից գունափոխուած. թ. 149215ի (ԺԳ-ԺԴ. պրակների) միջեւ՝ 64, թ. 223ից յետոյ 24 թերթ
յետագայի ներմուծում (տե՛ս Պրակ):

Տե՛ս ձեռ. 2592, 47ա-56ա: Նխերգ./138աբ: ա/139բ-49բ:
բ/149բ-50բ, 215ա-22բ (միջին հատուածը չգրած՝ եւ ըստ այնմ
ենթադատել եւ խօսիլ զխառ/// /// փոքրութիւն ընդ հաստատութեան եւ ընդ կոպտութեան նշանակէ զվատթարութիւն,
զվատաբախտութիւն եւ զաճումն փորձութեան...): Ցանկ/
223աբ (չշարունակած՝ Յաղագս գծոյն Արեգական):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-137բ [Տիտղ.] Գիրք Բնազննութեան բոլոր
մարդկային մարմնոյ, արտադրեցեալ ի Ճօան Պաթթիսթայէ Փօռթայնոյ եւ համառօտեալ Ֆռանչիսկոսէ

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Բնազննութիւն Ճօան Պաթիսթայի», Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «ԺԸ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», Պհպ. Աա՝ «405/3205»:

3206
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԶ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մինաս (թ. 1-45), Խաչատուր երէց (թ. 46-178):
ԹԵՐԹ՝ 178+1 (կրկն.՝ թ. 36): ՊՐԱԿ՝ 1-18x8 (2՝ 6, 4, 7, 13, 16՝
10, 5, 9՝ 14, 6, 8, 10՝ 12, 11՝ 11, 14՝ 5, 17՝ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով (թ. 46-178): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (10x7), 19ա-22բ՝ երկսիւն (11,5x8): ԳԻՐ՝ բոլորգրանման նոտրգիր՝ թ. 1-13 (նմուշ՝ 10ա), նոտրգիր՝ թ. 46-178 (նմուշ՝
67ա), բոլորգիր՝ թ. 14-45 (նմուշ՝ 27ա), 160ա-8ա (նմուշ՝ 165ա,
ծածկագիր՝ 154բ): ՏՈՂ՝ 22-34: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի. մի-

ջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կանաչ մետաքս: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+
ԳԴ. դեղնաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 10ա
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Նմուշ 27ա

Նմուշ 67ա

Նմուշ 154բ

Նմուշ 165ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. լուսանցակողերը կեղտոտուած-սեւացած, թերթերին խոնաւութեան հետքեր, բծեր, մի շարք թերթերի
թափուած մասերը լրացուած յետագայի թղթով. պրակների կարգը խախտուած՝ պրակահաշիւն արուած է ըստ առկայ կարերի.
որոշ թերթեր թափուած եւ սխալ տեղադրուած՝ կարդալ՝ թ. 33-45,
23-32, 1-7, 15-22, 8-14, 46-178. ձեռագիրը նորոգուել եւ
կազմուել է նոր կազմանիւթերով, 1970ականների շուրջ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 33ա-4ա [Վկայութիւնք ի Սուրբ Գրոց] – Եթէ
հարցէ ոք զոք, եւ մեռանիցի, մահու մեռցի եւ նայ...
(Ելք, ԻԱ. 12-25): Եւ լուօ Յոթոր քուրմ Մադիամու՝
աներ Մովսէսի... (ԺԸ. 1-11):
2. 34աբ [Բանք չափաւ ռամկօրէն] – Ճգնաւոր ոմն
կար, / ելաւ ի քաղաքն Կերդար... իր միտքն անտի շար
արաւ, ասաց, թէ աս ընձի տեսիլք է:
3. 34բ [Իմաստախոսութիւն] – Մարդ, որ չունի
անուն բարի, / մեռածն լաւ է, քանց զկենդանի... զինչ
ունի զաղն համբերութեան, որ զանհամութիւնն ի համբերէ:
4. 34բ-5ա [Ի Գաբրիէլէ ասացեալ Սուրբ Խաչի
վանից. ձեռ. 1636, 119բ-20ա] («ԳԱԲՐԻԷԼ») – Գերապատիւ յոյժ գովելի, / գերանկար եւ բաղձալի... վասըն
հոգոյն իւր պատումելի, ո՛վ սուրբ:
5. 35ա [Յաղագս չափուց] – Մէկ ոսկին ԺԸ. (18)
կուտ է: Դրամն՝ ԺԶ. (16) կուտ է: Մսխալն՝ ԻԴ. (24)
կուտ է: Մէկ կուտն՝ Բ. ցորեն է (այսչափ):
6. 35ա [Տոմարական] – Թվին ՌՁԶ. (1637), ՀԴ.
(74) նահաջ է, ՅԾԱ. (351) եաւթներեակ Բ., վերադիրն
Ա. ԹՌ. (9000) Ժ. լման է (այսչափ):
7. 35բ-6դ [Հատուած ի Պատճէնէ տումարի հայոց] – Բանալի գիրն այսպէս արա՛...
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8. 36դ-8ա Հարցումն մտաց – Հարցումն. Մեռան
զի՞նչ [է]: Պատասխանի. Ջուր է դառն, մահայբեր... եւ
Քրիստոսի փառք յօիտեանս. ամէն:
9. 38ա-9ա [Յանկանոն գրոց ի վերայ Մելքիսեդեկի] – Թագաւորն Սաղիմայ ըստ անուան քաղաքին
Սաղիմայ անուանեցօ... նմանեալ որդոյն Աստուծոյ
առանց շնորհացն եւ մնասցէ քահանայ յաւիտեան:
10. 39ա-45բ, 23ա-7ա Պատմութիւն ծննդեան եւ
սընընդեան արբանեկին Նեռ<ն>ան Մահմէտին թագաւորական – Աստանաւր կամ եղեւ ինձ դարձեալ
երկրորդ անգամ բուռն հարկանել... զի դեռ ահն եւ
երկիւղն ի սիրտն էր եւ Քրիստոսի մարդայսիրին փառք
յօիտեանս յօիտենիւ. ամէն:
11. 27աբ Վասն վեց դարուն է՝ ասացեալ Վարդան
վարդայպետի – Գրեմ քեզ, ո՛վ որդեակ, զի աւթանասնիցն, զոր Սուրբ Հոգոյն շընորհքն ետ նոցա գրել... եւ
ամենայն անուանելոց. եւ Քրիստոսի մարդայսիրին
փառք յաւիտեանս. ամէն:
12. 27բ-32բ, 1ա-7բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք]
ա. 27բ-32ա Հարցումն երրորդ. Եթէ հոգիք մարդկան այժմ ո՞ւր կան, եւ կամ թէ ո՞ւր են կայանք նոցա
– Եւ արդ, բազում քննութիւն եղեւ նոցա վասն հոգոց
մարդկան... եւ յահագին ամաւթոյ մեծ հրապարակին
եւ պատիւ, այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
բ. 32աբ Հարցումն չորրորդ. Թէ զի՞նչ է աղօթքն եւ
կամ որչա՞փ է սահման նորա, եւ զի՞նչ է ստացողին
իւր – Եւ արդ, յառաջին սուրբ հարցն ոչ հարցօ եւ ոչ
ա[սա]ցօ յըստակ... եւ սէր ունի առ Աստուած եւ աւրհնէ զնա /// (վջ. թափուած):
գ. 1ա [Հարցումն հինգերորդ] – (սկ. թափուած) ///
եւ վասն պնտութեան հասարակաց, յարութիւն մերոյ
եւ անհաւատիցն յանդիմանութեան:
դ. 1ա-4բ [Հարցումն վեցերորդ]. Եւ թէ որպէ՞ս
երեւին սուրբքն – Ո՛վ իմաստուն հարցող, այս հարցումս կար[ի] պարզ է եւ յայտնի, թէպէտ եւ խրթին եւ
ծածուկ թվի... եւ արժանի արասցէ լուսեղէն առագաստին Աստուծոյ. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
ե. 4բ-7բ Հարցումն ի եաւթներրորդ. Եթէ ո՞ր է մահու չափ մեղքն – Ո՛վ բարէմի[տ] քննաւղ, ի միտ ա՛ռ,
զոր խնդրեցէ՛ք, քանզի Աստուած լոյս է եւ բարի եւ է
պատճառ ամենայն բարեաց... եւ ի դառն մեղաց պահելով զձեզ եւ ի դժոխոց /// (վջ. թափուած):
13. 15ա-8բ [ՅԱշխարհացոյց գրոց Վարդանայ
վարդապետի] – Բ. Աղէկսանդրիայ, որ է Իսկանդարիայ, զոր շինեաց Աղէկսանդր Մակեդոնացին... զոր
անօգուտ համարեցաք գըրել. եւ Քրիստոսի մարդայսիրին փառք յօիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Հմմտ. Հ. Պէրպէրեան, Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի, Բարիզ, 1960 էջ 62-76:

14. 18բ-9բ Այս են թագաւորաց անուանք Պարթե-
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ւաց Հայոց – Հրաչէ, Տիգրան, Արշակ, Վաղարշակ...
այս են թագաւորք [Հայ]ոց վերջինք, [որ] են Բագրատունիք, յոր Անի քաղաք թագաւորեցին – Աշոտ՝ որդի
Սըմպատայ, Սըմպատ՝ որդի նորա... Գագիկ, Դաւիթ:
15. 19բ-22բ, 8ա-9բ Քաղաքաց մեննութիւն են այսոքիկ [Անուանք քաղաքաց] – Աւետեաց երկիրն, որ է
Երուսաղէմ, Արաբիայ՝ Ուռումղ<ղ>այլայ, Անտիոք՝ Անթախիայ է... Քաղդէ՝ յՈւրհայու քով է:
16. 9բ-10բ [Առակք Վարդանայ Այգեկցւոյ]
ա. 9բ-10ա Աւձն երթայր ի դուր դաշտ եւ ի կանաչ...
բ. 10ա Գող մի ձմերուկ մի գողացօ ի պարտիզէն...
գ. 10ա Նռնենին ասէր ընդ ձիթենին, թէ՝ Ես կարմիր
նուռն ունիմ...
դ. 10աբ Ձուկն յորժամ ի ջրէն ի դուրս ելանէ...
ե. 10բ Ձուկն յորժամ ի կերն գայ...
զ. 10բ Ագռօն գնաց առ հաքիմն...
է. 10բ Ծառ մի կայր, եւ անդադար անցանէր ջուրն...
ը. 10բ Ծառ մի ի Հնդկաց աշխարհն եւ ունի պտուղ
գեղեցիկ եւ քաղցր եւ տերեւալի եւ ուն///(շար. թափուած):
Տե՛ս Ն. Մառ, Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ, հտ. Բ., Ս.
Պետերբուրգ, 1894:

17. 11ա-3բ [Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ
իմաստնոյ]
ա. 11աբ [Պատմութիւն եւ խօսք Խիկարայ իմաստասիրի, զոր պարտ է իմանալ եւ ի միտ առնուլ
ամենայն մարդոյ վասն շահի եւ օգտութեան] – (սկ.
թափուած) /// զօակ, բայց թէ զՆաթան քուերորդին քո
առցես... զի ամք կենաց քոց բազմասցին եւ փառաց եւ
մեծութեան հասցես ի ծերութեանդ: Եւ այս էր խրատն
իմ, զոր ուսուցանէի Նաթանայ քուերորդոյս:
բ. 12ա-3բ [Խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, զոր
պարտ է, զի ամենայն հարք այսպէս խրատեն զորդիս, եւ վարդապետք՝ զաշակերտեալսն] – Որդեա՛կ,
եթէ լսելս բան ինչ ի դրան արքայիս... զի գնալն քո լօ
է նմա, քան զսակի եւ զարծաթ /// (վջ. թափուած):
Տե՛ս Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, հտ. Ա.,
Երեւան, 1969, էջ 75-85 (ձեռ. B20):

18. 14աբ [Մանունք]
ա. 14ա ՅԱդամա մինչեւ ի գալուստն Քրիստոսի...
բ. 14աբ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս աւծեալն ծնաւ...
19. 46ա-9ա [Խրատ] – Արդ, լուացարո՛ւք, սըրբեցարո՛ւք, թօթափեցէ՛ք զչարիս յանձանց ձերոց... ի Տէր
մեր, ում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, յայժ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
20. 49ա-53ա Տեսիլ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի –
Յաւուր միում շրջէր յանապատին սուրբըն Գրիգոր...
անդ կայ եւ մնայ մինչեւ առցէ զհաս(=տ)ուցումն ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որում վայել է փառք եւ իշխանութիւն:
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21. 53բ-4ա [Մանունք]
ա. 53բ Ասէն, թէ Քրիստոսի կողէն արիւն եւ ջուր
ելաւ...
բ. 53բ-7ա Մեկնութիւն բանիս վասն այն, որ ասէն
մարդիք տիգիտաբար...
գ. 54ա Երկոյտասան անուանք Դիոնէսիոս կոչեցեալք, թէ բարէխնամ կամացն են...
դ. 54ա Վասն կենաց եւ մահու հիւանդին այս է...
22. 54բ-7բ Թուխթս այս երկնուց իջեր է – Եւ ջուր
եռացեալ՝ այրեմ զձեզ, ի ժամու ոչ գիտէիք... աւրհնեսցուք զԱստուած Հայր ամենակալ եւ զՈրդին միածին եւ
զՍուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան յաւիտենից.
ամէն:
23. 57բ Մաղթանք – Տէ՛ր Յիսուս Քրիստոս, Աստուած եւ յոյս իմ...
24. 58ա-94բ [Ի Մատենէ ողբերգութեան Գրիգորի
Նարեկացւոյ] – (սկ. թափուած) /// [Յոյս ակնունողաց
եւ երկայնամտութիւն տարակու]սելոց, որ ամէնարուեստ իմաստութեամբ քով դարձուցանես... եւ քեզ
փառք եւ երկըրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան ողբերգութեան, աշխ.
Պ. Խաչատարեանի, Ա. Ղազինեանի, Երեւան, 1985, էջ 147
(ունի բանք՝ ՂԴ, ԻԷ, ԽԱ, ԺԲ, ԻԸ, ՀԹ, Է, Ը, ԺԶ, ԺԷ, ԻԹ, ԼԱ, Լ, ԼԲ,
ԼԳ, ԿԵ, ԿԶ, ՀԳ, ՀԴ, ԾԶ, Խ, ԽԲ, ԽԳ. գլուխները խառն դասաւորութեամբ, սրանցից մի քանիսը մասամբ են բերուած, որոշներն էլ՝ փոխներհիւսուած են):

25. 95ա-9ա [Գուշակութիւնք օդոց] – (սկ. թափուած) /// Այսաւր ծովք խառնակին: Սայտ է. ԻԳ... զի
խիստ պատրաստիլ պարտ է, պարտ է, գիտեա՛յ:
26. 99բ-101ա Այս է կանոնք սուրբ հայրապետաց
– Վասն պոռընկաց երրորդացն եւ չորրորդացն ոչ եւ
ամուսնութիւն... եւ այլ ինչ եւս իցէ հեռանալ պիտի,
հալալ ամուսնութեան է:
27. 101ա-4ա Խրատ Եփրեմի ասացեալ՝ Յաղագս
անըսգամ կնոջ պոռնկի – Որպէս ասէ Սողոմոն՝ Մեղր
կաթէ ի շրթանց կընոջ պոռնկի... թէ պատրաստ կաքէ՛ք [=կացէք] ի կընոջէ պոռնըկէ:
28. ա. 104ա-5բ Ա. [Ի խրատուց Յոհաննիսի
Երզնկացւոյ, ձեռ. 228, 77բ-80ա]. Յաղագս քրիստոնէութեան – Արդ, քրիստոնէութեան եւ գլուխն մկրտութիւնն է...
բ. 105բ Բ. Յաղագս պսակի եւ խրատ ամուսնացելոց – Եւ արդ, որք այսպէս սրբութեամբ սնանին...
զոր եւ սրբոց հարանց կանոնք արգելոյն:
29. 106ա-7ա Գ. Դաւանութիւն սրբոյն Անթասնասի – Որ ոք կամեսցի, փրկեալ լինի յառաջ... փրկեալ
լինել ոչ կարասցէ:
30. 107ա-10բ Դ. Դաւանութիւն տեառն Ներսէսի
հայոց կաթուղիկոսէ – Խոստովանիմք, որպէս ուսաք ի
հարց սրբոց... եւ ըստ աստուածութեան ընդ Հաւր
արարիչ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս:
31. 111ա-2ա Ե. Ի բանս սրբոյ Աւետարանին, որ
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ասէ. Հա՛յր, գոհանամ զքէն, զի յամենայն ժամ լսես
ինձ – Ամաչեսցէ Թէոդորիտոն եւ նմանք նոցա հերձուածողքն... եւ երանելոյն Ներսեսէ եւ յերջանիկն ի
Սահակէ:
32. 112ա-4ա Զ. [Հարցմունք հոգեւորք եւ պատասխանիք Տիմոթէայ Անտիոքայ հայրապետի] –
Թագաւորն տաճկաց ասէ. Ընդէ՞ր ինքն Աստուած իջանէր յերկնից... Պատասխանի Տիմոթիեայ Անտիոքու
հայրապետի. Եւ ընդէ՞ր ինքն Աստուած իջանէր ի մորենին... եւ ամօթ եղեւ տաճկաց թագաւորն:
33. 114աբ Է. Բանք ընդդիմագրական առ մահմետականք, որ եւ կարծիս տան, թէ գիտեն զԱստուած
եւ զօրէնս նորա – Արդ, մեք՝ երիս Աստուածս աւտարս
եւ զատեալս ի միմեանց... ի քէնէ մարդ եղեւ:
34. 114բ-9ա Ը. Յաղագս երկնային շարժմանն՝
նուաստ Յոհանիսի Երզընկացոյ, շարադրեալ յիմաստնոց բանից ի խնդրոյ բարեպաշտ եւ
երկիւղազարդ պատանոյն պարոն Վախթանկայ
Տե՛ս 529, 149ա-66բ: Նխ./114բ-5բ: ա/115բ-6բ: բ/116բ
(վջ. թափուած՝ եւ անթվելի համարոց ///): գ-ե/չիք: զ/117ա
(սկ. թափուած՝ /// լընուս ջուր լի պղնծով): է/117ա-8ա:
ը/118աբ: թ/118բ (վջ. թափուած՝ եւ այսպէս Սիտարին վճարէ
///): ժ-իա/չիք: իբ/119ա (սկ. թափուած՝ /// տեսանեմք եւ ապա
զորոտն լըսեմք...): իգ/119ա:

35. 119ա-22բ Լ. Հարցումն ուսումնասիրաց [եւ]
պատասխանի սըրբոց վարդապետաց – Հարցումն.
Քանի՞ գործք են առաջին աւուրն: Պատասխանի. Արար
Աստուած զհրեղէն երկինս... այլազգիք աս[են], թէ Ռ.
եւ մի (1001) խաւսեցաւ:
36. 122բ ԼԲ. Հարցումն Բարսեղի եւ պատասխանի Գրիգորի Աստուածաբանի – Հարցումն. Յորո՞յ
վերա հաստատեալ է երկիր: Պատասխանի. Երկիր
հաստատեալ է ի վերայ թանձր հողմոյ... ԺԲ. (12)
ներբանք են եւ մի ներբա[ն], ԼԶ. (36) գարի են:
37. 123ա-4ա ԼԳ. Թիւք հերձուածողաց Որիատանի
եւ Եւագրի եւ Դիդիմոսի զորն – Նախագոյութիւն այս
է, հոգոց գրելով է, թէ յառաջ էական զօրութիւնք... ԼԴ.
Այլ վասն Յովանու բան – Արդ, յետ մկրտութեանն Յիսուսի... ԼԵ. Վասն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի –
Եւ Յիսուս զ<ս>գեցեալ էր հանդերձ կարմիր... 123բ
ԼԶ. Վասն Հերովդէի եւ գալ մոգուցն – Ասէ Հերովդէս.
Եւ ուստի՞ ունիք զվկայութիւնս, զոր դուք միայն գիտէք...
զոր բերեալ մոքոցն՝ մատուցանէին առաջի մարդկան:
38. 124ա-5բ ԼԷ. Կարքաւորութեան ցուցակին.
Աւրհնութիւն – Թէ ո՞վ ոք կամ ուստի՞ եւ կամ որո՞ւմ
ժամանակի հայրապետացն են արարեալ... յորժամ կամիցիս գիտել զցուցակ Մաշտոցին:
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012, էջ 654-708:

39. 125բ-6բ ԼԸ. [Վասն իրողութեան] – Արդ,
գիտելի է, զի ամենայն իրողութիւնս զչորս զայսոսիկ...
սոքա անգոյք այսպէս եւ դիւաց հարսանիքն:
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40. 126բ-7ա ԼԹ. Այլուստ բան – Մարմինք մեր,
աւդեալ ի Դ. տարերաց, ունին Դ. պակասութիւն... զոր
փրկիչ սնեցոյց նախ քան զյարութիւնն:
41. 127ա-9բ Խ. Այս են մեղք գլխաւորք, որ կոչի
մահու չափ եւ են – Է.՝ հպարտութիւն, նախանձն, բարկութիւն, ծուլութիւն, ագահութիւն, որկրամոլութիւն,
բըղջախոհութիւն... յուսահատութիւնն հանդերձեալ
փառացն եւ կամ թողութեան:
42. 129բ-30ա ԽԱ. Ըստ [Յ]ոբա բանիցն է – Յղասցի Ասիթն եւ Նէեսայն առանց սերման, Բ. իրս լինի ի
նմանէ... ի ժամանակի բարձունս վերանայ:
43. 130ա-1բ ԽԲ. Վասն աստիճանաց յեկեղեցոյ,
զոր Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս կարքեաց ի վերայ
սուրբ առաքելոց – Քրիստոս զեկեղեցոյ աստիճանս
որպէ՞ս եցոյց ի ժամ մկրտութեանն... Դ. կողմ աշխարհիս ձգելոց է թագաւորութիւնն Քրիստոսի:
44. 131բ-3ա ԽԳ. Յաղագս ժողովոյն սուրբ, որ
եղեն ի Նիկիայ եւ այսն – Զկնի ՅԺԵ. (315) ամի Յարութեան Տեառն եղեւ ժողով Նիկ[ի]այ... Յ. եւ ԿԵ.
(365) եպիսկոպոս եւ նզովեցին զոչ պատ[ու]ողս
պատկերաց:
45. 133ա-4ա ԽԳ. [Դարագլուխք] – Յառաջի դարուն Ենովք յերկինս փոխեցաւ, յերկրորջն՝ ջրհեղեղն...
նոյնպէս եւ ամսոցն աւորք զնոյն գործ են:
46. 134աբ ԽԴ. Հարուածք, որ եղեն յԵգիպտոս,
այս է – Ա. զջուրն արիւն դարձոյց, Բ. գորտիւ ապականեաց... ՃՀԵ. (175) ամ ապրեցաւ. եւ աւրհնեալ է Աստուած յաւիտեանս. ամէն:
47. 134բ-7բ ԽԵ. [Ամք նահապետաց] – Ադամ
եկաց ամս ՋԼԳ. (933) եւ մեռաւ, Աբէլ՝ ՋԼ. (930), Աբէլուհի՝ քոյրն նորա ՋԼ. (930)... եւ այս մինչեւ ցայս վայր:
48. 137բ-9բ Պատասխանի իսկ ի Դաւթա մարգարէէ սակաւ ինչ տացուք – Զի՞նչ է, որ ասէ Դաւիթ ի
մետասան Սաղմոսին...: Պատասխանի. Յորժամ մեռաւ
Սամուէլ... Արքեղաոս մաքրեաց զամենայն որ յուս[աւ]
/// (վջ. թափուած):
49. 140ա [Տաղ] – (սկ. թափուած) /// մտաց մարդկան: Այլեւ նա ինքն է օրինակ եւ աննման, / եւ ի վերայ
քան զամենայն եղեալս ինքն ինքեան անձն է նման, /
եւ Որդին միածին եւ Հոգին Սուրբ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
50. 140ա Առաջին գլուխն Յոբայ – Գիտելի է, զի
յետ փորձանացն կրկին են ստացուածք... Ժ. մահ անդրանկաց եւ այտ է:
51. 140ա-1ա Այս են ՀԲ. լեզուք, որ Բէլ շինեաց
աշտարակ ի Պաղտատ, որ է Բաբիլոն – Եբրայեցիք,
ասորիք, քաղդէացիք, մարիանոսք... թէ մարք աւելորդ
է գրած:
52. 141ա-2ա [Հարցումն եւ պատասխանիք] –
Քրիստոս քանի՞ մեռել [յ]արուց: Պատասխանի. Գ.՝
մէկն Ղազար... Հոգին Սուրբ Աստուած զձեր հոգին
աւրհնէ եւ զձեր ննջեցելոց հոգին. ամէն:
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53. 142բ-3բ [Տաղ] – Ի Հաւրէ ընտրեալ, / որդոյն
կոչեցեալ, / Հոգոյն առլցեալ... անմեղադրելի լե՛ր քո
ծառայի / հոգովս եղկելի:
54. 143բ-8ա [Գովասանք վարդապետաց]
ա. 143բ Գովասանք է ըստ արժանեացն – Ամէնիմաստ, հաւատարիմ / եւ բարէպաշտ, աստուածասէր...
յորժամ գնաս, յարքայութեան դու տիրանաս:
բ. 143բ-5ա Գովասանք վարդապետաց – Ո՛վ
անստուեր լոյս հայրական, / եւ համագոյ Հոգի եւ Բան...
յորժամ գրեալքն կատարին. / ամէն եւ եղիցի, եւ եղիցի:
գ. 145աբ Գովասանք վարդապետի կամ («ՎԱՐԴ
ՊԱՐՈՆԻ ԱՍՑԵ») – Վա՛րդ անթառամ, ծա՛ռ պըտղալի,
/ աստուածային բուրաստանի... աղաղակեմ ի դէմ քեզի, / տէ՛ր հոգեւոր, հա՛յր իմ բարի:
դ. 145բ-6ա Եպիսկոպոսի գրէ գովասանք – Ի քաղից բաղկացեալ պատկեր տիրական, / եռամատնեա
գոլոյ հոգի բանական... որպէս տէր Գրիգոր՝ եպիսկոպոս / կամ առաջնորդ, ողջ լե՛ր ի Տէր:
ե. 146աբ Աւաք իրիցու գրէ – Խորհըրդեանն Աստուծոյ սպասաւոր, / եւ երկնայնոցն հաղորդեալ... ո՛վ
Տէր հայր կամ եղբա՛յր, / սպասաւոր եւ աշակերտ Բանին Աստուծոյ / եւ մշակ Քրիստոսի Տէր Աստուծոյ:
զ. 146բ-7ա Գովասանութիւն սարգաւարքի – Մանուկ մտավարժ, / եւ տաճար Հոգոյն Աստուծոյ, ցանկալի հրեղինաց... Այլ սարգաւարքի – Յառաջամարտ
զինաւորին, / եւ առաջի նահատակին... վարք հրեշտակ<ակ>ական, սուրբ եւ սրբազան:
է. 147ա-8ա Ի քոյ անձնէ գրէ վասն միաբան ամենեցուն – Ի նուաստ ծառայէս եւ այլ միաբան եղբարցս,
որ ողորմութիւն... զի բնաւ մոռացար զմեզ, ողջ լե՛ր ի
Տէր:
55. 148ա Մովսէս, յորժամ աստուածային լոյսն
ընկալաւ զԱդամու ///, ոչ ընկալաւ – Առ քեզ իմոց
բազմէ մատանց, / գիր գրչութեան դուռն եւ խրատ...
բազում լինի շնորհք եւ թողութիւն մեղաց:
56. 148բ-52ա Տանուտէր տարուն, որ ցուցանէ
զգնացըս տարուն անսղալ – Յորժամ Խոյն լինի տանուտէրն, գարունն՝ ազնիւ, ցորեն եւ գինի շատ... 151բ
Պրոպի վասն կաղանդացուց – Թէ ի կիրակին հանդիպի կաղանդն... 152ա Կենդանակերպք այս են – Խոյն
պարսից է, որ է գըլուխ... 152ա Առաջի դարին Ենովք
յանմահութիւն փոխեցաւ... թվին ՌԻԵ. (1576) ամին
լցեալ էր Է. դարն:
57. 152բ-4ա Զմուտն շնորհալի աղիւսակիս այսպէս արայ – Կա՛լ զանուն մարդոյն՝ թէ՛ այր եւ թէ՛
կին... (ունի բոլորակ-աղիւսակք՝ 152բ, 153բ-4ա):
58. 154բ-6բ Այս հանելուկս գիր բռնելոյ ուրախութեամբ եւ ցընծալոյ
Տե՛ս ձեռ. 1558, 388ա-92ա: ա/154բ: բ/155ա: գ/155բ-6բ:

59. 157ա [Մաղթանք առ Սուրբ Սարգիս] – Ողջոյն
սիրոյ առ քեզ հասցէ, / ի հեռուստ այսմ աշ[խ]արհէ...
տայ ձեր մուրասն Սուրբ Սարգիս:
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60. 157բ-9բ Այլ խրատ քահանայից – Ունի հետ
ամենայն մարմնոյ ի դատաստան... զի գրեալ է. Տո՛ւր
իմաստնոյն պատճառս, եւ իմաստնագոյն լիցիս:
61. 159բ Այս են աւրինակ ճշմարիտ մկըրտութեան – Առաջի աւրինակն՝ Մովսէսի յամպն եւ ի ծովն
անցանելն... եւ առնումք շնորհաց հոգին ի Հոգոյն Աստուծոյ:
62. 159բ Պատճառ հարսնացեալ եկեղեցոյ – Այն,
զի զերեկեան օրն լռեն ի պատարագ մատուցանելոյ...
նշանակէ զեկեղեցի մաքրելով ընդունողութիւն փեսային Քրիստոսի:
63. 160ա-70բ Բանք տոմարականք եւ տիեզերագիտականք
ա. 160ա-2ա Պատճէն տումարս եբրայեցոց –
Թվական այսպէս արա՛յ. Կա՛լ ՃԾԲ. (152) եւ զհայոց
փոքր թվական ի վերայ բե՛ր... (ունի աղիւսակ՝ «Ամիսք
եբրայեցոց»՝ 160ա):
բ. 162աբ Վասն ԲԺ.ն (12) կերպիցն եւ ԲԺ. (12)
ազգաց – Աշխարհս ունի զձեւ մարդոյ, ԲԺ.ն անդամք
մարմնոյ... առեալ զաստումն՝ աշխարհս տան:
գ. 163ա-5ա Վասն է մոլորական, ԺԱ. (11) ամսացն եւ կենդանակերպից, թէ որ իցեն կամ որպէս
ընթանան – Կան Է. աստեղք մոլորական, կենդանակերպք ԲԺ. (12)... զի որ սորա դարըն լինին, խառնահաւատք ամենեքին:
դ. 165աբ Վասն ԲԺ. (12) հողմոցն – Հընչել հողմունքըն զանազան, / եւ Դ. կողմանց աշխարհի գան...
եւ այ[լ՞] ոք անգործ յատուկ նոցին:
ե. 165բ-6ա Վասն աստեղաց թեւոց եւ կենդանակերպից – Խոյն, որ իշխան է ամպրոպայ, / ԺԶ. (16)
աստղ կայ ի նմայ... Ձուկըն ցամաքէ ընդ Խոյին, / ԺԷ.
կայ ի նմին:
զ. 166ա Վասն Է. մոլորականացն աստղին – Զաւհալ աստղն է ամպա[հ]ոլով, / ու մուշդարին պարզ
յաւդ խառնով... Լուսինն պարզ եւ սառուցիչ, / այս
[յ]ատկութիւն Է.եանց աստղից:
է. 166աբ Վասն մոլորակաց<աց> ի պարսից լեզւէ
ի մեր լեզուս – Բայց ըստ լեզուաց ազգի պարսից / եւ
ըստ հայոցըս բարբառից... միայն անուամբ զանազանին:
ը. 166բ Վասն ընթացից Արեգականն առ կենդանակերպս – Այլեւ յայտնել մենկեն [=մեկնեն] ըզբանս,
/ յատուկ յատուկ առ յանձնականս... ողորմի տան
ասացողին:
թ. 166բ-7ա Վասն ընդացից Արեգականն, թէ
որում աւուր մըտանէ ամսուն առ կենդանակերպն –
Ի ԻԲ. (22) Մարտի ամսոյ, / ու ԺԴ.ըն (14) Արեգի...
լոյսն արտախոյրն մտանէ:
ժ. 167բ Վասն ընդացից Արեգական, թէ որում
ժամու Արեգակն յառաջ – Յորժամ ի Խոյնն մտանէ,
ԺԲ. (12) ժամ տուընջենի... երբ յարտայ (՞), Խոյրն
մտանէ յառաջին ի գիշերի:
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454

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ժա. 167բ-8ա Վասն անուանցըն ժամուցն – Այլեւ
զայս ցուցեալ յայտնեմ զանունք ժամուց, թէ որպէս են,
զի ԻԴ. (24) ժամք են, այս են... յայս ԺԴ. (14) ժամք են
անուանեալ:
ժբ. 168ա Այս են աւուրք պահպանութեան – Յոյնվար Բ. եւ ի Դ.ին, Փետրվա[ր]ի Զ. եւ Ի.ին (20)... որ
դատաստան երթ, արժանս յիշեա՛յ:
ժգ. 168բ-9ա Յաղագս շարժմանց, որ ցուցանէ –
Յունվարի թէ շարժ լինի, ոչխարաց մահ ցուցանէ...
Դեկտենբեր թէ շարժ՝ ցաւք եւ վէրք ցուցանէ:
ժդ. 169աբ Վասն Լուսինն, որ բակ առնու – Ապրիլ
թէ Լուսին բակ առնու, ջուրք պակասին... շաբաթ
գիշերն Գ. մասն եւ Գ. կիսահաս:
ժե. 169բ-70ա Յաղագս ամպոց եւ երկնից նշանացն – Յորժամ յարեւմտից կողմն կարմիր տեսանես,
մինչեւ ի վաղն անձրեւ գայ... անուանք հարանց՝ Նոիլիա, Դաբիրայ, Քէսուրայ:
ժզ. 170բ Վասն աստեղաց ցոլանա<նա>լոյ –
Յորժամ յարեւելից յարեւմուտս ցոլայ, նշան է, որ երթայ թագաւորն Պարսից... նշան է այն երկրին աւերն եւ
քակումն, փաղջել պ/// (վջ. թափուած):
64. 171ա-6բ Վարդապետութիւն սրբոյն Բարսեղի
եւ Գրիգորի – Բարսեղ ասէ. Քանի՞ լոյս են, որ կան
առաջի աթոռոյ աստուածութեանն: Գրիգոր ասէ. Զայդ
<ով> վկայէ ինձ հոգերգողն... Եւայ եկեր վասն աստուածանալոյն, եւ ոչ Ադամ:
65. 176բ-8բ Տեսիլ ամենասուրբ Աստուածածնին
Մարիամու – Ի միում աւուր երթեալ սուրբ Աստուածածինն ի լեառն Ձիթենեայ... Թէ ա[մենայն բ]արեկամ,
ծանաւթ կամ հայրն ասէ թ/// (վջ. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Մինաս գրչի. 1ա Զեղկելի Մինաս յիշեա՛յ ի Տէր:
4բ Զգծող սորայ Մինաս եղկելիս յիշեցէ՛ք:
11բ Սոսկ Մինաս:
27ա Գծող սորին՝ եղկելի Մինաս, հող եւ մոխիր, զի
ամենայն ծառայի ծառայ, զի կար մեր այս է: Ո՛վ եղբայր, զմեղաւոր Մինասս յիշէ՛ք, Հայր՛՛:
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32ա Մեղօորս լըցեալ Մինաս, չարեաւք եւ անօրէն
գործաւք, զոր սիրէ սատանայ, յորմէ փրկեսցէ զմեզ եւ
զձեզ Սուրբ Հոգին հայրական եւ տացէ զղջումն ամենեցուն եւ ի կամս նորա գնալ, որպէս զի ատեսցուք
զմեղս աշխարհի եւ սպանցուք զցանկութիւն մարմնոյ
եւ սիրով անկցուք առ Աստուած, եւ նա ազատեսցէ
զմեզ ի սպառնալեաց դժոխոցն եւ յահագին ամաւթոյ
մեծ հրապարակին, եւ նմա վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
2. Խաչատուր երեց գրչի. 99ա Զմեղաւորս յիշեա՛յ ի
Տէր, Խաչատուր էրէցս:
112ա Որոց աղօթիւք ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած Ռըստակիսի վիճիտամիտ երիցու եւ տէր
Յովաննէս քահանայի, որ աւրինակս շնորհեաց ինձ՝
անարժան, փցուն գրչի՝ Խաչատուր քահանայի, գործովս եմ հեռի. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
154բ Գումարագիր ծածկագիր. Այս է փակագիր,
իմաստունն իմանայ եւ անիմաստն զարմանայ. ԹՌ:
ԺԺ: ԺԵԺԵ: ԺԺ: պոս (Փիլիպոս), ԼԼ: ԺԺ: Ր: ա ԼԼ: ոս
(Կիրակոս), ՃՃ: ա ԵՌ: ԴՌ: ԺԺ: րոս (Մարտիրոս),
ՄՄ: ԺԺ: ԼԼ: ՅՅ: ԽԵԽԵ: ՅՅ: ՌՌ: (Նիկողոս), ՃՃ: ա:
ԵՌ: ԴՌ: ԺԺ: ԵՌ: ԲՌ: ՅՅ: (Մարտիրոս), ԻԻ: ա: ՅԾՅԾ:
ա: ՍՍ: ՅՅ: ՎՎ: ԵՌ: է: ԵՌ: է: ԶՌ: (Խաչատուր էրէց),
ԳՌ: ա: ԵՌ: դա: ՄՄ: աբեղայ (Վարդան աբեղայ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 14բ (1601 թ., նոտրգիր) Ձեռըս երդայ, / գիրըս
մնայ, / մարմինըս տըկարանայ, / ի հող դառնայ, / ձեզմէ խընդրեմ մէկ Հայր մեղայ / անար<ար>ժանիս
գլխոյն վերայ: Ես՝ անարժան, մեղսայսէր տիրացու Թորոսըս, գրեցի թվին ՌԾ.ին (1601), ի վայելումն տէր
Սարգիսին:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 9-10, Հմր 10:

2. 155ա (ԺԹ. դ., շղագիր, լս.) Կիմիշխանցի Մեռզիկեան Քեորք Սիմօնօվես քըրեցի: (այլ ձեռքով)՝ Այս
գիր գրօղն բան չի գիտեր:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա, 1ա, 2ա՝ «3206»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 15ա ստ. լս.՝ «Գրչայփորձեցից սրտմտութիւն տ[ե]տր մի»:

3207
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երեք տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 295: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ շագանակագոյն կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Թուղթ: ԺԷ. դ.: Ա (վջ.). ստացուած
մէկ ամբողջական թերթի եզրահատումով: Թուղթ 15x10. միասիւն (15x10). նոտրգիր (նմուշ՝ Աբ). տող՝ 17: Կարդալ՝ Աբ՝
«եպիսկոպոս: Այնքան համարձակիք, որ նստուցանէք զինքն...
Փիլիպոս չեպիսկոպոսին կրկին-կրկին զգուշացուց[ի] /// արարաք եւ զեպիսկոպոսութիւն նորա»: Աա՝ (վրացերէն, մխեդրուլի,
ԺԹ. դ․147բ-9բ էջերի գրառումներից տարբեր ձեռք) Այս գիրքը,
այո, աղօթք է. Աստուած օգնի (3 անգամ):

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը խունացած եւ մաշուած, կապիչներն ու գամերն ընկած, Ա. փեղկի միջուկը վերից վար կոտրուած. Պտռկ-Պհպ-ը ցեցի անցքերով: Պհպ. Աա՝ սկզբնապէս
չգրուած, յետոյ վրացերէն գրութիւններ աւելացրած:
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ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Ոսկան երէց:
ԹԵՐԹ՝ 114-1+1-1 (թ. 1-114. թռիչք՝ թ. 14-6, կրկն.՝ թ. 91).
չգրուած՝ 91բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԱx12 (Է 14, Ը 4, Թ 6, Ժ 10, ԺԱ 8):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն՝ թ. 1-61 (12,5x8,5), թ. 62-114 (12x7,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝
թ. 1-61 (նմուշ՝ 35ա), թ. 62-96, 98-114 (նմուշ՝ 75ա), բոլորգիր՝ թ.
97 (նմուշ՝ 97ա): ՏՈՂ՝ 18-23:

Նմուշ 35ա

Նմուշ 75ա

Նմուշ 97ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ բծեր, խոնաւութեան
հետքեր, թանաքի տարածում:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-89ա [Սահմանք իմաստասիրութեան Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի]
Տե՛ս ձեռ. 464, 95ա-149բ: Նխերգ./1ա-3բ: ա/3բ-13ա:
բ/13ա-8ա: գ/18ա-23բ: դ/23բ-31բ: ե/31բ-5ա: զ/35ա-9բ: է/39բ41բ: ը/41բ-5բ: թ/45բ-8բ: ժ/48բ-54ա: ժա/54ա-7ա: ժբ/57ա60բ: ժգ/60բ-3բ: ժդ/63բ-5ա: ժե/65ա-7բ: ժզ/68ա-70բ: ժէ/70բ6ա: ժը/76ա-9ա: ժթ/79ա-83բ: ի/83բ-5բ: իա/85բ-9ա:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան,
Երեւան, 1960, էջ 1-158:

Բ. 89ա-90ա Ընդ այնոսիկ եւ առաջիկայ իմաստնոյս – Ամենայն չար տանջելի, ոչ ոք տանջեալ անապական... ապա ուրեմն ոչ է անեղ: Այս գծածք հանդիսադիր խմբից առաջնոցն տառից տրամախոհ, իմաստասէր մակացու արանց, ներբողեալ ի Դաւթէ Եռամեծէ ընթադրեցաւ:
Գ. 91գ-6ա Ի ճարտասանական գրոց մասունք են
Յաղագս Պիտոյից [Մովսիսի Խորենացւոյ]

910

Ե. 97ա-110ա Սկիզբն եւ նախադրութիւն գրոց, որ
ասի ըստ Յունաց Անալաւտիկի եւ հայերէն՝ Յաղագս
վերլուծութեան, արտադրեալ ի մեծ իմաստասիրաց
հելենացւոց՝ Արիստոտելէ եւ թարգմանեալ եւ մեկնեալ ի Դաւթէ փիլիսոփայէ
Տե՛ս ձեռ. 464, 150բ-83բ: ա/97ա-100ա: բ/100ա-3ա: գ/103ա5ա: դ/105ա-7բ: ե/108ա-110 (խորագիրը՝ չիք:) զ-ժդ/չիք:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Մեկնութիւն ի վերլուծականն Արիստոտէլի, Երեւան, 1967, էջ 36-143:

Զ. 110ա-4բ [Արիստոտէլի իմաստասիրի Թուղթ
առ Աղեքսանդր թագաւոր: Պատմութիւն յաղագս աշխարհի, ձեռ. 1716, 159բ-76բ] – Իսկ բազում անգամ
ինձ աստուածային ինչ... հոսեալ ովկիանոս եւ ի ներքոյ սորա առ /// (վերջը թափուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
Է. 91ա [Վասն երկու բնութեան] – Խոստովանել
զՏէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, զմի եւ զնոյն զՈրդի... եւ
զնոյն Որդի միածին Աստուած, Բան եւ Տէր մեր Յիսուս
Քրիստոս: – Բարձրացաւ ի վերայ խաչին մարմնով
Բանն Աստուած... եւ անմահ էր աստուածութիւն, զոր
զգեցել էր զմարմին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 90ա Արդ, գետնամածեալ թախանձանօք աղաչեմ, Հա՛յր սուրբ եւ վարդապետ իմ, յորժամ աղօթես
առ Քրիստոս, յիշեա՛յ |90բ| զտրուպ եւ ապիկար աշակերտ քո՝ Ոսկան էրէցս: Դարձեալ կրկին աղաչեմ, յորժամ առնես զպատարագ, յիշեա՛յ եւ զիս՝ զբազմամեղս:
Աղաչեմ զձեզ, հա՛յրք իմ եւ եղբա՛յրք, թողութիւն արարէ՛ք ինձ վասն սղալութեան եւ անարհեստութեան սորա, զի չէի տեղեակ քերականութեան տառից:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 86 (թ. 115-200): ՊՐԱԿ՝ Զ-ԺԳx12 (Ը, Թ 11, ԺԳ 4):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն՝ թ. 115-6, 139-61 (12,3x8), թ. 117-38, 162-200 (12x
8,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ թ. 115-6, 139-61 (նմուշ՝ 151ա), թ. 117-38,
162-200 (նմուշ՝ 189ա): ՏՈՂ՝ 15-9:

Նմուշ 151ա

Տե՛ս ձեռ. 1681, 1ա-223բ: ա/91գ-2ա: բ/92աբ: գ/92բ-3ա:
դ/93աբ: ե/93բ-4ա: զ/94ա: է/94աբ: ը/94բ-5ա: թ/95բ: ժ/95բ-6ա:
Ծնթ. Առանց օրինակների, տե՛ս Մովսէսի Խորենացւոյ Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1865, էջ 339-569:

Դ. 96բ [Վասն սկզբան աշխարհի, հաւաքեալ յիմաստասիրաց] – Արիստոտէլ ասաց. Սկիզբն աշխարհի տեսակ, նիւթ, պակասութիւն, տարերք չորս... զոր
երգեցից ամենապանծալի, պարկեշ[տ] եւ հասարակ
արզեստ:

Նմուշ 189ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր, թանաքի տարածում, թ. 127-38ին ցեցի անցքեր, թ. 162ը սխալ տեղադրուած՝ կարդալ 170-1ի միջեւ. պրակահամարը սկզբնապէս Զ.ով (թ. 115) է սկսուել, յետոյ ձեռագիր
կազմողը այն դարձրել է ԺԲ., սակայն մենք առաջնորդուել ենք
ձեռագրի սկզբնական պրակակալումով:

911

456

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 115ա-38բ Յովհաննու Որոտնեցւոյ հաւաքեալ ի
բանից իմաստասիրաց – Ի սկզբանէ, Տէ՛ր, զերկիր
հաստատեցեր... այժմ ունէր հմտացեալ վարդապետաց, զի ի բանս բէմ/// (վերջը թափուած):
Բ. 139ա-43բ Դաւթի փիլիսոփայի Առածք հինգ
Տե՛ս 464, 184ա-7բ: ա/139ա-40բ: բ/140բ-1ա: գ/141աբ:
դ/141բ-3ա: ե/143աբ:

Գ. 143բ-4բ Նորին վասն բաժանման – Ամենայն,
որ մի անգամ բաժանեալ գոյ յայլոց գոյից... ըստ որում
բոլորն որպէս բոլոր՝ բնաւորեցաւ պահեալ /// (վջ. թափուած):
Դ. 150ա-8ա Դաւթի փիլիսոփայի Էակաց գիրք –
[Ի] քանի՞ս բաժանի էակն, կամ յո՞րս: Երկակի՝ ի գոյացութիւն եւ ի պատահումն... հոգի եւ միտք եւ շունչ,
բնութեամբ մի եւ զանազանութիւն այլ եւ այլ:
Ե. 158ա-60ա [Մեկնութիւն Արիստոտէլի «Արդ գոլ
զէակն»] – Արդ գոլ զէակն, յորժա՞մ է եւ զոչ էակն ոչ
գոլ... որ է իսկապէս մշտնջենաւորն եւ աստուածային,
որ է/// (չշարունակած):
Զ. 163ա-70բ, 162աբ, 171ա-200բ [Սահմանք ըստ
դասաւորութեան տառից] – Ագահութիւն է որ ընթաց
(սրընթաց=) որոգայթ: Ագահութիւն է ըստ տեսականին սէր արծաթոյ անկարգ... քսութիւն է գաղտ խօսել
չար զընկերին:
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թիւն մատուցեալ Աստուծոյ... զի փախեան կամօք եւ
ակամայ (չշարունակած):
8. 149բ Զի յորժամ լինէր դատսն ընչից եւ պարտուց... զի դատել զմի ցեղն կամ սուտ մարգարէ ոք
կամ զմեծ քահանայապետ (չշարունակած):
9. 149բ Աղքատութիւն հոգոյն առեալ լինի աստ
վասն հրաժարելոյն ի աշխարհէ... որք ոչինչ ունին եւ
զամենայն ինչ ունիցին:
10. 149աբ (վրացերէն. մխեդրուլի, ԺԹ. դ․) գնումների ցանկ:
11. 160բ-1ա [Ցանկ սպասուց եկեղեցւոյ] – Ա. մեծ
արծաթէ սաղաւարդ, Բ. արծաթէ բուրվառ... Ա. Ա.
ջուխտ ծնծղա, Բ. զանգակ ձեռաց, Բ. Խորհրդատետր:
12. 161բ Մինն հոգոյն, որ է հոգեւոր եւ ասի բանական ցանկութիւն... որ էր հարկաւոր եւ բնական:
13. 161բ [Ժողովք եկեղեցւոյ հայոց] – Ժողովն
Դվնա ՇԼ. (530) թուին է յետ Ձ. (80) ամի անցելոյ ի
Քաղկեդոնի ժողովոյն... ժողովն յԱտանայ՝ ՌՅԺԶ. (1316):
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 95 (201-95): ՊՐԱԿ՝ Ա-Էx12 (Գ 15+11, Զ 11, Է 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն՝ թ. 201-24 (11x7), թ. 225-95 (10,5x8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝
թ. 201-24 (նմուշ՝ 207ա), բոլորգիր՝ թ. 225-95 (նմուշ՝ 239ա): ՏՈՂ՝
22-3:

Տե՛ս Յ. Անասեան, Հայկական մատենագիտութիւն, հտ. Բ,
Երեւան, 1976, էջ 1204-5, նաեւ Յոգնադիմի աստուածաբանական, բարոյական եւ քաղաքական իրողութեանց սահմանք,
Ամստերդամ, 1704, էջ 1-44:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ., ԺԹ. դարեր
Է. 145ա-9բ, 160բ-1բ [Մանունք]
1. 145ա (վրացերէն. մխեդրուլի, ԺԹ. դ․) Դաւիթա
Բաղտասարի որդւոյ պարտքի խոստովանութիւն Մանուչարին Պապայի ոռդւոյն. գրեց Դաւիթը:
2. 145բ-7ա Բաղարճ ընդ եղեգի ուտել – Զատիկն
ազատութիւն լսի եւ անցք, յորժամ անցին... նախ զայն
նշանակէ (չշարունակած):
3. 147բ Գիրս այս ուրանամ ասէ, քանզի ըստ յունական գրոյ... Ռ. (1000) ամօք յանկ ելանէ:
4. 147բ Բեմբասացութեան, եթէ յառաքելոց, ի
մարգարէից եւ ի հոգէնուագ վարդապետաց... եւ
ասողն մեծ ոք իցէ, զի ասէ Արիստոտէլ (չշարունակած):
5. 147բ-8ա (վրացերէն. մխեդրուլի, ԺԹ. դ․) Զարվինթ Զուրաբ, Ջան Ազիզ, Պապա, Արութին, Դավիթ,
Դանիէլ, Տիտիլ, Օհանէս: Միւս-միւս պարտքի խոստովանութիւններ. գրեց Դաւիթը:
6. 148ա Զի՞նչ է կարծեցեալ սիւնքն – Պատասխանի. Գ. աշակերտք, որք իշխանք ելին եւ եղեն աթոռք
եւ վկայք սուրբ Երրորդութեանն, նոքա են Գ. սիւնք եկեղեցւոյ:
7. 148բ-9ա Պաշտօն է պատկառանք եւ ծառայու-

Նմուշ 207ա

Նմուշ 239ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական՝
235բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր (235բ): Գ ո յ ն ՝ մանուշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ բծեր, խոնաւութեան
հետքեր, թանաքի տարածում, թ. 251-78՝ ցեցի անցքեր, թ. 23940ի, 274-5ի միջեւ 1ական թերթ ընկած, թ. 250ը պոկուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 201ա-7բ Բառք, որ ինչ ի խորանէն եւ այլոց անյայտից: Աւգնեա՛ Հոգի Աստուած – Անկուած՝ հանած,
ախս՝ փակ... քայլն՝ Զ. ոտն է, մղոնն Ռ. (1000) քայլ է:
Քահանապետին տարեւորական պահք, քահանայիցն
շաբաթիւք, իսկ ամենայն ժողովրդեան առ ստորով լերինն զերիս աւուրս: Այլ հընոցն աւանդութիւն ուխտաւորացն, թուականութեամբ: Ասպարէզն՝ ՃԽԴ. (144) քայլ է:
Տե՛ս Ամալեան Հ., Միջնադարեան Հայաստանի բառարանագրական յուշարձանները (Ե.-ԺԵ. դդ.), Երեւան, 1966, էջ 7681 (այսուհետ՝ Ամալեան):
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2. 208ա-15ա [Եւթներորդ գլուխ գրոցս, որ կոչի
բառգիրք...]– Անտիղ՝ անխոնարհելի կամ անզիջելի...
քուստիկ՝ քաշիկ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս.
ամէն (կրկն.՝ 292ա-5բ):
Տե՛ս Ամալեան, էջ 88-95:

3. 215աբ [Հայրապետք Հռոմայ] – Առաջին՝ Պետրոս առաքեալն Քրիստոսի: Բ՝ Ղինոս, ամս ԺԲ... մինչ ի
սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն մեր:
4. 215բ-24բ [Հոմանիշների բառարան] – /// տես,
Աւգոստոս՝ աշխարհակալ... դժնեայ՝ չար կամ լեղիւ,
դայեակ /// (վջ. թափուած):
5. 225ա-35բ [Բացատրական բառարան] – Ակեղդամա՝ գեաւղարեան... Քրիստափոր՝ Քրիստոսազգեաց:
6. 235բ-80բ Այս բառք քերդողականք վասն չափու
հոմերական տաղիցն, վասն զի քերդողական արհեստքն չափաբերականք են եւ չափով վարին, եւ են
որ գեղջուկք, որով ճարտարասանքն վարին, զի յաճախապէս փոխաբերին սակս զարդու ճարտասանից: Եւ հարկ է յոգնահամար եղանիլ: Աւգնեա՜յ,
Հոգիդ Սուրբ, Աստուած ճշմարիտ – Աստուած՝ երանկ
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լուսո կամ ի տեսումն ածող, կամ ի մէջ բերաւղ, աստուածազան՝ աստուածազարդ... քստմնել՝ սոսկալ կամ
դողալ, քրթել՝ թշնամանել:
Տե՛ս Ամալեան, էջ 82-8:

7. 280բ-7ա Բառք Փիլոնի – Անգուած՝ հանած,
ախս՝ փակ... քայլն՝ Զ. ոտն է, մղոնն Ռ. (1000) քայլ է,
ասպարէզն՝ ՃԻԴ. (124) քայլ է:
Տե՛ս Ամալեան, էջ 71-6:

8. 287ա-91բ Այս բառք ի յունականէն ի մերս
յայտնեալ – Առոգանութիւն՝ առասացութիւն... Քրիստոս՝ աւծեալ:
Տե՛ս Ամալեան, էջ 65-71:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

(գրուած ի մի կազմելուց յետոյ)
1ա (ԺԹ. դ., շղագիր, լս.) Հմր 16, նուէր Սուրբ
Էջմիա[ծնի] մատենադարանին Գաբր[իէլ] Յոհաննիսեանից:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝
«ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 1ա՝ «437/3207»:

3208
ՎԱՐՔ ՀԱՐԱՆՑ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 168. չգրուած՝ 151բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԳx12 (Ա, Ժ 11, ԺԳ
9)+12+5: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8x10,3:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,3x6,4): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 11ա):
ՏՈՂ՝ 18-22, գծումները ճնշումով: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ (դռնակինը դրոշմազարդ այլ կտաւ): ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
ԱԲ (սկ.). սպիտակ չգրուած թուղթ:

8ա: ա/118ա-22ա: բ/չիք: 17/122բ-4ա: 18/124ա-5բ: ա/չիք:
19/125բ-9ա: ա-բ/չիք: 20/129ա-30բ: 21/130բ-2բ: ա/չիք:
բ/132բ-51ա: գ/չիք: 22-7/չիք:
Ունի նաեւ՝

– 77աբ Վասն բամբասաց – Հարցեալ եղեւ Յովհաննէս կարճահասակն, թէ զիա՞րդ կարէ մարդ աղտեղեալ
բամբասել... եւ զնա բամբասես, նոյնպէս է զոր ասեսդ:
Ծնթ. բոլոր վարքերի խորագրերը նշուած ստ. լս.:

Նմուշ 11ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, երկուական գամերն ու կապիչներն ընկած, մէջքը ճաքճքած, մաշուած. թերթերին
խոնաւութեան, աղտոտուածութեան հետքեր. Պհպ. ԱԲ, թ. 1-2,
133-9, 168-9՝ ցեցի անցքեր, թ. 144-51, 168ը հիմքի կարից պոկուած, թ. 107-8ի միջեւ 1 թերթ ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-151ա [Վարք Հարանց]
Տե՛ս 789, 2ա-465ա: 1/չիք: 2. ա/չիք: բ/1ա-32ա (սկ. թափուած՝ /// Երանելին Զոսիմոս էր ընդ եղբայրսն...): գ/32ա-3ա:
դ/33ա-5ա: ե/35ա-7բ: զ-է/չիք: 3/37բ-49բ: 4/49բ-59բ: ա-ե/չիք:
5/59բ-65ա: ա/65ա-7ա: 6/67ա-71բ: ա/71բ-4բ: 7/74բ-7ա: ա/չիք:
բ/77բ-9ա: 8/79ա-85ա: 9/85ա-8բ: ա/88բ-90ա: 10/90ա-2բ:
ա/92բ-6բ: 11/96բ-101ա: ա/չիք: բ/101բ-3ա: 12/103ա-7բ (վջ.
թափուած՝ որպէս զծերսն ի Բաբելոնի եւ զամենայն նմանիս
նոցա, զի ոչ ծանեար զմեր հիւսեալ ///): ա/չիք: բ/108աբ (սկ.
թափուած՝ /// ծուլանալ ձանձրացօղ միայնակեաց ի պաշտուն...): 13/չիք: 14/108բ-13ա: ա-գ/չիք: 15/113ա-6ա: 16/116ա-

Բ. 152ա-62ա Հարցմունք սրբոյն Գրիգորի Վասն
հոգոցն – Սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն Հայոց եմուտ ի
սենեակ եկեղեցոյն... գոյթ եւ սէր իմանայ զԱստուած
ամենեքեան դպիրք, ամենեքեան յուսեալք ի Աստուծոյ
մի լեզուք, մի փառաբանութիւն, ամենասուրբ Երրորդութեան յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գ. 162ա-8բ Տեսիլ սուրբ Աստուածածնին ի լեառն
Ձիթենեաց – Ի միում աւուր երթեալ սուրբ Աստուածածինն ի լեառն Ձիթենեաց՝ կալ յաղօթս վասն ամենայն
քրիստոնէից... եւ բարիս ոչ գործեցին, այլ չարիս յառաջեցին եւ ջա/// (թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 49բ Զգծօղ գրոյս անարժան, որ ոչ եմ արժան
անուան, յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղօթս ձեր:
103ա Եւ զիս յիշեա՛, ո՛վ ընթերցօղ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա, 122բ, 149բ սեւ թանաքով ոճաւորուած քառակուսի՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ / ՏԷՐ / ԱՒԵՏԻՍ /
ԾԱՌԱՅ»:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «3208, Երանելոյն Զոսիմոսի խրատք
բարոյականք», Պհպ. Բա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս], 443/3208»:
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ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բբ՝ «Աստուծոյ մարդասիրին
փառք, Աստուծոյ մարդ»:

3209
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ, ՀՄԱՅԻԼ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 111. չգրուած՝ 60բ, 76ա-7բ, 103ա-10ա, 111աբ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-Մx8 (Ա, Մ 7, Բ 17, Դ, Հ 12, Լ 16): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական զարդանախշ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,6x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
6ա). միաւորների սկզբնատողերը, պարբերութիւնների սկզբնատառերը կարմիր, կանաչ թանաքով: ՏՈՂ՝ 14-19, գծումները
ճնշումով: ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի՝ երկու կապիչներով. կաշուի վրայ շերտաւոր մետաքսէ շապիկ (կարմիր,
կապոյտ, դեղին, սեւ). միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 6ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 45ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. երկու փեղկերի վրայ էլ եղել են մետաղէ
խաչեր, որոնք հանուած են, մնում են գամերի անցքերը. վրան
ցեցի անցք, երկու գամերն ընկած. մետաքսէ շապիկը մաշուած,
աղտոտուած. լուսանցակողերը գունաթափ. թ. 1-3, 110-1՝ ցեցի
անցքեր, թ. 22-3ի միջեւ մէկ թերթ կտրած-հանած, թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան հետքեր. պրակահամարները
գրուած են կից տառերով՝ Ա, Բ-Գ, Դ-Ե... Ղ-Ճ, Մ. ըստ այդմ՝
պրակների քանակը 11 է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-44բ, 97ա-102բ [Մաշտոց ձեռաց]
1. 1ա-6բ Նախ պատկերկ օրհնելոյ – Սաղմոս կըցորդ. Պատվական է առաջի Տեառն մահ սրբոց...
2. 7աբ [Ցանկ] – Վասն հարսանեաց օրէնք (=օրհնէք)՝ Ա. Վասն գերեզման օրհնելու:
3. 8աբ Հարսանեաց գիր օրէնք – Կամաւ կամեցօղին բարեաց Տեառն մերոյ...
4. 9ա-10ա Հանդերձ օրհնելոյ – Թագաւոր ծերքն
ցնծացաւ սուրբ, յորժամ ի լեռնէ ոստովք սուրբ խաչ...
5. 10բ-2բ Շարական թագաւոր օրհնելոյ – Որ
զերկնաւոր թագաւորութեանըտ քո...
6. 12բ-3ա [Հարսն եւ փեսայն ձեռի տալոյ] – Եւ
ապա երդան ի տունն հարսինն...
7. 13բ-6ա [Տունի պսակ կու հրամայէ] – Կու հրամայէ աստուածայխօս մարգարէն Մովսէս, թէ...
8. 16բ-29բ [Եկեղեցի պսակ անելոյ] – Եւ երդայ
եկեղեցին եւ ասէ... Ի Տէրդ մեր, որում վայել է փառք...
9. 29բ-34բ Երկրորդ պսակ [անելոյ կանոն] – Եւ
եւս խաղաղ[ութեան], Տէր ողորմեա՛...

10. 34բ-6բ Երրորդ պսակ [անելոյ կանոն] – Եւ
եւս միաբան զանձինս ողորմեա՛յ...
11. 37ա-44բ [Աւետարան բժշկութեան]
ա. 37աբ Սուրբ աւետարանս Մաթէոս[ի] – Եւ
մտեալ Կաբառնայումն, մատեաւ առ նա հարուրապետ
մը ւ ասէր... ողջացաւ մանուկն նորա յաւուր յայ[ն]իկ:
բ. 37բ-8ա Սուրբ աւետարանս Մարկոսի – |38ա|
Եւ վաղվաղակ ելեալ ի ժողովրդենէն, եկն ի տուն
Սիմօնի... ոչ տայր խօսիլ դիւացն, զի գիտէին զնա, թէ
Քրիստոսն է:
գ. 38բ-9ա Աւետարանս Մադդէոսի – Մինչդեռ նայ
զայս խօսէր ընդ նոսա, ահայ իշխան մի... ել համբաւըս
զայս ընդ ամենայն երկիրն ընդ:
դ. 39աբ Սուրբ աւետարանս Ղուկաս – Ե[ւ] ի մի
քաղաքաց եւ ահայ այր մի լի բորոտութեամբ, իբրեւ
ետես զՅիսուս... նա խուս տար յանապատ տեղիս եւ
կայր աղօթս:
ե. 39բ-40բ Բ. սուրբ աւետարանս Ղուկաս – |40ա|
Ե[ւ] մտանել ի ժողովորդն եւ ուսուցանել, եւ էր անդ այր
մի... խօսէին ընդ միմեանըս, թէ զինչ առնիցեն Յիսուս:
զ. 40բ-1բ Ի սուրբ աւետարանս Մարկոս – Մինչդեռ նայ զայն խօսէր, քայն ոմանք ի տանէ ժողովրդայպետի... յոյժ զի մի՛ ոք գիտացէ զայն եւ ասաց՝ Տալ
նմա ուտել:
է. 41բ-2բ Աւետարան Ղուկաս – Եւ եղեւ ի շաբաթու երկրորդումն առաջնուն անցանել... խօսէին ընդ
միմեանս, թէ զինչ առնիցեն Յիսուսի:
ը. 42բ-3բ Աւետարան Յոհան – Եկն դարձեալ ի
Կանայ Գալիլեացոց... զայս դարձեալ երկրորդ նշան
արար Յիսուս՝ եկեալ ի Հրէաստանէ ի Գալիլեա:
թ. 43բ-4բ [Աւետարան] Յօհան – Յետ այսորիկ
տօն էր հրէից, եւ ել Յիսուս յԷրուսաղեմ... պատմեաց
հրէիցըն, եթէ Յիսուս էր, որ բժշկեցան զիս:
12. 97աբ [Կանօն] աղ օրհնելոյ – Աստուած ողորմեա՛յ, լման ասա՛յ փառք Հօր...
13. 98ա-100ա [Կանօն] տղոցկան քառսընվելու –
Նախ՝ օրհնեալ Հոգիտ Սուրբ, ողոր[մ]եա՛յ, եւ ասէ
աղօթս զայս...
14. 100բ-2բ [Կանոն գերեզման օրհնելոյ]
ա. 100բ-1բ Որք [Յ՞]արութիւնդ ես ձայնիւ յաւիտենից... յաղթօղ ընդ[դ]էմ թշնամոյն եկաք ///:
բ. 100բ-2ա Ոչ կարէ որդի մարդոյ առնել յանձնէ...
ոչ պատւէ զՀայր՝ զառաքիչն նորա:
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գ. 102բ [Յ]որժամ գրեալքն կատարին, որ զայն
աւուրն մեզ պատմեցին մարգարէից բանք, յարգին
առաքելոցն վճարին (այսչափ):
դ. 102բ Ազքի մարդկան մի՛ անտես առնէր զնընջեցեալսն մեր... մխիթարիչ սըգաւորաց մի՛ անտես ///:
15. 91ա-6բ Կանօն ջրֆորի եւ նորին նման ջուր
սրբելոյ եւ ի վերայ շեղջի, եւ յորժամ ինչ հեղուծու
գնայ – Քահանայն եւ ջրֆորն նշանաւ սուրբ խաչիւն...
Բ. 45ա-96բ [Վասն դիւակապութեան]
ա. 45ա-52բ Եւ ասեն ԲԺ.ան՝ Տէր ողոր[մեա]:
Կարդամք առ քեզ... առողջուսցէ այս այնուն ծառայիս
Աստուծոյ Հոգով եւ մար[մ]նով, եւ ամենայնի փառաւորեսցէ զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍու[ր]բ զՀոգին, այժմ եւ միշտ
եւ յաւիտեանս ամէն. եղիցի բժըշկութիւն ծառայիս:
բ. 53ա-9բ Երդումն եւ բժըշկութիւն հոգոյ եւ
մարմնոյ անուն Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի
Քրիստոսի սուրբ քաղաքն ՅԷրուսաղէմ – Երդմնեցանեմ զամենայն դեւս...
գ. 60ա Աղօթք պղծեալ կերեալ – Տէ՛ր Աստուած
մեր, որ ի սուրբս հանգուցեալ ես եւ գովեալդ Իսրայէլի...
դ. 61ա-6ա Աղօթք սրբոյն Մխիթար վարդապետի
ասացեալ է ի վերա հիւանդ – Աւրհնեալ եւ փառաւորեալ Սուրբ Երրոր<որդ>ութեան եւ միաստուածութիւն...
ե. 66բ-8բ Աղօթք ի վերայ հիւանդաց ասացեալ –
Տէ՛ր Աստուած ամենակալ, հզօր եւ փառաւորեալ...
զ. 69ա-71ա Աղօթք սրբոյն Կիպրիանոսի, ասացեալ է վասն դիւաց եւ կաղարբաց, եւ աղանդաւորաց հեռացեալ եղիցի – Ես՝ Կիպրիանոս, ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի, Անտիոգացի, ազգաւ հէլէնացի... չար
լեզվաց ամենայն որոգայթից եղիցի ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:
է. 71ա-5բ Մաղտանք առ ամենայն սրբոցն Աստուծոյ – Բարէխօսութեամբ Սրբոյհոյ Աստուածածնի եւ
Օհաննու Կարապետին... ամենայն երկնային զօրացն պահեա՛յ, Տէր Աստուա՛ծ, ըզծառայս քոյ այս անուն. ամէն:
– 75բ Վասն պահպանութեան – Տէր մեր Յիսուս
Քրիստոս ի վերայ գըլխոյն... ծառայիս Աստուծոյ այս
անուն հովանի ի տիւէ եւ ի գիշերի:
ը. 78ա-9ա Աղօթք իլանճըխի կարդա՛յ – Կապեմ
զձեզ Դ. գլխիւ Աւետարանաւըն եւ սուրբ աւետարանչօքն Մաթէոսի... չիք դառնաս ի դիմացըն ծառայիս
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Աստուծոյ անուն Հօր, յանուն Որդոյ, անուն եւ Սրբոյ
Հոգոյն, յայժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:
թ. 79բ Այս Է. գիրս մատնէհարն է, որ առաքեաց
Քրիստոս առ Աբգար թագաւորն, որ բժշկելի ցաւոցն
կէշխոց լինի, որ սողուռպատ կասին, վրան գըրէ, այլ
բան կարդայ հրամանաւն Աստուծոյ, չորանայ բժըշկելի (եօթ վանդակով աղիւսակ՝ Խ, Ս, Է, Ք, Վ, Բ, Փ) –
Խէ.ն՝ այս ինքն խաչեալն Աստուած ի խաչին հեղուսովս
արարածոց... Փ.ն՝ փրկիչ եւ կեցուցիչ մարդկան փրկեա՛յ
ծառայս Աստուծոյ (աղիւսակի բացատրութիւն):
ժ. 80ա-1բ Աղօթք սրբոյն Պողոսի, զօր կիրակի
կամ ուրբաթի կարդան – Պողո՛ս, Պողո՛ս, ընկա՛լ զգիրս
զայս եւ գտանիցես ի դմայ... իշխանութիւն մերձենալ ի
ծառայս Աստուծոյ այս անուն. ամէն: Եղիցի եւ եղիցի:
ժա. 81բ-5ա Գիր ձեղկայնի – Ա՛ռ պողպատ,
դանակ Գ. բեւեռէ ի վերայ վերին... երկրայորացն փարատեցի ցաւն ի ծառայէ Աստուծոյ այս անուն. եղիցի
եւ եղիցիս:
– 85ա Եւ ապայ ասէ սաղմոս – Ես նընջեցի եւ ի
քոյն եղէ... Արեգակն ի տիւէ քեզ մի մեղ՛՛, Տէր պահեսցէ, Տէր պահեսցէ զ՛՛:
ժբ. 85բ-9բ Աղօթք Փոկասու հայրապետի – Յիսուս
Քրիստո՛ս, Որդի՛ Աստուծոյ, Տէ՛ր իմ եւ Աստուած, յորոյ
սուրբ է անունըտ... գոհանալով՝ փառաւորեսցուք
զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիտ. այժմ եւ միշտ եւ:
ժգ. 89բ-90ա Աղօթք ի վերայ դիւահարի – Տէր
Աստուա՛ծ զօրութեանց, որ բժշկես զաղտս... խառնեա՛յ
զսայ ի միայբանութիւն եկեղեցոյ քում սրբոյ, շնորհօք
եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, յորում վայել է փառք, իշխանութիւնք
եւ պատիւ յայժմ:
ժդ. 90աբ Գիր չար ակի պահպանութիւն – Գայր
գետն Իորդանան եւ բերէր ծառ մի գեղեցիկ... խոցի
խոստուկի աջիչ եւ չար լեզվի, չար սահաթի պահպանութիւն է ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:
ժե. 90բ-1ա Աղօթք պահպանութեան – Եւ ես յամենայն ժամ զայս ասեմ... ոչ մէն կենալըն եւ ոչ ի ճանապարհի, այլ կապած է յամենայն չարն ի դէմ ծառայիս
Աստուծոյ այս անուն. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝
«ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 1ա՝ «514/2309»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 110բ՝ «Այբուբեն՝ ա-հ»:

3210
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 156: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx12 (Ա, ԺԲ 11, ԺԴ 2): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ծաղիկ, եռամահիկ, Ա փեղկի
կազմաստառին սոսնձած թերթիկին ճնշադրոշմ՝ «N 6, горбатской фаб»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(11,5x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 16ա), խորագրերը կարմիր,

պարբերութիւնների սկզբնատառերը կարմիր, կապոյտ թանաքով: ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ շագանակագոյն կտաւ:
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Նմուշ 16ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լս-ային՝ Պսակ՝ 14բ, Վերացումն
պսակի՝ 24ա, Հաղորդութիւն՝ 27բ, Աշխարհաթաղ՝ 49ա, Տղաթաղ՝ 65ա, Աւրհնութիւն գերեզմանի՝ 77ա, Հատի պատարագ՝
96բ, Աւրհնութիւն պղծեալ տաճարի՝ 99ա, Խաչալուայ՝ 101ա,
Աւրհնութիւն ժամահարի՝ 104ա, Քրիստոս՝ 105բ, Աղօթք ի վերայ
երդմնահարի՝ 106ա, Աւրհնութիւն հանդերձեղէնի՝ 106բ, Աւրհնութիւն սկիհ եւ մաղզմայի, Աւրհնութիւն նորակազմ գրոց՝
107ա, Աւրհնութիւն պատկերի՝ 108ա, Աւրհնութիւն խնկոյ՝ 108բ,
Աւրհնութիւն հնձանի՝ 109ա, Աւրհնութիւն պղծեալ ջրհորի՝ 110բ:
Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, նարնջի, մանուշակագոյն, սեւ,
սպիտակ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, երկուական գամերն ու կապիչներն ընկած, Ա. փեղկի երբեմնի խաչն ընկած,
մէջքը ճաքճաքած. թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան
հետքեր, թ. 5ի ստ. լս. 2x3 չափով պատռուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-14ա Կանոն մկրտութեան – Գան ի դուռն
եկեղեցոյն եւ ասեն սաղմոս...
2. 14ա-20բ Կանոն պսակ դնելոյ – Սաղմոս. Տէր ի
զօրութեան: Տէր թագաւորեաց...
3. 21ա-4ա Կանովն երկ[ր]որդ ամուսնութեան –
Տէ՛ր, ի զօրութեան քում ուրախ եղիցի...
4. 24ա-7ա Վասն պսակ վերացընելոյ կուսի
երկրորդի – Յետ Է. աւուրն երթայ քահանայն առ փեսայն...
5. 27ա-31ա Վասն հաղորդ տալոյ – Երթայ քահանայն առ հիւանդն առաջ...
6. 31բ-55բ [Կանոն աշխարհաթաղ կատարելոյ].
Կանոնագլուխ ԱՁ. ննջեցելոց ասա՛յ – Դատեա՛յ, Տէ՛ր,
զայնոսիկ, որք դատեն զիս...
7. 55բ-62բ [Կանոն աշխարհաթաղի այգուց կատարելոյ] – Իսկ առաւօտուն երթան ի գերեզմանն եւ
ասեն...
8. 62բ-76բ Կանոն յորժամ տղայ վաղճանի – Երթան ի տուն ննջեցելոցն, ասեն կանոնագլուխն լաւ...
9. 76բ-9բ [Կանոն տղայի այգուց կատարելոյ] –
Աւրհնեսցի եւ կնքեալ պահեսցի: Գ. անգամ ասէ, յետոյ.
Հա՛յր, մեղա յերկինս...
10. 79բ-96բ Կանոն հոգէհանգիստ առնելոյ կամ
պատարագի մեռելոյ ասեն – Երանի, ում թողութիւն
եղեւ մեղաց...
11. 96բ-8բ Աւրհնութիւն հատի պատարագի – Գոհանամք եւ փառաւորեմք ըզքեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր...
12. 98բ-9ա Աւրհնութիւն աղի – Սաղմոս: Աստուած
ողորմեա՛յ, Գ. անգամ կրկնէ...
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13. 99ա Կանոն գառն աւրհնելոյ – Սաղմոս: Զողջակէզս ուղղարկ: Աղաղակեցէ՛ք առ...
14. 99ա-101ա Կանոն պղծեալ տաճարի – Սաղմոս. Բար<ր>ձր առնեմ: Դարձոյց զսուգ իմ զուրախութիւն...
15. 101ա-3բ Կանոն խաչալուա առնելոյ ի բժշկութիւն ամենայն բնութեանց, տնկոց, պտղոց, բուսոց,
հօտից – Ասի սաղմոս. Նշանեցաւ առ մեզ...
16. 103բ-5ա Կանոն ժամահար աւրհնելոյ – Բերեն
[յ]եկեղեցի, առաջի բեմին, լուանան նախ ջրով...
17. 105ա-6ա Կանոն խիստ ամպոյ եւ կարկտի եւ
այլ ցասման – Սաղմոս. Սիրեցից քեզ, Տէր Աստուա՛ծ,
անուան քում...
18. 106ա Աղօթք երդմնահարաց – Աստուա՛ծ, որ
զմարդոյ բնութիւն փոփոխական գիտես...
19. 106աբ Կանոն հանդերձեղէն սպաս աւրհնելոյ
– Տանին առաջի բեմին եւ տարածեալ ի վերուն, սաղմոս...
20. 106բ-7ա Կանոն սկիհ եւ մաղզման աւրհնելոյ
– Լուանան ջրով եւ ապա գինով, եւ ջնջեն...
21. 107ա-8ա Կանոն նորակազմ գիրք աւրհնելոյ –
Տանին յեկեղեցին եւ հանին ի բեմն...
22. 108աբ Կանոն զնկարեալ եկեղեցին աւրհնելոյ
– Ժողովին [յ]եկեղեցին եւ ասեն սաղմոս. Երանեալ են
անբիծ...
23. 108բ Կանոն խունկ աւրհնելոյ – Ի վեր ունելով
ամանովն, ասեն սաղմոս. Յիշեա՛, Տէ՛ր, զԴաւիթ...
24. 109աբ Կանոն հնձան աւրհնելոյ եւ սերմն –
Ասեն սաղմոս. Հովիտք բազում: Եւ ասէ զաղօթս...
25. 110ա Աղաւթք, որ ինչ պիղծ կերակրեալ իցէ
մարդ – Տէ՛ր Աստուա՛ծ մեր, որ բնակես, ի սուրբ[ս]
խոնարհեա՛յ...
26. 110ա-3բ Կանոն պղծեալ ջրհոր աւրհնելոյ եւ
զոր ի նմա ջուր սրբելոյ – Գնան [ի] ջրհորն նշան
սուրբ խաչիւս եւ սուրբ իւղովն...
27. 113բ-31բ [Շարականք ննջեցելոց եւ
հանգստեան]
ա. 113բ-5ա Ննջեցելոց շարական ԱՁ. է – Քեզ վայել է, Աստուած, աւրհնութիւնն... պարգեւեա՛ նոցա դասիլ յաջակողմանն քում:
բ. 115ա-7ա Շարական ննջեցելոց ԱԿ. – Ձեռըք քո
արարին եւ ըստեղծին զիս ի հողոյ... զազգս որդւոց
մարդկան յայնմ աւուր ահեղին, յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ըզ՛՛:
գ. 117ա-9ա Շարական ննջեցելոց ԲՁ. – Ի ձայն
փողոյ գալստեան քո, Տէ՛ր... մեր նընջեցելոցըն շընորհեա՛ դասիլ ընդ սուրբըս քո:
դ. 119ա-20բ Շարական ննջեցելոց ԲԿ.էն – Ի գալըստեան Տեառըն դրունք երկնից բանին... դու մա՛յր
Մարիամ, բարեխօսեա՛ վասըն մեր ի յայնմ աւուր ահեղին:
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ե. 120բ-2բ Շարական ննջեցելոց ԳՁ.էն է – Ի ձայն
մեծի զուարթնոյն եւ ի հնչումն հրաշալի փողոյն...
քանզի քո են փառք յաւիտեանս. ամէն:
զ. 122բ-4բ Ննջեցելոց շարական ԳԿ.էն – Որ անբաւ քո մարդասիրութեամբըդ գըթացար... բարեբանեցէ՛ք զհոգին ճշմարտիս, զի հանգուսցէ ըզննջեալ:
է. 124բ-6բ Շարական հանգստեան ԴՁ. – Որ ի
հայրական իշխանութեամբ եւ փառօք գալոց ես, Տէ՛ր...
զհոգիս ծառայից քոց ընդ սուրբըս քո հանգո՛ մարդասէր:
ը. 126բ-8բ Շարական հանգստեան ԴԿ. – Ես
ասացի. Տէ՛ր, ողորմեա՛ հոգւոյ իմոյ բազմամեղի... ի
յերկնայնոց եւ յերկրայնոցս յիս մարդասիրեա՛, բազմագութ փր՛՛:
թ. 128բ-30բ [Շարական հանգստեան] – Արարիչ
եւ մարդասէր, անոխակալ եւ բարեգութ... յառաջին
մարտիրոսի եւ սըրբոյ Լուսաւորչի Հայաստանեայց
հայրապետին եւ սըրբոց առաքելոց եւ համօրէն մարտիրոսաց:
ժ. 130բ-1բ Ննջեցելոց երգըս քաղցրիկ ասա՛յ – Ես
ասացի ի վերանալ յինէն աւուրց իմոց, / յով երթայցեմ
ես այսօր... եւ հանգուսցէ զհոգիս մեր ննջեցելոցն:
Օգնեա՛յ եւ ինձ, Քրիստո՛ս, այսօր:
28. 132ա-45բ [Գանձք, ողբք, տաղք]
ա. 132ա-3բ Գանձ համօրէն ննջեցելոց – Այսօր
եհաս հրաման արարչէն, / մահու հրաւէր մարմնոյս հողեղէն... ի հարսնարանըն հըրճուարանաց ուրախանալ
ընդ հոգեղինաց. ողորմեսց՛՛:
բ. 133բ-5բ Ողբ ննջեցելոց ազնիւ, գեղեցիկ – Ես
գիտէի, թէ աշխարհս ինձ միւլք էր տըւած, / ուտէի, խըմէի հետ իմ սիրեաց... զձեզ կու աղաչեմ, ոչ մոռանայք
ըզիս, ըզկոյսըն Մարիամ բարեխօս առնէք:
գ. 135բ-7ա Գանձ ննջեցելոց է – Ո՛վ քահանա՛յք եւ
վարդապե՛տք աստուածաբան, / եւ ժողովուրդք հաւատացեալք ամենէքեան... ես հաւատովըս վերանամ
յերկնից ողորմութեան:
դ. 137ա-9ա Ողբ նորահաս մանկան տղայի –
Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ, / Քաղցըր բնութիւն աստուածային մեզ դառնացաւ... արժան արա՛յ
սա անթառամ սուրբ պըսակին, / եւ քեզ ամէնքս երկըրպագեմք աստուածային:
ե. 139ա-41ա Ողբ մանուկ հասակաւ տղայի եւ
աղջըկան ասեն, եւ փորքր լինի – |139բ| Յերեկ հողվիրօք անցի, / հոտ առի, զքիմըս կափուցի... չգործեցիր դու գործ մի բարի, / ըզփառս աշխարհիս սիրես,
որ կորուստ է քեզ ամենըւ, վա՜յ:
զ. 141ա-2ա Այլ ողբ վասն մեռելի հեռաւորի –
Ինձ ումէտ կայր եւ կիւմէն հանց քո գալուտ, / ակն ուներ սիրտս ու մընար քո խընդալուտ... հանգոյ լուսեղէն յերկինս, աղաչեմ:
է. 142ա-4բ Տաղ ազնիւ վասն ղարիպի ասացեալ
է – Ղարիպին կեանքն է լալի ողբեր[գ]ական, / դառն
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ու լեղի լի տրտմութեամբ ի նեղ զընտան... զամէն
ղարիպ բարով հասուր իւր մուրատին / եւ քեզ ամէնքս
երկրպագեմք, աստուածածի՛ն Հայր:
ը. 144բ-5բ Գանձ քաղ[ց]րիկ է, լաւ ասա՛յ – Ես
զիս դըրի հազար տարու, / ղաֆիլ եկաւ օրըս մահու...
փայտէ ձիակըս թամպեցին, / կացիք բարով, բարէկա[մներ]:
29. 145բ-53ա [Աւետարանք բժշկութեան]
ա. 145բ-6ա Աւետարան բժշկութեան Մաթէոսի –
Եւ մինչդեռ անցանէր ընդ այն Յիսուս, զհետ եղեն նորա կոյրք... փարիսեցիքն ասէին, թէ իշխանաւ դիւաց
հանէ դայ զդեւս:
բ. 146ա-7բ Աւետարան ըստ Մաթէոսի – Եւ շրջէր
Յիսուս ընդ ամենայն քաղաքս եւ ընդ գիւղս... յաւուրն
դատաստանի, քան քաղաքին յայնմիկ:
գ. 147բ-8բ Աւետարան ըստ Մարկոսի – Եւ մտանեն ի Կափառնաումն եւ իսկ եւ իսկ ի շաբաթուն... ոչ
տայր թոյլ խօսել դիւացն, զի գիտէին զնա, թէ Քրիստոսն է:
դ. 148բ-9ա Աւետարան ըստ Մարկոսի – Եւ ընդ
այգ ընդ յառաւօտն յարուցեալ ել եւ գնաց յանապատ...
ի յանապատ տեղիս էր, եւ գային առ նա ամենայն
կողմանց:
ե. 149ա-50ա Աւետարան ըստ Ղուկասու – Եւ էջ ի
Կափառնաում, ի քաղաքն Գալիլիացւոց... նա սաստէր
եւ ոչ տայր նոցա թոյլ խօսել, զի գիտէին զնա, թէ
Քրիստոսն է:
զ. 150աբ Աւետարան ըստ Ղուկասու – Եւ եղեւ ի
հասանելն նորա ի մի քաղաքացն... նա խոյս տայր յանապատ տեղի եւ կայր յաղօթս:
է. 150բ-3ա Աւետարան ըստ Յոհաննու վասն փառաց եւ յայտնութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Եւ էր ոմն հիւանդ Ղազարոս ի Բեթանիայ... եւ
պատմեցին նոցա, զոր արարն Յիսուս... ոմանք ի նոցանէ գնացին առ փարիսեցիսն եւ պատմեցին նոցա,
զոր արարն Յիսուս:
30. 153ա-6ա Անբիծք համօրէն ննջեցելոց – Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գընան յօրէնս... զի զարդարութիւնս քո խնդ[ր]եցի: Փառք Հօր
եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 156բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Յիշատակ է տէր Գէորգին
– Ամենայզօր Տէ՛ր թագաւոր թագաւորաց, / թագաւորիս մեր ըզգեցոյ հանդերձ փառաց. / մայրս կենաց, Կուս
թագուհի Աստուածայծին, / ըզթագուհիս զայս զարդարեա՛յ շնորհիւ քոյին: / Որ զարդարեալ մեծաւ փառօք
զմարդն առաջին, / նունպէս ըզսայ արժանացոյ պատվոյ նորին, / որ գեղեցիկ յօրինեցեր զկին Ադամայ, /
նունպէս ըզսայ շըքեղազարդ զգեստու նորայ: / Որ օրհնեցեր զնոսայ, յաճել հրամայեցեր, / նուն օրհնութեամբ
աստուածային ընդ սոսայ լե՛ր, / ըստ աւետեացն ///:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

2. 19բ (1882 թ., շղագիր, ստ. լս.) Հոգէշնորհ
Յովհաննէս ծայրագոյն վարդապետ Գրիգորեան,
առաջնորդ[ական] տ[եղապահ] հայոց ի Պուլկարիայ,
ի Ռուսճուք, 1882 թվական:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 20ա կապոյտ թանաքով բոլորակ՝
«ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱ-
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ՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, 1874», 31բ, 145բ սեւ թանաքով
ութանկիւն՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՏԷՐ ՍԵՐՈԲ/Է»:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «ԺԷ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 1ա՝ «Մաշտոց, 515/ 3210»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 28բ լս., 57բ-8ա, 91բ, 95բ-6ա, 103բ,
124բ՝ «Այբուբեն՝ ա-ֆ»:

3211
ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մկրտիչ:
ԹԵՐԹ՝ 166. չգրուած՝ 1ա-8բ, 12բ, 160ա-6բ: ՊՐԱԿ՝ 6+Ա-ԺԳx
12 (ԺԱ 10)+6: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
ցանցկէն բոլորակ, որի մի անկիւնում փոքր թեւատարած արծիւ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x6): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 20ա): ՏՈՂ՝ 17: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի. Ա. փեղկին՝ Խաչելութիւն. Բ. փեղկին՝ Տիրամայրը մանկամբ. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ զարդահիւս կապոյտ մետաքս. լուսանցակողերը՝ բրոնզ, ծաղկադրոշմներով:

Նմուշ 20ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 13ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Բժշկութեան դոկտորի վկայական
(լատիներէն): ԺԷ. դ.: Ա+Բ՝ ստացուած մէկ ամբողջական թերթի
ընդերկայնակի հատումով եւ ընդլայնակի եզրահատումով (բնագիրը կտրած): Մագաղաթ, 14.5x9. միասիւն (14x9). շղագիր (նմուշ՝
Բբ). տող՝ 16: Կարդալ. Աա, Բբ՝ «/// isvles /// gulis praesentium
noviam hab ///... ex DD EE recompenfare» (տե՛ս Л. Киселева,
Каталог рукописей и фрагментов латинского алфавита
хранящиеся в Матенадаране, Ереван, 1980, стр. 107-8):

Նմուշ Բբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մեծ մասամբ ցեցակեր,
մաշուած, մէջքը վնասուած, մէկական կապիչ ու գամն ընկած.
լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ, Պտռկ-Պհպ-ը կեղտոտուած, ցեցի անցքերով. թ. 157-66ը ցեցի անցքերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 9ա-12ա Առ պարոն մեր Լեւոն, որ ի սոյն ժամանակս էր իշխաւղ Կիլիկեայ, Եւսարիոյ [= Իսաւրիոյ] եւ լերանց /// (մէկ բառ ջնջած) – Կղէմէս եպիսկոպոս՝ ծառայ ծառայից Աստուծոյ, մեր սիրեալ որդւոյ՝
մեծապատիւ իշխանի Լեւոնի Լեռնցւոյ... եւ թողաք
զկնի եկելոցդ ի փառս Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Բ. 13ա-159բ [Մաշտոց Հայրապետական]

1. 13ա-43ա Կանոն յորժամ կաթողիկոս ձեռնադրեն – Յորժամ հանդերձեալ լինին բարձրացուցանել
զոք ի պատիւ կաթողիկոսութեան...
2. 43բ-104բ [Կանոն եպիսկոպոսի ձեռնադրութեան] – Յորժամ հանդերձեալ լինին եպիսկոպոս կացուցանել զոք...
– 95ա-104բ Սահմանք եւ աւրինադրութիւնք, զոր
ուսուցանէ եպիսկոպոսապետն նմայ, զոր ձեռնադրեաց – Պատուական եղբա՛յր, որպէս ձեռնադրեցաք
զքեզ Աստուծոյ հրամանաւն...
3. 104բ-59բ [Կանոն մեռոնաւրհնէքի]
ա. 104բ-5բ Այս են նիւթք եւ պէտք սրբալոյս մեռոնին – Պալասանի փայտի հունտ, խասապ տրիրէ՝ Ա.
թուղթ, սնֆուլ՝ կէս նուկի...
բ. 105բ-31բ Կանոն աւրհնութեան մեռոնի այսպէս արասցեն – Յաւուր Մեծի հինգշաբաթոջն, ի ժամ
սուրբ պատարագին զսուրբ մեռոնն թափեն...
գ. 131բ-52ա Եւ կատարէ քահանայապետն զկարգ
սուրբ պատարագին մինչեւ ցայն – Եւ եղիցի ողորմութիւն Աստուծոյ, եւ ոչ դրունքն բանին...
դ. 152բ-9բ Եւ ապայ քահանայապետն կնքէ երիցս
զմեռոնն, եւ լինի դըրանցն բացումն: Եւ սարկաւագն
ի յամբիոնն քարոզէ – Եւ եւս ամենայն սրբովք, զորս
յիշատակէ... Պահպանեա՛ զմեզ, Քրիստո՛ս Աստուած:
Հայր մեր, որ յերկինս:
Հմմտ. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մեծի տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան, կազմեց Ա. վրդ. Դանիէլեան,
Անթիլիաս-Լիբանան, 1984, էջ 96-7 (թիւ 9):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 13ա (կարմրով) Աւգնեա՛, Հոգի՛դ Սուրբ,
տկար ծառայիս եւ առաջնորդեա՛յ:
158բ Ո՛վ սուրբ հայրապե՛տ եւ դա՛սք սրբազան
եպիսկոպոսաց, յիշեցէ՛ք առաջի սրբալոյս մեռոնիս եւ
ի մաքրափայլ աղօթս ձեր զմեղաւք մեռեալ հոգիս՝
զսուտանուն եւ զանարհեստ գրչակս՝ զՄկրտիչ, յիշման
արժանի արարէ՛ք, յիշողացդ եւ յիշելոցս առհասարակ
ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած յաւիտեանս:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «///», Պհպ. Աա՝ «516/3211, ԺԶ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՇԱՒՇ (ՍՊԱՀԱՆ)
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խաչատուր էրէց:
ԹԵՐԹ՝ 175+1 (կրկն.՝ թ. 14). չգրուած՝ 1բ, 174բ-5բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԺԵx12 (Ա 11, Բ, Ե 10, ԺԵ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x12:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12x8,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝
25: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ (սկ.).
սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, ցեցի անցքերով,
կապիչներից մէկը եւ գամերն ընկած. լուսանցակողերը մկնկեր.
թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, որի հետեւանքով մաշուած, խունացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-87ա [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Գիրք Հարցմանց]
Տե՛ս ձեռ. 921, 3ա-367ա: Ցանկ գրոցս/չիք: Յառաջ.
գրոցս/չիք: Ա-Դ/չիք: Ե/77ա-87ա, 1ա: Զ/2ա-61ա: Է/61ա-77ա:
Ը-Ժ/չիք: Յիշ. գրոցս/չիք:
Ծնթ. Հմր 921 ձեռագրի հմմտ. ունի զգալի տարբերութիւններ, կրճատումներ, բնագրի հատուածների մասնակի տեղաշարժումներ:

Բ. 91ա-144ա Համառաւտ մեկնութիւն Աւետարանին Յոհաննու՝ նորին աշակերտի Գրիգորի, Յոհանու
Որոտնեցու հաւաքեալ ի հին եւ ի նոր թարքմանչաց,
ի խնդրու համաշունչ աշակերտաց – Ի սկզբանէ էր
բանն... զի բազում են սկզբունք... եւս եղեալ որպէս ի
փայտէ աթոռ կամի պնծո՛՛ւ (՞) այսպիսիք:
Գ. 144բ-161բ Եսայի քաղուածու – Ես ի տեսիլս
տեսի եւ երազաւք խաւսեցայց... ժողովեցէ՛ք զծերս եւ
զտղայս /// (չշարունակած):
Դ. 87բ-90բ, 165բ-74ա [Քարոզք]
ա. 87բ-8ա Քարոզ վասն մեղաց. ի բանն՝ Ցանկութիւն յղացեալ զմեղս ծնանի, եւ մեղքն՝ կատարեալ զմահ – Աւձն, որ խոսեցաւ ընդ Եւա եւ խաբեաց
զնա... եւ գործէ զմեղս (Տաթեւացի, Ամառան, ԽԹ.):
բ. 88բ-90բ Յաղագս երակ առնելոյ – Առաջին
աւուրն Լուսին երակ կտրելն չէ լաւ... երանի սգաւորաց, զի նոքա մխիթարեսցին:
գ. 162ա-5բ Չորրորդ աւրինակ ի վկայութեանց –
Որք գիրք Սուրբ զԱստուած ողորմած եւ գթած կոչեն...
այլ ընկենուլ արտաքս եւ կոխան լինել ի մարդկանէ:
– Ունի՝ 162բ-3բ Հարցումն. Զինչ է ոք ասէ Յորժամ
տեսանիցես ամպ ծագեալ յարեւմտից, ասէք՝ Անձրեւ
գայ, եւ լինի այնպէս – Ամպ զինքն կոչէ առաքեալս...

ՌՁԸ. – 1639

– 63բ-5ա Այր ոք եթէ կամիցի աշտարակ շինել –
Նախ նստեալ համարեսցի զծախսն...
– 165աբ Բաի ոք է աղէ թէ աղն անհամեսցի, ի՞ւ
համեմեսցի – Իբր թէ բաւոք է քահանայութիւնն...
դ. 165բ-6ա Յայլմէ քարոզ վասն դառնութեանն
յաւուրն դատաստանի. ի բանն յԵսաայ մարգարէին.
Ողբացէ՛ք, զի մերձեալ է աւուրն Տեառն... – Որպէս
զանազանի լաց տղային... եւ աստեղք երկնից թաւթափեցան (Տաթեւացի, Ամառան, ՃԿԹ.):
ե. 166ա-7ա Քարոզ ի բանն Աւետարանին. Տէ՛ր,
փրկեա՛յ զմեզ, զի կորնչիմք. Մատթէոսի – Ի բանս
այս Բ. ինչ իմացեալ լինի... եւ զբարի շնորհաց, յորում
փառք:
զ. 167ա-8բ Քարոզ ի բանն Մատթէոսի. Եւ ի քուն
լինել մարդկան, եկ թշնամի... – Ի յառաջի եդեալ
բանքս... յորմէ զերծուսցէ զմեզ Քրիստոս թագաւորն
փառաց. ամէն:
է. 168բ-9բ Քարոզ ի բանն Աւետարանին, որ ասէ.
Իբրեւ տեսին մարդիքն զնշանսն, զոր արար, ասէին...
– Զոր աւրինակ յառաջագուն ետես... որում արժանաւորեսցէ զմեզ Քրիստոս յաւիտեանս. ամէն:
ը. 169բ-71ա [Քարոզ ի բանն Աւետարանին, որ
ասէ]. Այր մի ազնուական գնաց յաշխարհ հեռի... –
Զի այր վասն բնութեան մերու ասէ... նա, որ աղքատ
կերպիւն երեւեցաւ յերկրի:
թ. 171ա-2բ Քարոզ ի բանն, որ ասէ. Հուր եկի արկանել... – Զաւրութիւն Աւետարանին պէս-պէս աւրինակաւք նմանեցուցանէ... որ զոր Տէր նորոգեսցէ:
ժ. 172բ-4ա Նորին քարոզ վասն արդարութեան ի
բանն, որ ասէ. Արարէ իրաւունս եւ – Աստուած
զմարդն ի սկզբան բարի եւ արդար... եւ ողորմած է. եւ
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 87ա Աստուածաշնչին քաղուածուն գրեցաւ
ձեռամբ Խաչատուր իրիցիս, ի թուականիս հայոց ՌՁԸ.
(1639), ի Շաւշ քաղաքն՝ ըՍպահան: Յիշատակ է ինձ,
սխալանացն ներել, թողութիւն. մեզ եւ ձեզ Քրիստոս
Աստուած ողորմեսցի. ամէն, որ առատն է ի տուրս բարաց. ամէն: Հա՛յր մեր, որ յերկինս:
88ա Այդքան գիտութեամբ մեղանչեալն Խաչատրոյ
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «13. /// գրոցն Մովսիսի», Պհպ.
Աբ՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», Պհպ. Բա՝ «522/
3212»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԴ. դար (1381ից առաջ)
ԳՐԻՉ՝ Բարսեղ աշակերտ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Դաւիթ վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 111+1 (կրկն.՝ թ. 9. ստ. լս. յետագայի թերթակալում՝
ե-ղդ, որ է՝ 3ա-91ա). չգրուած՝ 100ա-10բ: ՊՐԱԿ՝ Ե-ԺԴx12 (Ե 4,
Զ, ԺԴ 10, Ժ 8, ԺԱ 7)+13: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով (թ. 99110): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16x12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13x8,5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 40ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ կարմիր մոմլաթ, մէջքը եւ
փեղկերի հիմնամասերը սեւ կաշի. միջուկը ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած
թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 40ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, որի հետեւանքով եզրերը մաշուած, գիրը երբեմն
դժուարընթեռնելի. թ. 27-30, 88՝ պոկուած, թ. 48ը դրուած 57-8ի
միջեւ, սկզբից, մէջտեղներից որոշ թերթեր թափուած, ուստի եւ
բնագիրը մասամբ պակասաւոր. ձեռագիրը վերակազմուած
1950ականներին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-5ա [Դաւթի փիլիսոփայի Ներգինացւոյ
Վերլուծութիւն ներածութեանն Պորփիւրի]
1. ա. 1ա [Յաղագս տեսակի, պրակք ԺԸ.] – (սկ.
թափուած) /// իսկ զմիջինսն անորիշ եթող: Նոյնպէս եւ
ըստ սակաւուց եւ ըստ յոլովից... եւ անհնիցն ոչ գոյ
մակացութիւն եւ արհեստ:
բ. 1բ-2բ Ընդ այսոսիկ հանդերձ Աստուծով եւ առաջիկայ տեսութիւն [պրակք ԺԹ.] – Զիւր զդիտաւորութիւն ամենայն իրաւք պահելով իմաստասէրս... առ
այսոքիկ պատասխանատրեն պղատոնականքն ասելով, եթէ ոչ ասէ ի պա[տահմանց] /// (վջ. թափուած):
Տե՛ս Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի եւ թուղթ Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1932, էջ 211-4:

2. ա. 3ա [Յաղագս հանրականաց սեռից եւ տարբերութեան առաջիկայ տեսութիւն, երրորդ] – (սկ.
թափուած) /// Է եւ այլ եւս երկուս զանազանութիւնս
սեռի եւ տեսակի... սեռն ոչ ունի բաղկացականս, եւ
տեսակն ոչ ունի բաժանականս:
բ. 3աբ Հանդերձ Աստուծով. [չորրորդ] – Եկեսցուք
այսուհետեւ եւ զհասարակութիւն սեռի եւ յատկի ասասցուք... իսկ սեռ ոչ հակադարձի:
գ. 3բ-4բ Հանդերձ Աստուծով. [հինգերորդ] – Հետեւորական կարգի պիտանացեալք եկեսցուք... իսկ
պատահումն ի ներ///մ որպիսի ինչ էին:
դ. 4բ Հանդերձ Աստուծով. [վեցերորդ] – Հասարակութիւն տարբերութեան եւ տեսակի... իսկ տեսակ
զընդ իւրեաւ միայն անհատն:

ե. 4բ Հանդերձ Աստուծով. [եօթներորդ] – Հասարակութիւն տարբերութեան եւ յատկի... իսկ յատուկ
հակադարձի:
զ. 4բ-5ա Հանդերձ Աստուծով. [ութերորդ] – Հասարակութիւն տարբերութեան եւ պատահման... իսկ
պատահմունքն ընդունին:
է. 5ա Հանդերձ Աստուծով. [իններորդ] – Հասարակութիւն տեսակի եւ յատկի... իսկ յատուկն մակագոյեղ:
ը. 5ա Հանդերձ Աստուծով. [տասներորդ] – Հասարակութիւն տեսակի եւ պատահման ըստ յոլովիցն
ստրոգիլ... իսկ պատահմունքն վերջագոյնք:
թ. 5ա Հանդերձ Աստուծով. [մետասաներորդ] –
Հասարակութիւն յատկի եւ պատահման, թէ ոչ առանց
նոցա բաղկանան... իսկ պատահումն ոչ երբէք:
Տե՛ս Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի եւ... էջ 258-63:

Բ. 6ա-62ա Հոգիապայծառ սուրբ հաւրն Վարդանա լուսաւոր վարդապետի արարեալ Համառաւտ
մեկնութիւն Երգո Երգոցն, պարզ եւ դիւրահաս
Տե՛ս ձեռ. 1141, 305բ-28ա: Յառաջ./6ա-8բ: Մեկնութիւն/8բ-61բ: Յիշ. հեղինակի/61բ-2բ:
Ծնթ. ձեռագիրս արտայայտուած չէ հետեւեալ գրքում. Ս.
Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Եզնիկ եպս. Պետրոսեան, Արմէն Տէր-Ստեփանեան, Երեւան, 2002, էջ 39:

Գ. 62բ-98բ Մեկնութիւն համառօտ Դանիէլի մարգարէի, զոր հոգիապայծառ եւ իմաստախոհ վարդապետին Վարդանա շարագրեալ, ի հոգեկիր մեկնողացն ձայնից Եփրեմի, Հիպողիտա, Ստեփանոսի
Սիւնեցո, ի խնդրո ուսումնասէր մանկանց, առ ի դիւրահաս ընթերցողաց – Մերձաւորք մեր եղբարք եւ
որդեակք յօժարեցին զհեռօորութիւնս...
– 63աբ Դանիէլ մարգարէ – Դանիէլ ի նոցանէ է,
զոր ոչ արժէ աշխարհ, ըստ Պօղոսի ասիցն... անմոլար
ուղեգնացութեամբ, անխոտոր յաջ եւ յահեակ:
1. 63բ-6բ [Տեսիլ առաջին] – Ասաց ոմն յառաջնոցն... մեծացօ Դանիէլ առաջի ամենայն ժող՛՛:
2. 66բ-8ա Տեսիլ երկրորդ – Երկրորդ տեսիլ եւ զառաջինն եւս տեսիլ կոչէ... զի այս ամենայն տեսւածք
կա[յ]ին աստ:
3. 68ա-71բ [Տեսիլ երրորդ] – Իսկ երրորդս յայտնի
է թագաւորին զերազս տեսանելն եւ մոռանալն... այսպիսին չարար, որ ասէ:
4. 71բ-5բ Տեսիլ չորրորդ – Զորս, ով որ է գիրքս
այս զպատմութիւնին չիրաց տեսիլ անւանել... կոչեմք
զարարած կցորդել մեզ ի գոհութիւն քօ[=աւ]չին եւ
ողորմածին Աստուծոյ:
5. 75բ-98բ Տեսիլ հինգերորդ – Անասելի են խորք
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մարդասիրութեանն Աստուծոյ... սկսաք ի ՉԺԶ. (1267)
թւի ի սուրբ Վիրապին /// (վերջը թափուած):
Դ. 111աբ [Մարերի ԺԲ. եւ Մայիսի ԺԹ. Վկայաբանութիւն Յակինթոսի եւ Պատրիկոսի, ձեռ. 1511, 492բ 3բ] – /// ի փառս Քրիստոսի: Յայսմ աւուր վկայաբանութիւն սրբոյն Պատրիկոսի Պրուսեայ քաղաքին... յայնժամ ձայն եղեւ յեր[կ]նից առ նա, որ ա/// (թափուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
Ե. 1. 25աբ (ԺԵ. դ.) Աւրիորդք ասացին զայս ինչ –
[Ա]հայ գահոյք Սողոմոն վաթսուն սպառազէնք... եւ
յետ քառասուն ամի սուր յազդէր ընդ հռոմայեցոցն,
որք եկին ընդ նոսա ի պատերազմն:
2. 99ա (ԺԸ. դ.) Ի բերանըս անբարըշտաց յորոյգայտ... եւ բերանօք անբարըշտաց կործանի:
3. 99բ (ԺԹ. դ.) Առցէ զձեզ Տէր Աստուծըն մեր ի
յերկնէ եւ ի յերկրէ... բուրաստանօք եւ ամենայն գոյականօք է:
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Գրչի. 5ա ԶԴաւիթ վարդապետ եւ զԲարսեղ զաշակերտ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս:
80ա (ստ. լս.) Ո՛վ սրբասնեալ պատահող, մի՛ մեղադրեր վասն շտապ գրելոյս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 5բ (1381 թ., բոլորգիր) ՊԼ. (1381), որ սաստիկ
սով եւ թանկութիւն:
2. 25բ (1693 թ., բոլորգիր) Ես Աբրահամ սարկաւագ ու կր (՞) ի թիվին ՌՃԽ. (1691), որ եղաւ ուստօ (՞)
թվին ՌՃԽԲ. (1693):
3. 25բ (ԺԷ. դ., շղագիր) Ես տուրացու Առագ<եռ>ել զայս գրչագիր գրեցի, Կարապետ յիմացիր:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3213», 1ա՝ «532/3213»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ 5բ՝ «Պեն պատուիրէ պարկեշտ լինել,
մի՛ զորովայնըդ խճողեր, մի՛ զգինին բնաւ ///, ձայնիւ»,
25բ՝ «Ի թվին ՌՃԽԲ. (1693), որ եղաւ ուստօ»:

3214
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 226: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ ծաղկաթուղթ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած:

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.

ԹԵՐԹ՝ 69 (թ. 158-226). չգրուած՝ 205բ, 226բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Եx12
(Ե 21): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,4x10:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x6,7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 159ա):
ՏՈՂ՝ 25:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ՝
կարմիր:

ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 157 (թ. 1-157). չգրուած՝ 1բ, 157բ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԺԳx12
(Բ 14, Զ, Թ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,4x
10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x6,7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 12ա):
ՏՈՂ՝ 25:

Նմուշ 12ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հրեշտակ (4ա): Գ ո յ ն ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-157ա Սիմէօնի Գառնւոյ եպիսկոպոսի արարեալ Մեկնութիւն Գըրոցն Պրոկղի
Տե՛ս ձեռ. 874, 10ա-116ա: Յառաջ. թարգմ./2ա-3բ: Ցանկ
մատենիս/156ա-7ա: ա/4ա-10բ: բ/11ա-2բ: գ/12բ-9ա: դ/19ա26բ: ե/26բ-42ա: զ/42ա-7ա: է/47բ-52ա: ը/52ա-7բ: թ/57բ-64բ:
ժ/64բ-5բ: ժա/65բ-8բ: ժբ/68բ-71ա: ժգ/71ա-2բ: ժդ/72բ-4բ:
ժե/74բ-5բ: ժզ/75բ-81բ: ժէ/81բ-6բ: ժը/86բ-8ա: ժթ/88ա-9ա
(խորագիրը՝ չիք): ի/89աբ: իա/89բ-96բ: իբ/96բ-9բ: իգ/99բ105ա: իդ/105ա-7ա: իե/107ա-10ա: իզ/110ա-20բ: իէ/120բ32ա: իը/132ա-50ա: իթ/150ա-5ա: Յիշ. լուծողի գրոցս/155աբ:
Յիշ. թարգմանչի գրքոյս/155բ:

ԺԸ. դար

Նմուշ 159ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, թ. 236ը պոկուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 158ա-205ա Գրիգորի եռամեծի արարեալ Լուծումն համառօտ Պորփիւրի, որ ի տեսութիւնն Դաւթի
Տե՛ս ձեռ. 623, 206բ-47բ: ա/158ա-9բ: բ/159բ-60բ:
գ/160բ-2ա: դ/162աբ: ե/162բ-4ա: զ/164բ-6բ: է/166բ-7բ:
ը/167բ-8ա: թ/168բ-9ա: ժ/169ա-71ա: ժա/171ա-2բ: ժբ/172բ4ա: ժգ/174ա-5բ: ժդ/175բ-7ա: ժե/177ա-8ա: ժզ/178բ-9բ:
ժէ/179բ-81բ: ժը/181բ-3բ: ժթ/183բ-5բ: ի/185բ-7ա: իա/187ա8բ: իբ/188բ-90ա: իգ/190աբ: իդ/190բ-3բ: իե/193բ-5բ:
իզ/195բ-7ա: իէ/197ա-8բ: իը/198բ-201բ: իթ/201բ-10բ:
Ծնթ. է-իբ. ճառերի չհամարակալուած:

Բ. 211ա-22բ Գիրք Յաղագս վեցից սկզբանց, արարեցեալ Չիլբերթոսի Պոռետացւոց ճեմականի,
Յաղագս տեսակի, ներգործութեան, առնելոյ, կրելոյ,
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երբի, ուրի, դրութեան, ունակութեան եւ յաղագս այնորիկ, թէ զինչ է ընդունել զյաւէտն եւ զնուազն: Յաղագս կերպի, որ եւ տեսակ
Տե՛ս ձեռ. 873, 255ա-70բ: ա/211ա-3ա: բ/213ա-5ա:
գ/215աբ: դ/215բ-7բ: ե/217բ-9բ: զ/219բ-21ա: է/221ա-2բ:
ը/222բ (վջ. թափուած՝ զի ասի ձի փոքրագոյն ///):

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
Գ. 223ա-5բ [Դեղագիրք]
ա. 223ա Եա խապիր հէր մը՛՛տ իչըն 218 Բ. շ՛՛դ
ցրկետն... եաքէրիմ հէրտէր տէտէրման 112:
բ. 223բ Թէ բերանէն հոտ գայ, գխտորն քացախօվ եփէ՛...
գ. 223բ Ոսկի դեղդիրն յաչքդ քաշէ...
դ. 223բ Հիւանդին հով ջուր տո՛ր, աւելին...
ե. 223բ Ալբիգ, բէգ, բէդ, ատես, էէ, զայս գրերս
գրէ բազուկ կապէ... ճթն. գրէ տուր ուտէ, սէր դառնայ: Ելճոյ. գրէ առ քեզ պահէ...
զ. 223բ Զարֆան շաքարն ծեծէ՛...
է. 224ա Հաւկուրի ուռին կըպէճ երէ՛...
ը. 224ա Շեռն դադարելոյ յապանի...
թ. 224ա Կռընկին լեզին աղճկան մօր կաթով...
ժ. 224ա Սեւ այծու սիրտն խորովէ...
ժա. 224ա Վասն աչաց – Իսպիտակի կովուն լեղին
աչք դի՛ր...
ժբ. 224ա Կին, որ դժար ծնանի...
ժգ. 224բ Կին, որ կաթ չունենայ, բողկն ջրով եփէ՛...
ժգ. 224բ Հոպհոպի յարեւոն աչքն քաշէ՛...
ժդ. 224բ Մարթուն աջքն, որ դեղնի...
ժե. 224բ Ծեծեռան մազ եկած ձագն զաֆրանօվ
ներկէ՛...
ժզ. 224բ Առ կես թուխտ շիպ, այրէ՛...
ժէ. 225ա Խաշխաշի ձեթն ունք քըսէ՛...
ժը. 225ա Հաւին եղն գինօվ խմէ՛...
ժթ. 225ա Թէ ուզեզ, որ մազն երկնայ...
ի. 225ա Ղապզի դեղ – Շամ խիյար էզմիշ երէ՛,
խմցո՛ւ:
իա. 225ա Կլոզտրուկի դեղ – Ճանճին գլուխն
կտրէ՛, ցկէ...
իբ. 225ա Անծակ մարգարիտն սղկէ, աչքն դի՛ր...
իգ. 225ա Խոզին ակռան քերէ՛...
իդ. 225ա Մարդուն ակռան սղկէ՛ հում շագարօվ...
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իե. 225բ Կիրիրայի արիւն աչքն կաթեցո՛յ...
իզ. 225բ Գալուն լեղին քսես ունքդ...
իէ. 225բ Ագառաւին լեզուն փուշքով կե՛ր...
իը. 225բ Թէ կինն տղա չբերէ, գայլուն լեղին շաքարօվ այր եւ կին ուտեն, տղա ըլի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

(գրուած ի մի կազմելուց յետոյ)
1. 1ա (1775 թ., նոտրգիր) Փա՜ռք ամենազօր, ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ,
որ ետ կարողութիւն մեզ ըստանալ գիրգս այս, որ կոչի
Պրոկղի Շաղկապ, հանդերձ լուծմամբ իւրով, ով ոք
հանդիպի սմայ կարդալով կամ օրինակելով, միով
Հայր մերիւ յիշէ զանպիտան Սարգիս երեցս, հանդերձ
ամենայն ննջեցելօվք իմով, որ եւ յիշօղքդ յիշեալ լիջիք
առաջի Քրիստոսի: Այս եղեւ ի ներթուոջ ՌՄԻԴ.ին
(1775), քահանայ օրհնըվիլս է թիւդ այտ:
2. 226ա (1799 թ., նոտրգիր) Ի ներենթտողիցդ
մտածեա՛յ, զթիւ տարուս անոճ բանիս եթեալ կա՛յ, ի
ամիսս ամբողջ ամի, ի յոբելեանս կրկնեա՛յ, չորեակ տասեամբ զութն թիւ հետն հաշւեա՛յ, այս է ՌՄԽԸ. (1799):
3. 225բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Այս են ազգայինք իբր
Սարգիս քահանայիս, նախ տէր Սահակ՝ Ի.ամեայ (20)
եղեալ քահանայեական աստիճանի հասեալ եւ Ճ.
(100) ամ զքահանայութիւն վարեալ եւ ալեօք ծերացեալ, բարի անուամբ հանգեաւ խաղաղութեամբ ի Տէր,
որ եւ ժամանեաց ՃԻ. (120) ամն /// (թափուած):
4. 223ա (1807 թ., նոտրգիր) Թուին ՌՄԾԶ.ին
(1807), Ապրիլի Ի.ին (20) Յուսուֆ փաշան Արզուրումոյ ելաւ, Ղարս գնաց՝ Մոսկովհին վրայ կռիւ. եւ էր
ցորէնին սոմառ ԾԵ. (55) ղուռուշ, ալուրին Գ. հօխան
Ա. ղուռուշ, գարին սոմառն Խ. (40) ղուռուշ, Աստուած
այց արասցէս: Ես՝ տէր Սարգիս քահանաս, գրեցի, որք
հանդիպիք, Աստուած ողորմի ասասցէ, սոյն տարիս
գարունն ցորէնին սոմառ Ճ. (100) ղուռուշ, այսուհետեւ Աստուած պահէ այսպիսի սովու:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «2», 1ա՝ «563/3214, ՌՄԻԴ. –
1775, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Որփուրի լուծմունք», 226բ՝ «զ զ
զ զ զ զ զ զ զ, եա, եա, կա»:

3215
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 121+2 (կրկն.՝ թ. 3՝ երկիցս): ՊՐԱԿ՝ Ա-Թx12 (Ա, Բ 1,
Դ՝ չիք)+Ա-Դx12 (Գ 13, Բ-Դ պրականիշները ստ. լս. չգրուած):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x6,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 79ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ սեւ
կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:
Նմուշ 79ա
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ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աստուածածին մանկամբ՝ 69ա:
Բարեխօսութիւն («Սուրբ Աստուածածին, Յիսուս Քրիստոս,
Սուրբ Յօհանէս»)՝ 69բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 73ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական-հանգուցային (ամբողջական էջ 70ա-2բ),
թռչուն: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ,
կանաչ, նարնջի, մոխրագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, սկզբից անորոշ, թ. 1-2ի միջեւ՝ 19, թ. 2-3ի միջեւ՝
2, թ. 12-3ի միջեւ 12 թերթ ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-68ա [Մեկնութիւն Երգոյ Երգոցն Վարդանայ վարդապետի] – (սկ. թափուած) ///գէս տանին
քուրմս կռոցն... որ է Ժ. եւ նա բազմապատկեալ արար
Ճ. (100) եւ Ա. եւ Ժ. (11) անց կատ// (վջ. չշարունակած):
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Բ. 73ա-115ա Խօսք Երոգինոսի յԵրգս Երգոց մեկնութիւն – Համբուրեսցէ զիս ի համբուրից բերանոյ
իւրոյ [Մեկնութ.] Արդ, հրէայքն յօրինաց անտի փութան... զի ամենայն նմա դիւրին է, որպէս եւ կամի, նմա
փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գ. 115բ-21բ Հիպողիտոս եպիսկոպոսի Բոստրացոյ ասացեալ Համառօտ մեկնութիւն Երգոյ Երգոցս –
Հայելով մեկնութեամբք, որպէս ասէ. Աբրահամու երկու որդիք էին... զի ուր իցեն Բ. կամ Գ. ժողովեալ,
անուն /// (թափուած):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 73ա ստ. լս., շագանակագոյն թանաքով քառակուսի՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ, ՔՐ»:
ՆՇՈՒՄ՝ 3ա՝ «535/3215, ԺԷ. դ.»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 72բ՝ կենդանագիր:

3216
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԵ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մխիթար:
ԹԵՐԹ՝ 232. չգրուած՝ 70բ-1ա, 225բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Իx12 (Ա 7, Գ,
Ը 11, Զ, Է 8, Թ, ԺԱ, ԺԳ 14, ԺԷ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
14x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10x7,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
51ա): ՏՈՂ՝ 21-28: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
դրոշմազարդ դռնակով, մէկ կապիչով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դեղնաւուն մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (վջ.). դեղնաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 51ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Անորոշ (ասորերէն, կապակից բառեր չկան, երեւում է տառերի մի մասը): ԺԱ. դ.: Ա՝ ստացուած 1
թերթի ընդլայնակի ծալումով (պատռուած): Մագաղաթ, 4.5x
13.5. ասորատառ (նմուշ՝ Աբ). տող՝ 21:

զանազանին /// /// մեզ որպէս նախ է տնական...): դ/8բ-9բ:
ե/9բ-11ա: զ/11ա-2ա: է/12ա-3բ: ը/13բ-7ա: 2. ա/17բ-9ա:
բ/19աբ (վջ. թափուած՝ զի այնու ցուցանէ զձայ/// ///): գ/20ա1ա (սկ. թափուած՝ /// ութեան ի գործ[ն]ականն եւ ի տեսական...): դ/21ա-2ա: ե/22ա-3ա: զ/23ա-5բ: է/25բ-6ա: ը/26աբ:
թ/26բ-7բ: ժ/27բ-8բ: ժա/29ա-30ա: ժբ/30ա-1բ: ժգ/31բ-2բ:
ժդ/32բ-4ա: ժե/34ա-5ա: ժզ/35ա-6ա: ժէ/36ա-7բ: ժը/37բ-9բ:
ժթ/39բ-41ա: ի/41ա-2ա: իա/42բ-3ա: իբ/43բ-4բ: իգ/44բ-5ա:
իդ/45ա-7ա: իե/47ա-9ա: իզ/49ա-50բ: իէ/50բ-1բ: իը/51բ-4ա:
իթ/54ա-62ա:
–Գրչից 3բ Եւ այս ցանկս դիւրագիւտ արարեալ աշխոյժ ընթերցողաց եւ յիշատակ աշխատողաց ի սմա, որով եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Տէր. ամէն: Եւ զայս աղաչեմ իւր համարքն այսպէս
է գրել՝ բ, գ, դ: Դուք այսպէս փոխեցէ՛ք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եւ զայլն:

Բ. 62ա-4ա Դաւթի փիլիսոփայի Առածք հինգ
Տե՛ս ձեռ. 464 184ա-7բ: ա/62աբ (վջ. թափուած՝ որք եւ
կենդանիք ///: բ-գ/չիք: դ/63աբ (սկ. թափուած՝ /// յոքունք նոյն
բնաւորութեամբ գոյացեալ...): ե/63բ-4բ:

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, մէկ գամն ու երկու կապիչն ընկած, մէջքը՝ պատռուած, մէջքի կաշուի ստ. մասը հիմքից
պոկուած (մօտ 1 սմ). լուսանցակողերը գունաթափուած. թ. 107,
202-232՝ նորոգուած այլ թղթով, թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան, բորբոսի հետքեր, խոնաւութեան հետեւանքով
որոշ էջերի (230աբ, 231ա-5բ) գրադաշտը խունացած, թ. 83-4ի միջեւ 3, թ. 138-9ի միջեւ 2, թ. 191-2ի միջեւ 1 թերթ կտրած-հանած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-62ա Նորին Գրիգորի ար(=շ)ակերտի Համառաւտ տեսութիւն ի գիրս Պորփիւրի (4ա)
Տե՛ս ձեռ. 623, 189ա-244բ: Այս ինչ է ի բնաբանն Պորփիւրի/1աբ: Իսկ մեկնիչն Դաւիթ փիլիսոփայն Անյաղթ/1բ-3բ: 1.
ա/4ա-6ա: բ/6ա-7բ: գ/7բ-8բ (մէջտեղը թափուած՝ այլ բազմօք

Գ. 64ա-6ա Նորին վասն բաժանման – Ամենայն
որ միանգամ բաժանեալ գոյ յայլոց գոյից... ըստ որում
բոլորն որպէս բոլոր բնաւորեցաւ պահիլ:
Դ. 66բ-141ա Եռամեծի Յովհաննու հայոց փիլիսոփայի եւ վարդապետի Հաւաքումն համառաւտ
վերլուծութեան ստորոգութեանց Արիստոտէլի, ի
Գրիգորէ աշակերտէ (խորագիրը՝ 72ա)
Տե՛ս ձեռ. 1648, 4ա-85բ: Այս ինչ է գիրս ստորոգութեանցն/66ա-9բ: Սակաւունք ի ստորոգութեան գիրս/69բ-70ա:
Յաղագս ստորոգութեան/72ա-83բ: ա/83բ-92բ: բ/92բ-101ա:
գ/101ա-7բ: դ/108ա-18ա: ե/118աբ: զ/118բ-132ա: է/132ա-5ա:
ը/135բ-7բ: թ/137բ-9բ: ժ/139բ-41ա:

Ե. 141բ Նորին Յովհաննու Որոտնեցոյ Համառաւտ լուծմունք Պերի Արմենիաս գրոցն, ի Գրիգորէ
(խորագիրը՝ 143բ)
Տե՛ս ձեռ. 1648, 85բ-179բ: Այս ինչ է լուծմունս/141բ-3բ:
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Նախադրութիւն/143ա-9բ: ա/150ա-3ա: բ/153ա-5բ: գ/155բ224բ: Յիշատակարան/224ա-5ա:
– Գրչից 225ա Յոր գիրք այս անգիւնս է գրած, այն ուղղակի աւրինակ է, աղաչեմ զհանդիպողսդ զայն աւրինակն, որ այս
նշանած անգիւնս չկայ, յայս օրինակէս ուղղեցէ՛ք:

Զ. 226ա-32բ Նորին Գրիգորի աշակերտի Յովհաննու մեծի Համառաւտ լուծումն Առաքինութեանցն Արիստոտելի – [Բան. Զ]ի Յետ աշխարհաց
գրոց: Լուծմունք: Աստ կարգ է վասն Դ.ից. նախ զի եւ
այս թուղթ էառ Աղէքսանդրոս... ի յԱբրահամ հնազանդ/// /// Հ. իս ի Մովսէս հեզ/// ///յ այլսն, զի այսպէս
/// (ունի 7 ենթամիաւոր):
Ծնթ. Լուսանցներում կան գրչի ձեռքով արուած լրացումներ: Հմմտ. ձեռ. 3128, 367ա-73ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 17ա Մեղապարտ աշխատողաց եւ գծողաց
թողութիւն խնդրեցէ՛ք, աղաչեմ զընթերցողքտ:
66ա Ով եղբա՛յր, թէ գրես՝ ի վերջոյ Պորփիւրի մեկնիչն դի՛ր, եւ յառաջ քան զՍտորոգութիւնս, զի յաւրի-
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նակս իմ յայս տեղս էր: Եւ զեղկելի գծողս յիշեա՛ ի
Քրիստոս. ամէն:
225ա Եւ զանարժան աւրինակողս զՄխիթար պիտակ աշակերտս աղաչեմ յիշել ի Տէր, ո՛վ սուրբ եւ ներհուն ընթերձողք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

2ա (ԺԹ. դ., շղագիր, ստ. լս.) Ն[ուաստ] Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան, ի Րուսճուք, Պուլկարիոյ (նման՝ 3բ):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3բ, 39ա, 53ա կապոյտ թանաքով
բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԶ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»,
«Մեկնութիւն կամ տեսութիւն ի գիրս Պորփ. Դաւթի
փիլ., 536/3216»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Այս ինչ է բնաբան Պորփիւրի.
նախ ելոյր», 18ա՝ «լծ հոլով է», 21ա՝ «սրբամետ»,
25ա՝ «սրբոյ խաչին մ»:
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ԴԻՈՆԷՍԻՈՍԻ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՒՈՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
(Թրգմ. Ստեփաննոսի Լեհացւոյ)
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղուկաս Գառնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 404. չգրուած՝ 3բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԴx12 (ԼԴ 8): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով (թ. 385-96, 399, 402): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6x
10,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12x7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 13ա):
ՏՈՂ՝ 26: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ դարչնագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր հէնքի վրայ խաչանկար ծաղկազարդեր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ
չգրուած թուղթ. լուսագծերով:

Նմուշ 13ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – (գծանկար) Ճակատազարդ՝ 4ա
(մէջը՝ Դիոնիսիոս Արիսպագացի՞), 95ա (եռագմբէթ տաճար),
186ա, 353ա, 364ա, 386բ: Զարդագիր՝ հանգուցագիր, թռչնագիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մասամբ մաշուած. Պհպ. Ա.՝ պոկուած. թերթերին զանազան բծեր, որոշ թերթերի եզրեր պատռուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-304ա Արարեալ գիրքս շնորհալից սրբոյն
Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ
Տե՛ս ձեռ. 110, 1բ-348բ: Յռջբ/1ա-2ա: 1/2ա-93բ: 2/93բ184ա: 3/184ա-352բ: 4/352բ-63բ: 5/363բ-400ա (ժա՝ չիք):
Պատմութիւն սրբոյն Դիոնէսիոսի/400ա-2բ: Յիշ. սրբոյ մատենոյս/403ա-4ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1ա Օրհնեալ Հօգիդ Սո՛ւրբ Աստուած, մաքրեա՛

ՌՄԻԶ. – 1777

եւ սրբեա՛ զհոգիս, զմիտս եւ զամենայն զգայարանս,
օգնեա՛ եւ յաջողեա՛ զյառաջարգեալ գործս իմոյս ձեռաց:
94բ Եւ դուք, ընթերցօ՛ղք սիրելիք, խնդրեմ ի ձէնջ
վասն իմ թշուառական գրչիս խնդրել ի Տեառնէ մի
այցելութիւն, որ կարի եւ յոյժ կամ ի մէջ նեղութեան:
185բ Եւ Քրիստոսի յուսոյն եւ անճառելի մարդասիրութեանն նմա փառք յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն:
Որ ետ կարողութիւն տարտամեալ եւ զտարակուսեալ,
ժահոտա<հ> եւ տղմասէր, եղկելի, թշուառացեալ,
բազմասղալ, մարմնով խռփեալ եւ հոգւով խաւարեալ
անանուն գրչիս, եւ դուք, ո՛վ ընթերցօղք, յորժամ հանդիպիք սրբոյ մատենոյս, լացէ՛ք եղկելի անձս, որ յոյժ
եմ տառապեալ, ցաւագնեալ, եւ միթէ Տէր Աստուած
ձերին սուրբ աղօթիւքն ողորմեսցի եւ գթացի:
352բ Աղերսեմ ի ձէնջ, ո՛վ սիրելի ընթերցօղք
գրքոյս, յիշեսջի՛ք ի սուրբ յաղօթս ձեր զմեղօք մածեալս,
որ եմ յոյժ տառապեալ եւ ողորմելի եղեալ, միթէ ողորմածն Աստուած ողորմեսցի վշտալի, խղճալի գերոյս:
363բ Ո՛վ ամենասուրբ Հոգի, բարեխօսութեամբ
համայն սրբոց եւ աւետարանչին Յովհաննու զսիրտ
սուրբ մաքրեա՛, որ եմ յոյժ ողորմելի եւ դառն, զազիր
կենօք եւ յոյժ ողորմելի, որպէս յայտ է տէրութեանդ,
տե՛ս Տէր զտառապանս իմ եւ ողորմեա՛:
404ա Վերջին յիշատակարան սրբոյ մատենոյս –
Արդ, եղեւ աւարտումն գրքոյս, որ է Գիրք Սրբոյն Դիոնէսի, որ յետ զկնի իւր հոգեւոր յիշատակ թողեալ է ի
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վերայ աշխարհի, յորում ընթերցօղքն զմայլին եւ
ուրախանան, որ սա առաւել գերազանց գոլով քան
զամենայն մատեանս՝ քաղցելոց հաց եւ ծարաւելոց
ջուր, եւ ունի ինքն պարունակեալ զբանս խոր<հ>ինս
եւ հիացականս, որ կոչի Խորհրդական նրբահայեաց
աստուածաբանութիւն: Արդ, եղեւ ի շրջաբերութեանս
հայոց ի ՌՄԻԶ. (1777), ի յերկիրս Արարատեան, եւ ի
մայրս մեր լուսակառոյց, տիրանկար, երկնհանգէտ,
յաթինասարաս սրբոյ եւ մեծի, անյաղթելի, սարսափելի
աթոռոյս Էջմիածնի, եւ ի սորին վեհապետ եւ ընդրական հայրապետ տեառն սրբազան Սիմէօն կաթուղիկոսի Երեւանցոյ Ամենայն հայոց: Արդ, յայտարարութիւն
|404բ| լիցի սիրելի հարցդ եւ եղբարցդ, զի գիրքս այս,
յորում ստացեալ եղեւ Ղուկաս հանճարաշատ, խոհեմամիտ, ամէնիմաստ, բարեմիտ, բարեսէր եւ համեստաբարւոյ վարդապետն եւ արքեպիսկոպոսն՝ միաբան
սրբոյ գահւոյս եւ ծայրագոյն նուիրակն Զմիւռնոյ մայրաքաղաքին, եւ է ինքն տեղեաւ ի մայրաքաղաքէն
Գարնոյ, ի մանկութենէ հրաժարեալ եղեւ եւ զամենայն
ինչս իւր թողեալ, եւ եկեալ սրբոյ եւ մեծի Աթոռ[ոյ]՝
մայրս իւր: Արդ, գիտնոց միշտ կամին գիտենալ եւ

938

ստանալ յամենայն մատեանս աստուածային, վասն
որոյ փափաքեալ եղեւ սա նման առաջին գիտնոց, եւ
ետ գրել ի հալալ արդեանցն, զորս Տէր Աստուածն
ամենայնի բարեաւ եւ ուրախութեամբ առ ի վայելումն
տացէ մինչեւ ի խորին ծերութեան, եւ ինքն ամենայն
վշտաց եւ ի պէս-պէս անտանելի փորձանաց զերծուսցէ: Արդ, ես՝ յետնեալ ամենաթշուառ եւ ամենասխալ
անանուն ծրօղ գրքոյս, տարագիր եղեալ ի մանկութեան հասակիս եւ պէս-պէս անտանելի նեղութիւնս
կրեալ, միթէ Տէր ողորմեսցի, եւ ցօղն ողորմութեան ցօղասցի ի դամբարան յոսկերաց իմոց, վասն որոյ
զգրեալս մեր մնասցէ մինչեւ ի կատարած աշխարհի, եւ
զմատունս իմ ի հող դարձցի: Զայս ինչ եւս յայտ լիցի՝
գրեցաւ գիրքս ի դառն ժամանակի, յորում տանս յարեւելեան ոչ գոյր թագաւոր, եւ ամենայն ոք ինքնագլուխ
թագաւորէր, եւ քրիստոնեայքն կային ի մեծի նեղութեան, եւ եւս սուրբ Աթոռս, միթէ տեսցէ Տէր եւ ողորմեսցի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «2», Պհպ. Աա՝ «568/3217, ՌՄԻԶ.
– 1777, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

3218
ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ ԲԱՆՔ ՉԱՓԱՒ
ՌՂԴ. – 1645
ԳՐԻՉ՝ Հայրապետ քհյ: ԿԱԶՄՈՂ՝ Գաբրիէլ:
ԹԵՐԹ՝ 367. չգրուած՝ 1ա-2բ, 337բ, 340ա-3բ, 366բ-7բ: ՊՐԱԿ՝
3+Ա-ԻԹx12 (Գ, Դ, ԺԵ, Ի, ԻԳ 11, ԻԹ 9)+2x12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմներով՝ թագ, երեքնուկ, բոլորակ՝ վրան
աստղ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x6,5):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 27ա): ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ երկնագոյն մետաքս եւ կապոյտ կտաւ (դռնակինը). լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 27ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 6ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 107ա, 147ա, 189ա, 242ա, 308ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, բուսական ոճաւորումով մարդադէմ (147ա),
խաչ, թռչուն: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Յովհաննու: ԺԱ. դ.:
ԱԲ+ԳԴ. ստացուած երկու թերթերի կրկնածալումով: Մագաղաթ,
20.5x15. երկսիւն (15.5x9). անցման բոլորգիր (նմուշ՝ Դա). տող՝
17-9: Ունի՝ լս. համաբարբառ, լուսանցազարդ (կարմիր, կանաչ,
դեղին): Կարդալ. Աա, Բբ, Աբ, Բա՝ «[առ]նել եւ դարձեալ երթաս
անդրէն... եթե աստ լիեալ էիր» (ԺԱ. 8-21), Դա, Գբ, Դբ, Գա՝
«ատեան եւ ասեն... գուշակեսցէ զնմանէ» (ԺԱ. 47-56):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, կապիչներն ու
գամերն ընկած. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ թափուած.
թերթերին զանազան բծեր:

Նմուշ Դա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-333բ Տեառն Ներսէսի՝ հայոց կաթողիկոսի,
Նուէր մաղթանաց ներչափական տաղիւ տուաւղին
բայից, ըղձումն աղաւթից ներանձնական հոգւոյ,
զարթուցելոց մտաւք ի թմբրութենէ կրից յիշատակաւ
անցելումն իրի ներկային եւ ապագային, ողբումն
հեծութեան սրտի խաւսք ընդ Աստուծոյ, որ ոք փոխարկեսցէ զսա այլում, զգուշասցի ուղղութեան բայի
եւ գրոց, զի եթէ մի տառ յաւելու կամ նուազ, կաղացեալ գտանի ոտք վանկիցն, եւ ի չափոցն եւ ի բանիցն աւաղեսցին վերծանութիւնքն (5բ)
Տե՛ս ձեռ. 1540, 3ա-376ա: 1/6ա-106ա: 2/106բ-46ա:
3/146բ-88բ: 4/302ա-7բ: 5/188բ-241բ: 6/241բ-60ա: 7/268ա-71ա:
8/260բ-8ա: 9/279բ-87ա: 10/275ա-9բ: 11/271ա-5ա: 12/ 296բ9բ: 13/291ա-2բ: 14/293ա-4բ: 15/294բ-6ա: 16/296աբ (խորագիրը՝ չիք): 17/302ա: 18/333աբ: 19-21/չիք: 22/300ա-1բ: 23/չիք:
Ունի նաեւ՝

– 3ա-5ա Ցանկն է գրոցս – Ադամայ.... Բ... Թվականին.......ՃՂԹ.:
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Բ. 287ա-91բ, 307ա-65բ [Այլ բնագիրք]
1. 287ա-91ա Առաքել վարդապետէ ասացեալ
Ոտանաւոր չափով ըստ տառից այբուբենիցն, Խրատ
մանկանց («Ա-Ք, ՅԱՌԱՔԵԼԷ») – Այբն Աստուծոյ է
աւրինակ, / ուսուցանէ զքեզ համարձակ... լեալ ըստ
թըւոյն այբուբենի, / Էին լուսոյ անճառելի:
2. 307բ-32բ Գովեստ ներբողական պարագրական բանիւ Յաղագս վարուց մեծի հայրապետին
տեառն Ներսէսի Կլայեցւոյ հայոց կաթուղիկոսի եւ
տիեզերալոյս վարդապետի սըրբոյ, ասացեալ
տեառն Ներսեսի Լամբրոնու՝ արքեպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկեցւոյ եւ սորա հարազատի՝ որդոյ, դստեր,
եղբաւր – Շարժեալ ստիպէ հարկ տէրունի, / ըզդադարումն իմըս բանի... հայցեա՛յ լինել մեզ լըսելի, /
զԵկայք աւրհնեալքըն հայրենի:
3. 332բ-3ա Գովասանութիւն Ներսէսի – Սուրբ հայրապե՛տ, տէր րաբունի՛, / համանըման հաւրըն մեծի / Լուսաւորչին պարթեւական... նոյնպէս եւ դու լուսաւորեալ
ըզՀայաստան, / ոչ ի ծածուկ եւ խըրթնական կամ աւել
բան:
4. 333բ-7ա Աւտանաւոր Առաքել վարդապիտի ասացեալ Վասն ՀԲ. (72) փե[ր]թ գրոց – Տէր Առաքել՝
դիտող Սիւնեաց, / զուրկ եւ թափուր ամէն շնորհաց... զոր
այսչափ խրատ գըրեաց փութով, / զմեզ ի մեղաց ազատելով:
5. 344ա-62ա Տեառն Ներսեսի Հայոց կաթուղիկոսի ասացեալ է հանելուկս Վասն ուրախութեան մարդկան. եւ դնէ ըսկիզբն զԱդամ – Կաթուղիկոսն էր անղալատ, / յիւր վիճակէն ոք չէր ի զատ... քան ըզռըն չանի
լի կենայ, / բարձըր նըստի զինչ զամիրայ («ճագն»):
Հմմտ. ձեռ. 1558, 370բ-87բ (ա-ճկգ.). տե՛ս նաեւ Ա. Մնացականեան, Հայ միջնադարեան հանելուկներ, Երեւան, 1980,
էջ 198-316. ձեռագիր P:

6. 362բ-5բ [Վիճակ – հանելուկ]
Տե՛ս ձեռ. 1558, 388ա-92ա: ա/365բ: բ/362բ: գ/363ա-5բ:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԷ. դար
Գ. 366ա [Յաղագս բնութեան Քրիստոսի] – Զի
մարմնաւորութիւն եւս Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի... Հօր անտի գալոց է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 146ա Յիշեսջի՛ք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր
մեղաւոր գրչիս:
188բ Միահամուռ տունք Պարտապանէն մինչեւ
աստ ՊԼ. (830) պիտի, բայց աստ ՊԻԸ. (828) կա, թէ
պակաս է, ի գաղաբարս է, մի՛ մեղադրէք: Բովանդակ
տունք Յիսուս Որդոյն մինչեւ աստ ՎՈԺԲ. (3612):
241ա Ողբս բովանդակ հազար եւ քառասուն եւ վեց
տուն է, թէ պակաս է՝ ի յօրինակէ, զերէ մեք այսչափս
գտայք:
299բ Ո՛վ եղբարք, Յիշեսցուք փառք, Առաւօտ լու-
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սոյն, Աշխարհ ամենայն այս կարգ|300ա|ըս պիտէր եւ
վասն տկարութեան մերոյ ոչ գրեցաք, մի՛ մեղադրէք,
ով ուզենայ, կարգս գրէ, օրինակն այսպէս էր:
301բ Ո՛վ եղբայրք, Հաւատով խոստովիմ այս
կարգս էր, հրամանք ձեր է:
338ա Յիշատակարան գծողի տառիս – Ի ձէնջ
հայցեմ աղերսալի,
վերծանողաց յայսըմ տառի,
գերագունիցըդ հրաշալի,
ընթերցողացըդ սուրբ գծի:
Արդ, ես թշուառս ամենայնի,
յոյժ պաղատիմ ես փարելի,
բայց զի չեմ հմուտ այսմ արհեստի,
չի մեղադրել ինձ ծաղրալի:
Րաբունապետըն պանծալի
սուրբըն Ներսէս Շընորհալի,
ի Սուրբ Հոգւոյն նա թելադրի
իմաստութեամբ ըսկսանի:
Էր ունակ բանիւ յոյժ քաղցալի
ըսկիզբն եդեալ զհայր մեր նախնի,
լեզուաւ ճառեալ զբանն ի կարգի
հայցմամբ առ Տէրըն պաղատի:
Նաեւ սուրբ հարքն Նիկիայի
եռ հարիւր տասնութն մի տեղի, |338բ|
որ եւ զփրկիչն ամենայնի
դաւանեց[ա]ն Աստուած Որդի:
Րախճան բանիւ յոյժ պերճալի
զնոյն դաւանումըն դաւանի,
ամէնիմաստ իւրով շնորհալի,
քաղցըր բառիւ եւ գովելի:
Ջանիւ դարձեալ ըսկսանի
բանիւ փարթամ եւ անթերի,
այլեւ սուրբ հարքն Արշակունի
պատուեալ գովէ ի մի կարգի:
Նաեւ բանիւ կըսկծալի
աւրինէ Ողբս Եդեսայի,
դարձեալ գովեստս ներբողի
առ կենսատու սըրբոյ Խաչի:
Պայծառաթռիչ սուրբ երամի
լուսեղինացն այն սուրբ խըմպի,
րամ դասուցն այն իննեկի
ճառս աւրինէ յոյժ քաղցրալի:
Էյիցս համեղ ուժեղ բանիւ
խրատս կարգէ մանկանց տղայի, |339ա|
սոյն եւ բազում բանս ներբողի
եղելոց իրաց ամենայնի:
Եւ էր պայծառ սիւն մէջ երկրի,
նաեւ պարծանք էր մեր Հայկի,
ղամպարափայլ ջահն շիջանի
անպատմելի փառսն փոխի:
Եւ իւր զարմէն գահոյք նստի
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Ներսէս անուն Լամբրոնացի,
ւիւսմամբ եւ սա հոգւով ի լի
զվարսըն պատմէ տեառն Ներսեսի:
Ծընեալ մանկո՛ւնք նոր Սիովնի,
ի ձէնջ հայցեմ տալ ողորմի,
րամեալ գծողի այս սուրբ տառի
տէր Հայրապետ քահանայի:
Այլեւ ծնողացս իմ պատուելի
եւ յազգայնոցս ամենայնի,
գոլ կազմողիս այս սուրբ գծի
տայք ողորմիս Գաբրիէլի:
Րամեալ հայոցըս թուականի
հազար նըսունն էր եւ քառի (1645), |339բ|
եւ Ապրիլի տասնուհընկի
Աւարտեցաւ բանս հոգելի:
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Արդարասցուք վերջ այսմ իրի
Յիսուս Որդոյս յիշատակի,
լսելով խրատիցըն քաջ հովուի
եւ փառըս տալ ըստեղծաւղի:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 163-4, Հմր 278:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պհպ. Բա (1661 թ., նոտրգիր) Եղիսաբեթն թվին
ՌՃԺ. (1661), օրն Ե.շաբթի: Մարտիրոս վարդապետն
նաւ մտաւ Մայիսի ԺԹ., օրն Համբարձման: Ունիսի Ժ.
Յիսուս Որդուն ՉԻԵ. (725) համարքն, ողբացէ՛ք ի ///
համարք, արդ պատ///:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Յիսուս Որդի», Պհպ. Բա՝ «578/
3218», 1ա՝ «ՌՂԴ. – 1645, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3219
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Ստեփանոս դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 344+1 (կրկն.՝ թ. 110. յետագայի էջակալում՝ 3-676,
որ է՝ 3ա-344բ). չգրուած՝ 1ա, 54աբ, 56բ, 328բ, 344բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԼx12 (Ա, Զ, 11, Ե 16, ԺԶ 13, ԻԶ 14, ԻԷ 2, ԻԸ 10, ԻԹ 6, Լ 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (9,5x6,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 76ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝
ԺԸ. դ., տպարանային, եւրոպական ոճի դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, բուսական անկիւնազարդերով, փեղկերի կենտրոններում ճնշադրոշմով՝ շեղանկիւն բուսազարդեր, մէջները
ձուածիր շրջանակներ, որոնց մէջ Ա. փեղկին՝ Խաչելութիւն, Բ.
փեղկին՝ Տիրամայր. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ
թուղթ. լուսանցակողերը՝ բրոնզ, ճնշադրոշմով բուսազարդեր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ. սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսագծերով,
մասն կազմաստառի (Պհպ. Գ.):

Նմուշ 76ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Յարութիւն՝ 130բ: Լս-ային – Աննա՝
6ա, Մարիամ Աստուածածին՝ 9ա (Աւետումն), 212ա, Աւետումն
հովուաց՝ 13ա, Դաւիթ եւ Յակովբ՝ 39ա, Ստեփաննոս նահատակ՝ 40բ, Յովհաննէս եւ Յակովբ՝ 45ա, Առաքեալք 47ա, 49բ,
Յովնան մարգարէ ի երախ կիտի՝ 51ա, Ադամ եւ Եւա՝ 57ա, Երեք
մանկունք ի հնոցի՝ 70բ, Յովհաննէս Երզնկացի Պլուզ՝ 94բ, Գրիգոր Լուսաւորիչ՝ 187բ, 189բ, Յարութիւն Ղազարու՝ 108ա, Իմաստուն եւ յիմար կուսանք՝ 113բ, Յովսէփ Արիմաթացի՝ 128ա,
Առաքեալ՝ 143բ, Համբարձումն՝ 162ա, Յովհաննէս Մկրտիչ՝
182բ, Հռիփսիմէ՝ 193ա, Պայծառակերպութիւն՝ 199բ, Մարգարէ՝
232ա, Յակովբ Մծբնացի՝ 235ա, Կոտորումն մանկանց՝ 236բ,
Միքայէլ եւ Գաբրիէլ հրեշտակապետք՝ 238ա, Սուրբ հայրապետ՝
240ա, Գլխատումն մարտիրոսի՝ 268ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 3ա,
131ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 11բ, 57ա, 108ա, 172բ, 215բ, 268ա,
287բ: 307ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ խոյ (247բ), բուսական, տաճար, խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր, մարդադէմ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, նարնջի,
սպիտակ, սեւ, բրոնզ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մասամբ մաշուած, կապիչներն
ընկած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետեւանքով

մանրանկարների մեծ մասը ջնջաուծ-եղծուած, յաճախ անընկալելի, թանաքը տարածուած, թ. 2-3ի միջեւ մէկ թերթ կտրած-հանած, թ. 26ի ստ. աջ անկիւնը պատռուած, թ. 110, 116, 137ի լս.
մանրանկարը պատռած-հանած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 3ա-265ա [Շարակնոց]
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/3ա-6ա: 2/6ա-8բ: 3/8բ-11ա
(բ՝ չիք): 4/11բ-3ա: 5/13ա-4բ: 6/14բ-6բ: 7/16բ-8բ: 8/18բ-20բ:
9/20բ-2բ: 10/22բ-4բ: 11/24բ-6ա: 12/26ա-8բ: 13/28բ-33ա: 14/
33ա-5բ (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն քառասնաւրեայ գալստեան
Տեառն ի տաճարն): 15/35բ-7ա: 16/37ա-9ա: 17/39ա-40բ: 18/
40բ-3ա: 19/43ա-5ա: 20/45ա-7ա: 21/47ա-9բ: 22/49բ-51ա:
23/51ա-3ա, 57ա: 24/չիք: 25/57ա-8բ: 26/58բ-62բ: 27/62բ-8բ,
247ա: 28/68բ-77բ: 29/77բ-88ա: 30/88ա-94բ (գ՝ չիք):
31/100բ-7բ: 32/108ա-9բ: 33/110ա-դ: 34/110դ-1բ: 35/111բ-3բ:
36/113բ-5ա: 37/115ա-6բ: 38/116բ-9ա: 39/119ա-27բ: 40/128ա30ա: 41/131ա-7ա: 42/137ա-43ա: 43/143ա-62ա: 44/162բ-5բ:
45/165բ-72ա: 46/172բ-4բ: 47/174բ-6ա: 48/176ա-7ա: 49/177ա8բ: 50/178բ-9բ: 51/179բ-81ա: 52/181ա-2բ: 53/182բ-6բ:
54/186բ-7բ: 55/187բ-9բ: 56/189բ-91ա: 57/191ա-3ա: 58/193ա8ա: 59/198ա-9բ: 60/199բ-202ա: 61/202ա-3ա: 62/203բ-5ա:
63/205ա-6ա: 64/206ա-8ա: 65/208ա-10ա: 66/210ա-2ա:
67/215բ-6բ: 68/216բ-8ա: 69/218ա-9բ: 70/219բ-20բ: 71/220բ2ա (խորագիրը՝ չիք): 72/222ա-3ա: 73/223ա-4բ: 74/224բ-6բ:
75/226բ-8ա: 76/228ա-30ա: 77/230ա-3ա: 78/233ա-4բ: (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն սրբոց թարգմանչացն): 79/235ա-6բ:
80/236բ-8ա: 81/238ա-40ա: 82/240ա-53ա, 265ա-6ա (Մեղեդի
Միռոնի ի վերայ նորածնելոցն՝ չիք): 83/253ա-7ա: 84/257ա62ա: 85/262ա-4բ, 266ա-7բ (զ-ի խորագիրը տարբեր՝ Երգ
եւթներորդ ժամու): 86/268ա-87ա (խորագիրը՝ չիք): 87/287բ306բ: 88/307ա-24ա: 89/324ա-8ա: 90/94բ-100բ: 91/251բ-3ա:
92/250ա (խորագիրը տարբեր՝ Սրբոյն Մինասայ): 93/55ա-6ա:
94/53աբ: 95/212ա-5ա: 96/264բ-5ա (խորագիրը տարբեր՝ Երգ
վասն սուրբ պատարագին):
Ունի նաեւ՝
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

– 246աբ Սրբոյն վկայիցն Տարագրիո[սեանց] –
Տենջալի տաւնիւ սըրբոցն զուարճանայ այսաւր... ցընծութեամբ ընկալ եւ ըզմեզ յերկնային խորանսդ:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
Բ. 1. 1բ-2բ Նշանակութիւնք երգողաց զշարականն – Որք զծորանս Հոգւոյն արբին... ԺԷ. Որ զլոյս
անճառ շարականն Ներսիսի, Յովհաննէս Պլուզ վարդապետն է ասացեալ:
2. 329ա-42բ Քաղուածք օրհնութեան տօնից տէրունականաց եւ ամենայն սրբոց ըստ իւրաքանչիւրոց պատշաճից – Երգեցէ՛ք, որդի՛ք Սի[ովնի].....
003... Որ հաստատեցեր բանիւ եկեղեցւոյ, փառք Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն......398:
3. 343ա Վասն թուոց շարականացն եւ նոցին
հարցից ըստ ձայնիցն – Շարականք աձ. ճդ. 104.
հարցք. իբ. 22... Լինին բովանդակ շարականք ՌՈԻԵ.
(1625) եւ հարցք ՃՀԷ. (177), իսկ հարցքն եւ շարականքն միանգամայն լինին ՌՊԲ. (1802):
4. 343ա Անուանք խազից շարականաց – Շեշտ...
զարկ:
5. 343աբ Վասն անուանց յաւրինողաց զշարականսն, որք ոմանք սկսեալք եղեն ի թոյւոյն Քրիստոսի եւ այլք, որ ի մերում հայկական թուոյ – Իսահակ
հայրապետն ՆԺԹ. (419)... Յաւհաննէս Պլուզն ՌԳՃ.
(1300), ՉԽԷ. (1298):
6. 343բ Եւ զայս յայլուստ գտաք, զի զԱւետեաց
պատկերն եւս Մաւսէս Խաւրէնացին է ասացեալ, եւ
զԱւագ տաւնսն եւս Ներսէս Կլաեցին, եւ զՀամբարձմանն՝ Ներսէս Լամբրաւնացին, միայն զմեղաք յամենայնին՝ Աւձնեցին:
7. 344ա Ձայնագիւտ այսպէս արա՛ – Կալ ի Զատկէն մինչեւ ուր եւ իցես եւ ե՛րթ Ը.-Ը...
8. 344ա Եւ ձայնք են այսոքիկ – Առաջի ձայն՝ աձ...
Առաջի կողմ՝ ակ... Վերջ՝ դկ.:
9. 344ա Վասն սկսանելոյ ձայնից շարականաց –
Աձ. Օրհնեսցո՛ւք ըզՏէր, զի փառաւոր է փառաւորեալ...
ԴԿ. Օրհնեսցու՛ք ըզՏէր, զի փառա[ւ]ք է փառաւորեալ:
Օրհնեցէ՛ք, մանկո՛ւնք, ըզՏէր եւ աւրհնեցէ՛ք զանունըն
Տեառն: Լուսապայծառ իմաս/// (չշարունակած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 107բ Զբազմամեղ գրիչս ըՍտեփաննոս եւ
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զծնաւղսն իմ աղաչեմ յիշեցէ՛ք ի մեղաց թողութիւն, եւ
Աստուած զձեզ յիշէ յիւր յարքայութիւն. ամէն:
267բ ԶՍտեփաննոս դըպիրս ի գրչաց,
եւ զոչ գիտողս ի յարուեստաց,
առ ոտս անկնիմ ձեզ աչաւք թաց՝
պաշտաւնէից դասք երջանկաց,
զոր դուք հայցէք ի Տէր Աստուած,
ինձ թողութիւն եւ ձերն աւղնեաց:
342բ Իսկ ի Մարտիրոսաց տաւնիցն հինգ շարական
յաւուր ձայնէն ասա՛ զաւրհնութիւնն եւ Ա. շարական
յաւուր պատշաճէն, թէ երկուշաբթի իցէ՝ Հրեշտակաց
ասա՛, թէ երեքշաբթի՝ Մարգարէից, թէ հինգշաբթի՝
Առաքելոց, թէ շաբաթ՝ Ամենայն սրբոց, որոց եւ լինիցի
եւ զկնի Հոգւոյ գալստեան, Հանգստեան, Աստուածածնի եւ Խաչի, փա՜ռք, իսկ յորժամ յաւուր պատշաճոյն ոչ
գտանիցի, դու յանցելոյն եւ կամ առաջակայ աւրէն
ասա՛, զորն եւ կամիս, բայց խորհրդաւորսն համեմատեա՛
ըստ պատշաճոյն եւ ըստ խորհրդոյն. եւ զգծաւղս յիշեա՛:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2բ (1832 թ., շղագիր) ԶՇարականս պարգեւեաց
ինձ Գրիգոր դպիր Բեշտամալճեան, 1832, ի Պօլիս,
Մարուգէ վարժապետ Վառնացի:
2. 107բ (1881 թ., շղագիր) Զմեղաւոր Յովհաննէս
ծ[այրագոյն] վարդապետս Գրիգորեան յիշեցէ՛ք ի
Տէր, ի Րուսճուք, 1881, Հոկտեմբեր 23, Պուլկարիոյ:
3. 5ա (ԺԹ դ., շղագիր, ստ. լս.) Ն[ուաստ] Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան, ի
Րուսճուք Պուլկ[արիոյ]:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Պհպ. Աբ, Պհպ. Գբ սեւ թանաքով
ութանկիւն՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՊԵՏՐՈՍ / 1251
(1802)», 66ա, 107բ կապոյտ թանաքով բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ
ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Թուղթ [Շար]ական ձեռաց, բոլորագիր (՞), ///կան», Պհպ. Աա՝ «588/3219, ԺԷ. դ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Յիսուս Միածին», Պհպ. Աբ՝
«Շրական», 1ա՝ «զընտիրս ի գրչագրաց», 328բ հայերէնյ տառեր՝ ա, ի, ն, բ, ծ, պ, փ, լ:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 8բ՝ Գաբրիէլ հրեշտակապետ, 9ա՝
Սուրբ Հոգի (Քրիստոսադէմ):
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ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԵ.– ԺԶ. դարեր
ԹԵՐԹ՝ 289: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԶx12 (Ա 9, Ե, ԺԱ, ԺԷ-ԺԸ, ԻԵ 11, ԺԲ,
ԺԳ, Ի 10, ԻԶ 3): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (10x6): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 75ա. ծածկագիր՝ 262բ):
ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով եւ
կապիչներով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դրոշմազարդ կարմիր կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+ԴԵ. սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 75ա
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – բուսական զարդաշրջանակի մէջ
եղծուած պատկեր ն (՞) 108բ: Լս.ային – Համբարձումն՝ 135բ,
Յակոբ Մծբնեցի՝ 199բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա, 109ա, 143ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 9բ, 46ա, 86ա, 182բ, 227բ, 245ա, 266ա: Լուսանցազարդ՝ բուսական, խաչ, տաճար: Զարդագիր՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գոյներ՝ կարմիր, վարդագոյն, դարչնագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան
հետքեր, որի հետեւանքով որոշ ճակատազարդեր եւ կարմրագիր
խորագրեր ջնջուած կամ անընթեռնելի, թանաքը տարածուած, որոշ
թերթերի արտաքին թափուած հատուածները նորոգուած յետագայի թղթով 1970ականներին, 10ա վերին լս-ում շարականի
օժանդակ մասը լրացուած ԺԹ. դ-ի շղագրով, թ. 9-10ի՝ 4, 45-6ի՝
1, 132-3ի, 142-3ի, 194-5ի, 227-8ի միջեւ 2ական թերթ ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-289բ Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/1ա-4ա: 2/4ա-6բ: 3/6բ-9բ:
4/9բ-10ա (Որ դասուց երկնաւորաց, Ուրախացի՛ր, Աստուածածին, Անկանիմք առաջի քո, Աստուածածի՛ն, Աւրհնեմք ըզքեզ,
Ծագումըն հրաշալի՝ թափուած,) 5/10ա-1բ: 6/11բ-3բ: 7/13բ5ա: 8/15ա-7ա: 9/17ա-9ա: 10/19ա-20բ: 11/20բ-2ա: 12/22ա-4բ:
13/24բ-8բ: 14/28բ-30բ: 15/30բ-2ա: 16/32ա-4ա: 17/34ա-5բ:
18/35բ-7բ: 19/37բ-9բ: 20/39բ-41ա: 21/41ա-3ա: 22/43ա-4բ:
23/44բ-5բ (Ծագեալ առաւաւտ, Յովնան մարգարէն, Որ առաքեցեր զՅովնան, Ապաշխարութեամբ ապրեցաւ՝ թափուած): 24/չիք:
25/46ա-7բ: 26/47բ-51ա: 27/51ա-6բ, 227ա: 28/56բ-64ա:
29/64ա-73ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն Դ.շաբաթի): 30/73ա80ա: 31/80ա-6ա: 32/86ա-7բ: 33/87բ-9բ (Որ զերիս մանկունսն՝
չիք): 34/89բ-90ա (Բարեբանեալ ես՝ չիք): 35/90բ-2ա: 36/92ա3բ: 37/93բ-5ա: 38/95ա-7ա: 39/97ա-106ա (Յահեղ աւուրն՝ չիք):
40/106ա-8ա: 41/109ա-15ա (բ-ի խորագիրը ջնջուած): 42/115ա20բ: 43/120բ-35ա (Անըսկիզբըն Բանդ, Ըզքո յարութիւնդ, Առեալ
եւ մեր, Այսաւր զենաւ, Որ տըրտմահաղորդ, Տեսիլ փայլակնաձեւ,
Յանճառ փառաց, Լուսով աստուածութեան, Որ եկիր կամաւ Հաւր, Թիւս իմ: Ողորմեա՛, փրկիչ՝ թափուած): 44/135բ-8բ: 45/138բ42բ (Հրեշտակ քո, Անըսկիզբըն Բանդ, Վասըն մերոյ փըրկութեան, Փառք յարութեան քո, Յարուցեալ է Տէրն, Որ յահեղակերպ
աթոռ, Որ վասըն մեր յերկնից, Փառըք Քրիստոսի, Իւղաբերից
կանանցն, Որ անբաւելի՝ թափուած): 46/143ա-5ա (խորագիրը՝
չիք): 47/145ա-6բ: 48/146բ-7բ: 49/147բ-9ա: 50/149ա-50ա:
51/150ա-1ա (Անճառելի բըղխումն՝ չիք): 52/151ա-2ա (Անեղանելի հոգիդ՝ չիք): 53/152ա-6ա: 54/156ա-7ա: 55/157ա-9ա:
56/159ա-60բ: 57/160բ-2բ: 58/162բ-8ա: 59/168ա-9բ: 60/169բ71բ: 61/171բ-3ա: 62/173ա-5ա: 63/175ա-6ա: 64/176ա-8ա:
65/178բ-80ա: 66/180ա-2ա: 67/182բ-3բ: 68/183բ-5ա: 69/185ա6ա: 70/186բ-7բ: 71/187բ-8բ: 72/188բ-90ա: 73/190ա-1ա
(խորագիրը կիսատ՝ Կանովն): 74/191բ-3բ: 75/193բ-4բ (վջ.
թափուած՝ նախաստեղծին մահու ամ///): 76/չիք: 77/195ա-7բ
(սկ. թափուած՝ ///ան աստուածութեանդ քո սուրբ մարգարէն...):
78/197բ-9բ: 79/199բ-201ա: 80/201ա-2բ: 81/202բ-4ա:
82/204ա-14բ, 51ա, 283աբ (զ՝ չիք): 83/214բ-8բ: 84/218բ-23ա:
85/223ա-7ա: 86/227բ-44բ (Ժողովեալքս ի յիշատակ սըրբոց
քոց, Ժողովեալքս ի յիշատակ սըրբոց մարտիրոսացըն, Որք
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ըզհանդէս նահատակութեան, Որք զանձինս իւրեանց, Պատուական վըկայից, Առաքինասէր վարուք՝ թափուած): 87/24562ա: 88/266ա-82բ (խորագիրը՝ չիք): 89/262բ-5բ, 284աբ
(ՅԵրուսաղէմ քաղաք վերին՝ չիք, բ-ի վջ. թափուած՝ ուրախացան հոգիք մարդկան յոյժ///): 90/285ա-88բ (սկ. թափուած՝
///ազմագոյն ակամբք հանդիսից նահատակութեան...) 91/չիք:
92/244բ: 93/288բ-9բ: 94-5/չիք: 96/282բ-3ա:
Ունի նաեւ՝

1. 283բ-4ա Շարական կրակմըտի Համբարձի ասա՛յ թէ – Անըսկիզբն Աստըւած, համապայծառ, ամենասուրբ Երրորդութիւն... զաստուածային լոյս քո ծագեաց անձինըս մեր:
2. 289բ Շարական նընջեցելոց – Ես ասացի ի վերանալ յինէն... երկնի եւ յերկրի աւգնա/// (թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 227ա (ԺԷ. դ., բոլորգիր) Զարթ(՞) պ[արոնս]
զիւր հալալ վաստակով նորոգել ետ զայս Շարակնոց,
նորոգ ետու /// (2 նախադասութիւն անընթեռնելի):
2. 262բ (ԺԷ. դ., ստ. լս. սիւնակէտագիր ծածկագիր) ///::. /. ///::. /. //::: ///:: ///::: ////::: ////: (Շարակնոցս): ԺԹ. դ-ի շղագրով՝ «սեպաձեւ տառք»:
3. 64ա (1882 թ., շղագիր, ստ. լս.) Ն[ուաստ] Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեան, ի
Րուսճուք, Յունվար 12, 1882:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «3 ///», Պհպ. Աա՝ «Հմր 589, Շարական, թուղթ, բոլորգիր, վերջն թերի», 1ա՝ «589/3220»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 2ա վերին լս.՝ «անձին ընկերացս
իւրոց», 50աբ ստ. լս.՝ «ըզնստեալն ի քերովբէական աթոռ աւրհնեցէ՛ք եւ բարձր ի հոսել հրեղէն գետոց, փորձանաց ազգի մարդկան ինձ շնորհեաց զթեւ աղաւնոյ
վերալս զհետ արդարոց», 57ա վերին լս.՝ «գովեմք զքեզ
բան եւ լոյս, որ զտիրական քո պատկեր լուսով», 59բ
ստ. լս.՝ «Զերկրպագեալն ամենայն արարածոց զհամաբնական ձայնիւ բարեբանելով աւրհնեցէ», 61ա՝
«ցնծասցէ ///, լսելի արա՛յ ինձ, Տէ՛ր, զձայն արքայութեան քո», 171ա ստ. լս.՝ «Մինաս, Խաչատուր», 193բ4ա ստ. լս.՝ «կ թ գ մինը մի, մի անշ», 265բ՝ «Ես պետ
պատվական Աստուած Տէր օրհնեալ յոյժ», 270բ ստ. լս.՝
«Ի քեզ եմք ապօինեալ, որ մայրդ ես եւ աղախին
Քրիստոսի, լե՛ր բարեխաւս վասն մեր, զի զանուն Տեառն
կարդասցուք եւ զքեզ մեծարեալ պատուեսցուք», 287ա
լս.՝ «մեղաւորացս թողութիւն շնորհեա՛յ մարդ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 87բ՝ բուսական լուսանցազարդ,
105բ՝ լուսանցազարդ, 105բ, 106ա՝ խզբզոց:

3221
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 357: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԲx12 (Ա 8, Բ 6, Է 10, Ի 11, ԼԱ 8, ԼԲ 2):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(10x6): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 99ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ Ա.

փեղկին չիք, Բ. փեղկին՝ պարսկական տպագիր կանաչ թուղթ.
գրաքննական հրահանգով (վերծանեց եւ թարգմանեց Հայկազ
Գէորգեանը)՝ اشتهار نامه چون بعضی از تجار بفریب مشتری بازار مال خود
را برادران رالی چاپ کرده می آورند از خریداران مال ما توغع میشود توجه
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

 برادران رالی.«( داشته نشان خانهء ما را بشناسندԾանուցում՝ քանի որ
որոշ վաճառականներ գնորդներին խաբելով, իրենց ապրանքը
Ռալի եղբայրների անուան տակ են տպում, ուստի մեր գնորդներին խնդրում ենք ուշադիր լինել եւ ճանաչել մեր տարբերանշանը. Ռալի եղբայրներ». կայ նաեւ նրանց տարբերանշանը՝
առիւծ). լուսանցակողերը՝ կարմիր:
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72ա (Շարական խընկարկութեան՝ չիք): 83/272բ-7ա: 84/277ա83ա: 85/283ա-7բ: 86/287բ-308բ: 87/309ա-29բ: 88/330ա-49բ:
89/350ա-1ա (Աստուած անեղ, անժամանակ (Ա-Հ, Ջ-Ք),
Յերուսաղէմ քաղաք վերին, բ՝ թափուած): 90/354բ-7բ: 91-2/չիք:
93/357բ (վառեալ մըտէր ի մեծ հան/// վջ. թափուած): 95/351ա4բ: 96/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 99ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լս-ային՝ Ստեփանոս նահատակ՝
38բ, Յովսէփ Արիմաթացի՝ 133ա, Ներսէս Շնորհալի՝ 207ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 136ա, 184բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 54ա, 108բ,
232ա, 287բ, 309ա, 330ա: Լուսանցազարդ՝ բուսական, թռչուն,
տաճար, խաչ, սափոր, ծառ: Զարդագիր՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, լուսանցակողերի կարմիրը մեծ մասամբ թափուած. լուսանցներում փոքրիկ պատռուածքներ, զանազան բծեր., 1ա էջին սոսնձած սպիտակ թուղթ,
թ. 349ը կապտաւուն լուսագծերով աւելացուած յետագայում,
ընդմէջ թ. 8-9ի՝ 7, 14-5ի՝ 3, 227-8ի, 349-50ի՝ 1ական, 350-1ի՝ 3,
353-4ի՝ 2 թերթ ընկած, շարականների օժանդակ մասերը լրացուած լս-ներում ԺԹ. դ-ի շղագրով. 42բ, 52ա, 192բ, 227բ, 306բ,
330բ էջերի կնքադրոշմը ջնջուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-357բ Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/1ա-5ա (սկ. չիք՝ ///մանակն ի
Հաւրէ ծնեալն այսօր ծնաւ): 2/5ա-8ա (խորագիրը տարբեր՝
Կանովն սրբոյ Աստուածածնին, ծընընդեանն սուրբ Կուսին):
3/8աբ (Որ առաքեցեր զմիածինդ, Որ անիմանալիդ ես յէութեան, Ուրախ լե՛ր Մարիամ, սուրբ Աստուածածին, Որ յանէից անմարմնական, Ուրախ լե՛ր Մարիամ, կոյս անապական, Աստուածածին խորան լուսոյ, Աստուածածին սուրբ կոյս անապական, բ՝
թափուած): 4/չիք: 5/9ա-10ա (Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի, Այսաւր
ցընծան երկինք, Ի Հաւրէ ծագեցար, Անըսկիզբն էակից՝
թափուած): 6/10ա-2ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն եր[ր]որդ
աւուրն աւրհնութեան): 7/12բ-4բ: 8/14բ-5ա (Այսաւր Գաբրիէլ
հրեշտակըն, Որ ի ծոցոյ Հաւր, Ըզքեզ Աստուածածին, Ըզքեզ աղաչեմք, Որ ի հրեղէն աթոռ, Ըզքեզ կոյս եւ մայր՝ թափուած): 9/15ա7բ: 10/17բ-9բ: 11/19բ-21բ: 12/21բ-4ա: 13/24ա-9բ: 14/29բ-32ա:
15/32ա-4բ: 16/34բ-6բ: 17/36բ-8բ: 18/38բ-41բ: 19/41բ-3բ:
20/43բ-6ա: 21/46ա-9ա: 22/49ա-51ա: 23/51ա-3բ: 24/54բ:
25/54ա-6ա: 26/56ա-60բ: 27/60բ-8ա (խորագիրը՝ չիք, գ. տարբեր՝
Շաբաթ աւր սուրբ Նիկօլի Երուսաղեմա հայրապետին): 28/68ա78բ: 29/78բ-90բ: 30/90բ-100ա: 31/100ա-8ա: 32/108ա-10բ:
33/110բ-2բ: 34/112բ-4ա: 35/114ա-6ա: 36/116ա-8ա: 37/118ա9բ: 38/119բ-22բ: 39/122բ-33ա: 40/133ա-5բ: 41/136ա-43ա
(խորագիրը՝ չիք): 42/143ա-50ա: 43/150ա-71բ: 44/171բ-6ա:
45/176ա-84ա: 46/184բ-7ա (խորագիրը՝ չիք): 47/187ա-8բ:
48/188բ-90բ: 49/190բ-2ա: 50/192ա-3բ: 51/193բ-4բ (խորագիրը՝
չիք): 52/195ա-6բ: 53/196բ-201բ: 54/201բ-3ա: 55/203ա-5բ:
56/205բ-7ա: 57/207ա-10բ: 58/210բ-6ա: 59/216ա-8ա: 60/218ա20բ: 61/220բ-2ա: 62/222ա-4ա: 63/224ա-5բ: 64/225բ-7բ (Անըսկիզբն Աստուած, Անթառամ ծաղիկ՝ թափուած): 65/228ա-9ա (Այսաւր զանճառելի ծնընդեան քո, Լոյսն անքըննին՝ թափուած):
66/229ա-31ա: 67/232ա-3ա: 68/233ա-5ա: 69/235ա-6բ: 70/236բ7բ: 71/237բ-9ա: 72/239բ-40բ: 73/240բ-2ա: 74/242ա-4բ:
75/244բ-6բ: 76/246բ-8բ: 77/248բ-51բ (բ.ի խորագիրը՝ չիք):
78/251բ-3բ: 79/253բ-5բ: 80/255բ-7ա: 81/257ա-9բ: 82/259բ-

Գրչի. 184ա Զանարհեստ եւ զանարժան մեղօորս
յիշեցէ՛ք, ո՛վ եղբայրք, ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր եւ
անմեղադի՛ր լերո՛ւք սըղալանացն, զի կար մեր այսր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 231բ (1800 թ., նոտրգիր, երկիցս) Յիշատակ է
այս Շարականս Թաթոսին, հալալ վաստակովս առեցի
Գ. զօլաթահ, թվին ՌՄԽԹ.ին (1800) Նոյեմպերի Ժ.ին:
2. 39ա (1869 թ., նոտրգիր, վերին լս.) Ի 1869 ամի,
29ին Մարտի ի Ղուբայ ստացիմ այս Շարականս Ղարաբաղից, Կ. - (անընկալելի ստորագրութիւն):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 42բ, 227բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝
անընթեռնելի: 52ա, 215բ, 226բ, 227ա, 236ա ութ կորերով ոճաւորուած բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ /
ԾԱՌԱ ԱԼԷՔ/ՍԱՆ ԹՈՒԻՆ ՌՃ/ՁԹ. (1740): 192բ, 306բ,
330բ 353բ (երկիցս) սեւ թանաքով բոլորակ՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱ / ՍԱՖԱՐ, (արաբանիշ)՝ 1251 (1802)»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «4 թուղթ, նոտրագիր, անթուական», 1ա.ին սոսնձած թերթիկին՝ «Նորին վեհափառութեան տեառն Գէորգայ Դ.ի երկնապարգեւ հայրապետի եւ պաշտպանի Հայկեան մատենագրութեան
նուէր ի խոնարհ ծառայէ Համազասպ քահանայէ ՏէրԱւետիքեանց, Հմր 14-10, 14 Սեպտեմբերի 1880 ամի, ի
Շուշի, 590/3221»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 29ա լս.՝ «անապատ», 51բ, 323բ լս.՝
«այբուբեն՝ ա-ը, ն, քս», 55բ, 61բ, 95բ, 106ա, 111բ,
112բ, 129բ, 130բ, 136ա, 144բ, 146ա, 223բ լս.՝ «ի ն, ի
նվաստ», 84ա, 171բ լս.՝ «այբուբեն՝ ա-է», 115բ, 164բ լս.՝
«Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Կալուստ», 119բ, 238բ լս.՝
«ի նվաստ Աստուծոյ ծառայ Կալ», 126բ լս.՝ «ի նվաստ
Աստուծոյ ծառա Կալուստէս, շատ բարով, հազար
բարի», 165ա լս.՝ «եւ ես եմ ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի
Կարապետ», 192բ լս.՝ «ի նվաստ տէր ծառա», 194ա լս.՝
«այբուբեն՝ ա-հ», 197բ լս.՝ «թուեր՝ 1-10», 227բ լս.՝
«այբուբեն՝ ա-լ», 231բ՝ «Երգեսցուք քեզ աւրհնութիւն
մայր Տեառն, խրատ թութունի քարոզի, յիշատակ է
Շարականս, ճ, բ, գ», 252բ լս.՝ «ի նվաստ ///», 283բ՝ «ի
նուաստ, ի նվաստ ծառայ, ի նվաստ ծառայս իմ ///նէես
զատ», 284բ լս.՝ «ի նվաստ Աստուծոյ ծառա», 301բ՝
«այբուբեն՝ ա-խ, ա-թ», 342բ լս.՝ «այս է Օհանէս դվամն
Ե. թօպքաթ, Ալթունպաշ Ե. թօպհաս, քաթան շամն ԽԴ.
ղուրուշ, Աւաք Ե. թօպքաթ, ԼԴ. ղուրուշ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 31բ, 49բ երկիցս, 127բ, 133բ, 149բ,
162բ, 163ա, 167բ, 176բ, 177ա, 185բ, 201բ, 274բ, 287ա,
287բ, 324բ, 351բ լս.՝ թռչուն, 107բ լս.՝ բուսական լուսանցազարդ, 95բ, 117բ, 186բ, 207բ, 236ա, 252բ, 262բ,
268ա, 272ա լս.՝ հաւասարաթեւ խաչեր, 127բ՝ կնքադրոշմ, 216բ՝ տաճար:
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ԳՐԻՉ՝ Յովսէփ: ՍՏԱՑՈՂ՝ մհտ. Խաչերես:
ԹԵՐԹ՝ 345+3 (կրկն.՝ թ. 1՝ երկիցս, 58). չգրուած՝ 1ադ, 342բ5բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԹx12 (Ը 11, ԻԹ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ երեքնուկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (10x7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 150ա): ՏՈՂ՝ 24: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ մանուշակագոյն մետաքս. լուսանցակողերը՝
կարմիր:

Նմուշ 150ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լս-ային՝ Յովնան յերախ կիտի՝
48բ, Գլուխ Յովհաննու Մկրտչի ի վերայ սկուտեղի՝ 135ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ե, 129ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 9բ, 51բ, 102բ,
173բ, 221ա, 276ա, 295բ, 320բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, ծաղկած խաչ, ծառ, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, կապոյտ, վարդագոյն, մանուշակագոյն, ոսկի, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, կապիչներն ու
գամերն ընկած, դռնակի եզրը թափուած. թերթերին զանազան
բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ե-341ա Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/1ե-4ա: 2/4ա-6բ, 9ա (տե՛ս
Ձայնքաղ Շարական, Վաղարշապատ, 1888): 3/6բ-9ա (բ՝ չիք):
4/9բ-11ա: 5/11ա-2բ: 6/13ա-4բ: 7/14բ-6բ: 8/16բ-8ա: 9/18բ20ա: 10/20բ-2ա: 11/22ա-3բ: 12/23բ-6ա: 13/26ա-30ա:
14/30ա-2բ: 15/32բ-4ա: 16/34ա-6ա: 17/36ա-7ա: 18/37ա-9բ:
19/39բ-41բ: 20/41բ-3բ: 21/43բ-5բ: 22/46բ-8բ: 23/48բ-50ա:
24/չիք: 25/51բ-3ա: 26/53ա-6բ: 27/56բ-62ա: 28/62ա-70բ:
29/70բ-81ա: 30/81բ-8ա, 93բ-5ա: 31/95ա-102ա: 32/102բ-4բ:
33/104բ-6բ: 34/106բ-7բ (Բարեբանեալ ես, Ուրախ լե՛ր, մա՛յր
լուսոյ՝ չիք): 35/107բ-9բ: 36/109բ-11ա: 37/111բ-2բ: 38/112բ5բ: 39/115բ-26ա: 40/126ա-8բ: 41/129ա-35բ: 42/136ա-42ա:
43/142ա-62ա: 44/162ա-6ա: 45/166ա-73ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն Երկրորդ Ծաղկազարդին): 46/173բ-5բ: 47/175բ7ա: 48/177ա-8բ: 49/179ա-80ա: 50/180բ-1բ: 51/181բ-3ա:
52/183ա-4բ: 53/184բ-9բ (ունի՝ 188աբ Որ ի յամսեանն վեցերորդի...): 54/189բ-90բ: 55/190բ-3ա: 56/195բ-6բ: 57/193ա5բ, 197ա (բ): 58/197ա-202բ: 59/203ա-4բ: 60/204բ-6բ:
61/207ա-8ա: 62/208բ-10ա: 63/210ա-1բ: 64/214բ-7ա:
65/217ա-8բ: 66/219ա-20բ: 67/221ա-2ա: 68/222ա-3բ:
69/223բ-5ա: 70/225ա-6ա: 71/226ա-7բ: 72/227բ-8բ: 73/228բ30ա: 74/230ա-2բ: 75/232բ-4ա: 76/234ա-6ա: 77/236ա-9ա:
78/239ա-41ա: 79/241ա-3ա: 80/243ա-4բ: 81/244բ-6բ:
82/246բ-58բ, 340աբ (ժգ՝ չիք): 83/261բ-6ա: 84/266ա-71ա:
85/271ա-5բ: 86/276ա-95ա: 87/295բ-314բ: 88/320բ-39բ:
89/314բ-20ա: 90/88ա-93բ: 91/259բ-61բ: 92/259աբ: 93/50ա1ա: 94/45բ-6բ: 95/211բ-4բ (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն
փոխման Աստուածածնին): 96/339բ-40ա:
Ունի նաեւ՝

258բ-9ա Շարական Տարագոսեանց – Տենչալի
տաւնիւ սըրբոցն զուարճանան այսաւր... ընկա՛լ ըզմեզ
յերկնային խորանսդ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 341ա Փա՜ռք անսահման անուանն եւ անբովանդակելի գիտութեանն, եռանձնեայ եւ եզակի տերութեանն, հարթ եւ հաւասար, անորակ եւ անքանակ
միութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, յերկնայնոցն եւ երկրայնոցս, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եղեւ զրաւ այսմ պատուական եւ ցանկալի երգարանիս, որ կոչի Շար ականց պատուականաց, յամի թուաբերութեան հայկազեան տումարի Ռ.
եւ Ճ. եւ չորեքտասաներորդի (1665), ի լաւ եւ յըստոյգ
աւրինակէ, որ ասի Խլուկ, ի մայրաքաղաքս Կաֆայ,
ընդ հովանեաւ Սրբոյ Յարութեան՝ գմբեթյարկ եւ հրաշունակ, երկնապաճոյճ եւ հրեշտակատիպ խորանիս,
յամի հայրապետութեան ամենայն Հայոց տեառն Յակոբ կաթողիկոսի եւ մերում բոլոր տանս վերատեսուչի՝
|341բ| տէր Մարտիրոս քաջ րաբունապետի: Արդ,
ըստացաւ զսա աստուածահաճոյ եւ բարեպաշտ այրս
այս՝ մահդասի Խաչերեսն, ի յարդար վաստակոց
իւրոց, յաղագս վայելման զաւակաց իւրոց մաքրազարմից՝ Մանուկին եւ Մարկոսին եւ Թէոդորոսին եւ այլոց
զաւակացն: Արդ, աղաչեմ զճշմարիտ ծառայքդ Աստուծոյ, որք հանդիպիք այսմ պատուական սոփերիս, յիշեսջի՛ք առ Տէր սեռն սիրով ի միտս բարիս, զիս՝ զտաժանեալս, մեղաւք յետնեալս ի քարտուղարաց եւ
ընկըրկեալս յարուեստաւորաց, սուտ եւ ունայնաբանս
ի տոհմականաց՝ զՅովսէփ նաւտարս, քանզի ոչ եմ արժանի այսմ քարտիսի զանունս գծագրել, այլ վստահացեալ ի ձեր ընդունակ աղաւթսն գոնէ միայն միոյ
ողորմիիւ գտայց թերեւս ողորմութիւն ի բարերար
Տեառնէ: Վասն որոյ պաղատիմ առ ձեզ, ո՛վ հարք եւ
եղբարք, յիշեսջի՛ք եւ զծնաւղսն իմ զմարմնաւոր՝ զԽաչիկ քահանայն եւ զհոգեւոր զծնաւղս եւ զվարժապետն
իմ՝ զԽաչատուր քահանայն, զի բազում աշխատանս
կրեաց ի կրթութիւնս |342ա| աւրինացն Աստուծոյ, եւ
մանաւանդ ի գրչութիւն յայսմ արուեստի, զոր եւ փոխարէնն ընկալցի Քրիստոսէ յուսոյն մերմէ: Եւ դարձեալ, կրկին անգամ յերես անկեալ աղաչեմ յիշել զստացաւղ սորին՝ զվերոգրեալ, զպերճապատիւ եւ շքեղազարդ, յոգնահանճար եւ իմաստուն յայրս՝ զմահդասի Խաչերեսն եւ զկենակիցն իւր եւ զծնաւղսն իւր
եւ զորդիսն իւր՝ զՄանուկ մաքրազարդ պատանին եւ
զՄարկոսն եւ զԹէոդորոսն՝ զվայելաւղք սմին, նաեւ
զդստերսն իւր եւ զամենայն արեան մերձաւորսն՝
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զգնացեալսն առ Քրիստոս եւ զմնացեալսն առ մեւք,
զոր եւ հայցեսցուք ի յապէնիազ զարարչէն, զի եւ
զստացաւղ սորին՝ զվերոգրեալսն եւ զորդիսն եւ
զդստերսն իւր պահեսցէ անսայթաք, մինչ ի մարմնի
են, խաղաղական կենաւք պատսպարեսցէ, եւ յետ
աստեացս ելան[ել]ոյ ընդ սուրբս եւ ընդ [ս]իրելիսն
դասաւորեսցէ, եւ լսել տացէ զերանաւէտ բարբառն, որ
ասէ կամարարաց իւրոց եւ՝ Եկա՛յք աւրհնեալք Հօր, եւ
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ձեզ յիշողացդ եւ մեզ յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեսցի Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, որ է աւրհնեալ:
Հա՛յր մեր, որ յերկինս:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «ՌՃԺԴ.», Պհպ. Աա.ին սոսնձած
թերթիկին՝ «ՌՃԺԴ. – 1665, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս,
3222», Պհպ. Աա՝ «591»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «սուրբ ձայն, սուրբ ես Տէր, ձայն»,
345բ՝ «այբուբեն՝ ա-ծ»:

3223
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԱԳԸՐԿԻ ՎԱՆՔ (Խախուայ եւ Թորթոմայ գաւառ)
ԳՐԻՉ՝ Աւետիք աբղյ: ԿԱԶՄՈՂ՝ Մկրտիչ աբղյ:
ԹԵՐԹ՝ 331: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԸx12 (Ա 11, ԻԸ 8): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,3x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10.5x7.5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 3ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 3ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Յարութիւն 124բ: Լս-ային՝ Յովնան
յերախ կիտի՝ 48ա, Գլուխ Յովհաննու Մկրտչի ի վերայ սկուտեղի՝ 130բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա, 125ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 9բ,
50ա, 99բ, 168ա, 214բ, 263ա, 280բ, 303բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝
բուսական, թռչուն, տաճար, ծառ, ծաղկած խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
մարդադէմ, մարդագիր, հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, վարդագոյն, նարնջի, սեւ,
սպիտակ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Պօղոսի Թուղթ առ Հռովմայեցիս:
Ը. դ.: ԱԲ+ԳԴ. ստացուած մէկական զոյգ թերթերի եզրահատումով: Մագաղաթ, 19.5x14. երկսիւն (17x10.5). ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Գբ). տող՝ 17: Կարդալ. Գաբ, Աաբ, Բաբ, Դաբ՝
«[կամ ով իջանիցէ] յանդունդս... առ նոցա ապստամբութեամբն, նոյնպէս» (Թուղթ առ Հռոմայեցիս, Ժ. 7-ԺԱ. 31):

Նմուշ Գբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, եզրերը, մէջքը
պոկուած, կապիչներն ու գամերն ընկած, Պտռկ-Պհպ-ների եզրերը, Դ. Պհպ-ը կիսով չափով պոկուած-թափուած. լուսանցակողերի կարմիրը հիմնականում գունաթափ, սեւացած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, որի հետեւանքով
որոշ թերթերի գրադաշտը եւ մանրանկարները խունացած, թ. 38,
78, 285՝ եզրերը պատռուած-ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-326բ, 330ա-1ա [Շարակնոց]
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/1ա-4ա: 2/4ա-6բ: 3/6բ-9բ
(ունի նաեւ՝ 9բ Ճշ. Ի քեզ եմք ապաւին...): 4/9բ-11ա: 5/11ա3ա: 6/13ա-4բ: 7/14բ-6բ: 8/16բ-8բ: 9/18բ-20բ: 10/20բ-2բ:
11/22բ-4ա: 12/24ա-6բ: 13/26բ-31ա (գ. ունի նաեւ՝ 28ա Զքեզ

ՋԷ. – 1458
Հայր առաջ... Անեղանելի բան... ե. ունի նաեւ՝ 29ա Մ. Աստուածածին դու ես լոյս... Մ. Անըսկըզբնական՝ չիք:): 14/31ա3ա: 15/33ա-4բ: 16/34բ-6բ: 17/36բ-8ա: 18/38ա-40ա: 19/40ա2ա: 20/42բ-4ա: 21/44ա-6ա: 22/46ա-8ա: 23/48ա-50ա: 24/չիք:
25/50ա-2ա: 26/52ա-5բ: 27/55բ-61ա, 246ա: 28/61ա-70ա:
29/70ա-80ա: 30/80ա-6բ, 91ա-2բ: 31/92բ-9բ: 32/99բ-101բ:
33/101բ-3բ: 34/103բ-5ա: 35/105ա-7ա: 36/107ա-8բ: 37/108բ10ա: 38/110ա-2բ: 39/112բ-22ա: 40/122ա-4ա: 41/125ա-31բ
(խորագիրը՝ չիք): 42/131բ-8ա: 43/138ա-57ա: 44/157ա-60բ:
45/161ա-8ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն երկրորդ Ծաղկազարդին): 46/168ա-70ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն գալստեան
Սուրբ Հոգւոյն): 47/170ա-1բ: 48/172ա-3ա: 49/173բ-5ա: 50/175ա6ա: 51/176ա-7բ: 52/177բ-9ա: 53/179ա-83բ: 54/183բ-5ա:
55/185ա-7բ: 56/187բ-8բ: 57/188բ-91ա: 58/191ա-7ա:
59/197ա-8բ: 60/198բ-201ա: 61/201ա-2բ: 62/202բ-4ա:
63/204ա-5բ: 64/205բ-7բ: 65/210բ-2բ: 66/212բ-4բ: 67/214բ5բ: 68/215բ-7ա: 69/217ա-8բ: 70/218բ-9բ: 71/219բ-21ա:
72/221ա-2ա: 73/222ա-3բ: 74/223բ-6ա: 75/226ա-7բ: 76/227բ9ա: 77/229ա-32ա: 78/232ա-4ա: 79/234ա-6ա: 80/236ա-7ա:
81/237ա-9ա: 82/239ա-50բ, 323բ-4ա: 83/250բ-4բ: 84/254բ9ա: 85/259ա-62բ: 86/263ա-80բ: 87/280բ-299ա (ունի նաեւ՝
282ա Կեանք եւ յոյս ազգի մարդկան...): 88/303բ-21ա:
89/299ա-303բ: 90/86բ-91ա: 91/324ա-5բ: 92/330բ-1ա
(խորագիրը՝ չիք): 93/322ա-3ա: 94/321ա-2ա: 95/207բ-10բ:
96/323աբ:
Ունի նաեւ՝

1. 245բ-6ա Շարական սրբոց Տարագոսեանցն –
Տենչալի տաւնիւ սըրբոցըն... ընկա՛լ եւ ըզմեզ յերկնային խորանս:
2. 325բ-6բ Շարական հանգըստեան – Աձ. Որ անճառ խոնարհութեամբ... Բկ. Գալոց է միւսանգամ արարիչ... Բկ. Սարսափելի որոտմամբ... Ճշ. Գկ. Աւրհնեմք
ըզքեզ փայտ խաչի...
3. 330ա Մեծացուսցէ Ծնընդեանն ճրագալուսի –
ԴՁ. Մ. Ուրախացիր Աստուածածին վերաւրհնեալդ...
4. 330աբ Մեծացուսցէ Յովհաննու Մկրտչին – ԴՁ.
Մ. Որ ի յամսեանն վեցերորդի...
Բ. 327ա-9ա [Պատճէն Տումարի Հռոմայեցւոց] –
Թուական այսպէս արա՛, կա՛լ ՅԳ. զհայ Մեծ թուական...
եւ գտանես զձայն (ունի աղիւսակ՝ 327ա):
Տե՛ս Պատճէն Տումարի, աշխ. Ջ. Էյնաթեանի, աշխատակց.
եւ խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2002, էջ 183-6:
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Գրչի. 179ա (կարմարով) Վա՜յ մեղաւորիս, անարհեստ գրչիս՝ Աւետիք աբեղին, թերեւս ասեն Քրիստոս
զողորմե[սցին]:
326բ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ
Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս:
Արդ, գրեցաւ Շարակնոցս ի թվիս հայոց ՋԷ. (1458),
ձեռամբ անարժանի եւ անիմա[ստ] գրչի՝ Աւետիք
աբեղի, ի գաւառիս Խախուա եւ Թորթոմայ, ի վանս որ
կոչի Ագըրկի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի եւ
այլ խորանացս, որ աստ կան կառ[ուցեալ]: Աղաչեմ
զամենեսեան, որք հանդիպիք այս երգարանիս ուսմամբ կամ տեսանելով, անմեղադիր լերո՛ւք. ամենայն
ինչ, որ ի սմա սղալանք թուի ձեզ, զի առաջի գիր էր
Շարակնոցի եւ մակաղադս, որ գրեցի եւ ես պանդուխտ յաւտ[ար] |327ա| յերկրի: Եւ ես՝ անարժանս
աղաչեմ զամենեսեան, որք ի ձեռս առեալ տեսա[նէ]ք,
յիշեսջի՛ք յաղաւթս ձեր զամենայն արեան մերձաւորսն
իմ եւ զծնաւղսն իմ եւ զուսուցիչքն իմ, եւ դուք յիշեալ
լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ ///
(3 տող ջնջած):
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Բ., էջ 109, Հմր 144:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 329բ (ԺԵ. դ., բոլորգիր, կազմողի) Փա՜ռք Հայգոյ եւ միասնական սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշ[տ] յ[աւիտեանս]:
Արդ, եւ ես՝ Խաչատուր եպիսկոպոսս, ստացա զսուրբ
տառս, որ կոչի Շարակնոց, ի հալալ ընչից իմոց, եւ արդար վաստակոց՝ յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց՝
հաւրն իմոյ՝ աղայ Մինասին եւ մաւրն իմոյ՝ Թուրանդին եւ եղբարց իմոց՝ Մարտիրոսին եւ Սալարին եւ
իւրեանց զաւակացն՝ Աստուածայտրին եւ Արիր
[=Ամիր] Սարգսին, եւ քուերն իմոյ՝ Սիրմային եւ այլ
ամենայն արեան մերձաւորաց իմոց. ամէն: Արդ, աղաչեմ զձեզ, ո՛վ դասք քահանայից, որք հանդիպիք սմայ
կարդալով կամ աւրինակելով, յիշման արժանի առնէք
զվերջին ստացողս սուրբ Շարակնոցիս՝ զԽաչատուր
եպիսկոպոսս եւ զծնաւղս իմ. ամէն, եւ Աստուած զձեզ
յիշէ իւր միուսանգամ գալուստ եւ անթառամ պսակացն
արժանի առնէ. ամէն: Արդ, եւ զիս՝ զվերջին կազմողս
սուրբ տառիս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս՝ զՄկրտիչ սուտանուն աբեղայս, որ անուան միայն եւ ի գործովս եմ
խաբեբայ, եւ դուք վասն սիրոյ Քրիստոսի եւ յուսոյ արքաութեանն մի բերան Աստուած ողորմի ասէ, թերեւս
գտ[ցուք] ողորմութիւն, եւ Աստուած զձեզ յիշէ զիւր
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[գալստեանն]. ամէն: Կազմեցաւ սուրբ գիրքս /// (3
տող չգրած) յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս ոյսակ (՞) իմ /// (1
տող ջնջած):
2. 331ա (1667 թ., բոլորգիր) Արդ, վերըստին նորոգեցաւ աստուածային տառս, որ կոչի Շարակնոց ի
գաւառն Սեբաստիոյ, ի գեւղն, որ կոչի Քաւթնի, ձեռամբ նուաստ եւ անիմաստ Աստուածատուր երիցուիս, ի թուականիս Ռ. ամի ՃԺԶ. թիւ աւելի (1667), ի
խնդրոյ տէր Գրիգոր կրանաւորի,
Զի եմ յետնեալ ամենայնի,
եւ ներքեւեալ նուաստ ոգի,
սատար եղէ սակօ կազմի
ես՝ Աստուածատուրս Սեբաստացի:
|331բ| Կոչիմ գեղչէն, որ Քօթնի,
բարեաց թափուր ՚ւ եմ եղկելի,
որ ոչ ունիմ զիմաստ բանի,
զի ձեւս ունիմ քահանայի,
եւ ի գործոյն յոյժ եմ հեռի,
մեղօք լըցեալ ազգի-ազգի,
չունիմ մի մաս մի բոլորի,
առ ձեզ գոչեմ աղերսալի,
վասն միոյ ողորմիսի,
ով ոք զմեզ յիշել կամի,
՚ւ արժան առնէ Հայր մեղայի,
ի Քրիստոսէ յիշեալ լիցի,
արքայութեանն արժանասցի,
զի Տէրն քաղցր եւ բարի,
առհասարակ մեզ ողորմի,
ամէն, ամէն եւ եղիցի:
Հա՛յր մեր, որ յերկինս:
3. 331բ (ԺԷ դ., նոտրգիր) Եւ Շարականըս այս
առեալ մղտես /// տուր ԺԱ. ասլան ///: Այս Շարական,
ով որ հանդիպի, կարդա՛յ, եւ Աստուած ողորմի ասէ
իւր հոգոյն:
4. Կազմաստառ Բ. (1833 թ., շղագիր) Գրօվ բարեւ
1833ին եւ ամէսեանն սեկտէնբերի Ժ.ին:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 30բ, 43ա երիցս, 247բ, 302բ, 317բ
ինը անգամ, 331բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝ անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «6, մագաղաթ, բոլորագիր, ՋԷ.»,
Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «ՋԷ. – 1458,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», Պհպ. Աա՝ «592/3223»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բբ՝ «այբուբեն՝ ա-է, Աստուած
Աստուած», Բ. կազմաստառին՝ «այբուբեն՝ ա-է»:
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3224
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ
ԳՐԻՉ՝ Յովհանէս դպիր, Յակոբ (օգնական): ՍՏԱՑՈՂ՝ Տէր
Մովսէս, Մարգար:
ԹԵՐԹ՝ 324. չգրուած՝ 1բ, 2բ-3ա, 4աբ, 13ա, 33ա, 101ա,
109ա, 121ա: ՊՐԱԿ՝ 4+Ա-ԻԸx12 (Ա, Բ, ԺԱ, ԺԳ, ԺԸ, ԻԱ 11, ԺԲ
10, ԻԸ 4): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (9x6,1): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 31ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի՝ դռնակով. Ա. եւ Բ. փեղկերին Խաչելութիւն կրկնակի բուսական զարդաշրջանակով, դռնակին՝ Յայտնութենական Տիրամայր. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ շերտազարդ կտաւ (Ա.),
սպիտակ թուղթ (Բ.). լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 31ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աւետումն՝ 13բ, Մոգերի երկրպագութիւն՝ 16ա, Ընծայումն տաճարին՝ 33բ, Ադամ եւ Եվա՝ 52բ,
Յարութիւն Ղազարու՝ 98բ, Մուտք Երուսաղէմ՝ 101բ, Ոտնլուայ՝
109բ, Խաչելութիւն՝ 112բ, Իջեցումն ի խաչէն՝ 121բ, Հոգեգալուստ՝ 165բ, Պայծառակերպութիւն՝ 195բ, Փառաբանումն խաչի՝
202բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 5ա, 14ա, 124ա, 166ա, 212ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 53ա, 99ա, 260ա, 281բ, 302բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, տաճար, թռչուն, ծառ, խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր՝
թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
վարդագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, կապիչներն ու
գամերն ընկած, դռնակի ստ. հատուածը թափուած. լուսանցակողերի կարմիրը մեծ մասամբ թափուած, սեւացած. թերթերին
զանազան բծեր, խոնաւութեան հետեւանքով որոշ թերթեր կեղտոտուած, լուսանցազարդերը հիմնականում արտատպուած
հանդիպակաց էջերին, 202բ էջի տերունական մանրանկարը
ջնջուած, 12բ էջը կիսով չափ եւ 13ա էջը ամբողջութեամբ դատարկ, հաւանաբար համապատասխան նիւթը լրացնելու համար, թ. 26-7ի, 122-3ի միջեւ 1ական թերթ ընկած, թ. 237-8ի
միջեւ 1 թերթի ելուստ, թ. 132, 205՝ անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
5ա-324ա Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/5ա-7բ (խորագիրը՝ չիք):
2/8ա-10ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն Աննայի եւ Յովակիմայ): 3/10ա-2բ (բ՝ չիք): 4/14ա-5բ: 5/15բ-7բ: 6/17բ-9ա:
7/19ա-20բ: 8/20բ-2բ: 9/22բ-4ա: 10/24բ-6ա: 11/26աբ ( Խոնարհեցար ի բարձանց, Հրաշալի բարբառք, Սիւն լուսոյ՝ թափուած): 12/27ա-8բ: 13/28բ-32բ: 14/34ա-6ա: 15/36ա-7բ:
16/37բ-9ա: 17/39ա-40ա: 18/40բ-2բ: 19/42բ-4ա: 20/44բ-6ա:
21/46ա-8ա: 22/48ա-9բ: 23/49բ-51ա: 24/չիք: 25/53ա-4բ:
26/54բ-8ա: 27/58ա-63բ: 28/63բ-71բ: 29/72ա-81ա: 30/81ա7ա, 90բ-1բ: 31/92ա-8ա: 32/99ա-100բ: 33/102աբ (Որ զերիս
մանկունսն, Ուրախ լե՛ր յոյժ, Ուրախ լե՛ր եկեղեցի, ԶՔրիստոս
թագաւորն, Տէր թագաւոր: Անըսկիզբըն Բանըն, Այսաւր ընդ
հրակերպեան՝ չիք): 34/102բ-4ա: 35/104ա-5բ: 36/105բ-7բ:
37/107բ-8բ: 38/110ա-2ա: 39/113ա-20բ (Յահեղ աւուրն՝ չիք):
40/122ա-3բ (Որ յարեարդ՝ թափուած): 41/124ա-30բ: 42/130բ-

ՌՃԶ.-ՌՃԺ. – 1657-1661
6ա: 43/136ա-54բ: 44/155ա-8բ: 45/158բ-65ա (խորագիրը
տարբեր՝ Յայս Կիրակէս երկրորդ Ծաղկազարդ): 46/166ա-8ա:
47/168ա-9բ: 48/168բ-71ա: 49/171ա-2ա: 50/172բ-3բ:
51/173բ-5ա: 52/175ա-6բ (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն Ութներորդ աւուրն): 53/176բ-81ա: 54/181ա-2ա: 55/182ա-4ա:
56/184բ-5բ: 57/185բ-8ա: 58/188ա-93ա: 59/193բ-5ա:
60/196ա-8ա: 61/198ա-9բ: 62/199բ-201ա: 63/201ա-2ա:
64/203ա-5ա (Անթառամ ծաղիկ՝ չիք): 65/205ա-6բ: 66/206բ-8բ
(խորագիրը տարբեր՝ Կանովն չորրորդ աւուրն): 67/212ա-3բ
(խորագիրը՝ չիք): 68/213բ-5ա: 69/215ա-6բ: 70/216բ-7բ:
71/217բ-8բ: 72/218բ-9բ: 73/220ա-1ա: 74/221ա-3բ: 75/223բ5ա: 76/225ա-6բ: 77/226բ-9բ: 78/229բ-31ա: 79/231ա-3ա:
80/233ա-4ա: 81/234ա-6ա: 82/236ա-46բ (Ով հրաշալի նախահայրք՝ թափուած, զ, ժդ՝ չիք): 83/246բ-50բ: 84/250բ-5բ:
85/255բ-9բ: 86/260ա-81ա: 87/281բ-302բ: 88/302բ-22ա:
89/322բ-4ա (բ՝ չիք): 90/87ա-90բ (բ՝ չիք): 91-2/չիք: 93/51ա2ա: 94/չիք: 95/208բ-11բ (խորագիրը՝ չիք, Կիրակոս վարդապետ՝ չիք): 96/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Յովհաննէս գրչի. 32բ Զգրիչ գրոցս՝ զՅովհաննէս դպիրս, յիշեա՛ ի Քրիստոս (նման՝ 98ա, 184ա):
112ա Ո՛վ հայրք եւ եղբայրք եւ մանկունք սրբոյն
Սիովնի, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս տէր Մովսէս կրօնաւորն,
որ բազում ջանիւ եւ աշխատութեամբ ետ գրել զսուրբ
տառս եւ ոչ եհաս սրտի տենչանացն, այլ տարաժամ
մահուամբ փոխեցաւ անանց կեանսն, որ եւ Տէր Աստուած իւրոյ արքայութեանն արժանաւորս արասցէ
հանդերձ իւրայովքն. ամէն (նման՝ 100բ):
120բ Ո՛վ պատուական հայրք եւ ե[ղբայրք], յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր տէր (անունը եղծած) եւ
զՄուքայէլն, որ հանգուցեալ են ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմին ասացէ՛ք, թվականիս հայոց ՌՃԶ.
(1657):
259բ Ո՛վ պատուական հայրք եւ եղբարք եւ մանկունք սրբոյն Սիովնի, յորժամ եղանակէք զքաղցրաբարբառ երգս հոգեւորս եւ կամ որ օգտիք ի սմանէ
օրինակելով կամ կարդալով, յի[շ]էսջի՛ք ի մաքրափայլ
յաղօթս ձեր [զտէր Մովսէս կրօնաւ]որն (եղծած), որ
ջերմեռանդ սրտիւ եւ փափագմամբ ետ գրել զսա եւ ոչ
եհաս տենչանացն, այլ տարաժամ մահուամբ փոխեցաւ
առ յոյսն ամենեցուն եւ սուգ անմխիթար թող եղբարցն, որ եւ Տէր Աստուած դասեսցէ զնա ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն. ամէն: Զի էր թիւն հայոց ՌՃԶ.
(1657) (նման՝ 52ա, 154բ, 211բ, 281ա):
Ծնթ. Առաջին պատուիրատուն Մովսէս կրօնաւորն է, որ
վաղաժամ մահուան պատճառով ձեռագիրը չի ստացել, եւ
ստացող դարձել է Մարգարը, որն էլ, հաւանաբար, յիշատակարաններում եղծել է Մովսէս կրօնաւորի անունը եւ գրել իրենը:

322ա Յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս ստացող սորա եւ:
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2. Յակոբ գրչի. 324ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ
եւ: Գրեցաւ եւ աւարտեցաւ հոգելի բուրաստանս, որ
կոչի Շարակնոց թիւն ՌՃԺ. (1661), ի քաղաքիս Շօշ, որ
է Ասպահան, ի գեօղաքաղաքիս Նոր Ջուղայու, ի
թագաւորութեան այլասեռից Փոքր շահ Ապասին, ի
հայրապետութեան Էջմիածնի տեառն Յակոբ կաթուղիկոսին, ի յառաջնորդութեան ընթանուր Պարսկաստանիս, արի եւ քաջ Դաւիթ վարդապետիս, որ Աստուած անփորձ պահէ հանդերձ իւրայով[ք]. ամէն.
|324բ| հոգաբարձութեամբն Յակոբ վարդապետին,
Աստուած փոխարէն յերկնից յարքայութիւնն [տ]ացէ.
ամէն, ձեռամբ անարժան Յովանիսի, [ի] խնդրոյ բարեմիտ, հաւատարիմ եւ երկիւղած Մարգարին, Մուրատին, Դաւութին, Յակոբջանին, Աստուածատուրին,
Էլէքսանին, Սաֆարաղին, Մուքայէլին, Մարիամին,
Դշխունին, Երինին, Մելիխասին, Թուրվանդին: Ստացան զսա հալալ ընչից իւրեանց՝ յիշատակ հոգոց
իւրեանց, կենդանեաց եւ ննջեցելոց իւրեանց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրեանց: Արդ, աղաչեմ ձեզ,
ո՛վ հայրք եւ եղբայրք, յորժամ կարդաք կամ օրինակէք, կամ հարեւանցի տեսանէք, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս
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զվերոյգրեալսդ, ընդ նոսա եւ զիս՝ անարժան Յովանէս
գրիչս, յիշողքդ յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Ընդ սոսա եւ
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ զիս՝ անարժան եւ փանաքի
Յակոբ գրիչս, որ փոքր ի շատէ աշխատեցայ ի վերայ
սորա, ով ոք յիշէ, լսէ զայն բարբառն յաւուրն ահեղին.
Եկա՛յք, աւրհնեա՛լք Հօր իմոյ. ամէն: Հա՛յր մեր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 2ա (1802 թ., շղագիր) Թվին 1802, Մարտի 3ին
այս գրչայ Շարականս տէր Աւետիսի որդի տիրացու
Յովաննեսէն առի: Ծառայ Յակոբ մահտեսի Գալստեան:
2. 3բ (1864 թ., շղագիր) Զսա նուիրեաց Մատենադարանին Աթոռոյ միաբան Գրիգոր վարդապետն Արխազեան՝ ի յիշատակ իւր, ի 15 Սեպտեմ. 1864 ամի, ի
Սուրբ Էջմիածին: Վրթանէս վարդապետ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «7, մագաղաթ, բոլորագիր, ՌՃԺ.»,
1ա՝ «Շարական է սայ Գրիգորի Ախաջանեանէ, գրեաց
Խաչատուր Ոսկանեան», 1բ.ին սոսնձած թերթիկին՝
«ՌՃԺ. – 1661, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 2ա՝ «593/
3224»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 2ա՝ հայերէն տառեր:

3225
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԶ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մարտիրոս երէց:
ԹԵՐԹ՝ 174: ՊՐԱԿ՝ Է-ԻԶx12 (Է, ԻԴ 10, Ը, ԺԶ 2, Թ 9, ԺԱ 13,
ԺԳ 8, ԺԵ, ԺԸ 1, ԺԷ՝ չիք, ԻԳ, ԻԵ-ԻԶ 11)+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (8,5x5,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 93ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ տախտակէ միջուկով անզարդ կաշի, աստառը գործուածք՝ դարչնագոյն հէնքի վրայ կարմրադեղին
ծաղիկներ (նոր՝ պատրաստուած 2017 թ., ձեռագրիս երկրորդ
նկարագրութեան առիթով): ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Բ+Գ-Դ. դեղնաւուն
չգրուած թուղթ (կազմի ժամանակի):

Նմուշ 93ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 37ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 13բ, 85ա, 133բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ ծառ, թռչուն,
բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
կապոյտ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր. սկզբից, մէջտեղերից եւ վերջից կան թափուած
թերթեր, որի հետեւանքով բովանդակութիւնը զգալիորեն պակասաւոր է. նորոգուել է հատորիս պատրաստման ժամանակ՝ 2017 թ.
վերջին, նախապէս թերթերը ճիշտ վերադասաւորելով, նորոգումից առաջ կազմն այսպիսին էր. «վարդագոյն մոմլաթ. մէջքը եւ
Ա., Բ. փեղկերի հիմնամասերը՝ սեւ կտոր. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ, Պահպանակ՝ Ա+Բ. սպիտակ
չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի» (այժմ այս հին կազմը
պահւում է առանձին). պրակահամարների չգոյութեան եւ կարե-

րի անկանոնութեան պատճառով վերն արուած պրակահաշիւը
զգալի չափով ենթադրական է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-174բ Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1-26/չիք: 27/1ա-3ա (ա՝ թափուած, Զանուն քո, Քրիստո՛ս, աւրհնեմք, Ծով կենցաղոյս, Ի
համբառնալ իմում, Որ խոնարհեցար, Մերձ եմ յընկըղմել, Բարձրեալ ահաւոր, Աստըւած Հարցըն մերոց, Աղաչեմ ըզքեզ Տէր՝
թափուած): 28/3ա-10բ (Եւ աւրհնեցէք զանուն Տեառն՝ թափուած): 29-30/չիք: 31/11ա-3ա (ա՝ թափուած, Աստըւած հարցըն մերոց, Քրիստոս Աստըւած, Յիշեա՛ զմեզ, Աւրհնեալ Տէր Աստըւած, Ըզմեղս իմ խոստովան լինիմ, Ըզքեզ աւրհնեմըք, Հարցըն
մերոց, Ալիք յանցանաց, Աւրհնեմք ըզքեզ, Աւրհնեալ Տէր
Աստըւած, Տէր որ ի մէջ լերինն, Մի աստուածութիւն՝ թափուած):
32/13բ-5ա: 33/15ա-7ա: 34/17ա-8ա (Բարեբանեալ ես, Ուրախ
լե՛ր մայր լուսոյ՝ չիք): 35/18ա-9բ: 36/19բ-21բ: 37/21բ-3ա:
38/23ա-5ա: 39/25ա-34բ: 40/34բ-6բ: 41/37ա-43բ: 42/43բ-50ա:
43/50ա-66բ (Զյարութիւն Քրիստոսի, Զտիեզերական խընդութեանցն, Աւրհնութիւն ի բարձունս՝ թափուած, Փառաւորեմք
ըզքեզ, Էակից Հաւր, Իւղաբեր եւ սուրբ կանայքն, Փառաւորեալ
Որդի, Յամենայնի բազումողորմ, Այսաւր յարութիւն Քրիստոսի,
Որ յաւիտենից, Քրիստոս Աստըւած, Ի խաչանիշ փայտէն, Կամաւորութեամբ եկիր՝ թափուած, Եկիր ի փըրկութիւն, Զյարութիւն
աստուածորդւոյն՝ թափուած): 44/67ա-71ա (Համբարձաւ Տէրըն
մեր յերկինս՝ թափուած): 45/71ա-8բ (խորագիրը տարբեր՝
Կանովն երրորդ Ծաղկազարդի): 46-50/չիք: 51/79աբ (Անմահարար բաժակ՝ թափուած, վջ. թափուած՝ Անպատմելի սիրով
հեղեալ ի յերկ///): 52-7/չիք: 58/80ա-1բ (Անձինք նըւիրեալըք սի-
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րոյն Քրիստոսի՝ թափուած, բ՝ թափուած): 59-64/չիք: 65/82ա-3ա
(Այսաւր զանճառելի ծնընդեան քո, Լոյսն անքըննին, Որ զմիածնի Որդւոյ քո՝ թափուած): 66/83ա-5ա: 67/85ա-6բ: 68/86բ-8ա:
69/88ա-9բ: 70/89բ-90բ: 71/90բ-2ա: 72/92ա-3ա: 73/93ա-4բ:
74/94բ-7ա: 75/97ա-8բ: 76/98բ-100բ: 77/100բ-3բ: 78/103բ-5բ:
79/չիք: 80/105բ-7ա: 81/107ա-9ա: 82/109ա-20ա (ժ, ժբ-ժդ՝ չիք):
83/120ա-4բ: 84/124բ-9բ: 85/129բ-33բ (դ-ե՝ թափուած):
86/133բ-51բ (Որ պըսակիչդ ես, Հրաշափառ ճըգնութեամբ, Ի
փառըս պարծեսցին, Որք ըզտանջանս յանաւրինաց՝ թափուած):
87/152ա-70ա (ա՝ թափուած, Գոհաբանեմք ըզքեզ յաղթական
երգով՝ թափուած): 88/174աբ (ա-բ, դ-ը՝ թափուած, Աւրհնեսցուք
ըզՏէր որ աւրհնեացըն, Աստուած խաւսեցաւ, Սքանչելի հուր, Զեկեալն ի փըրկութիւն, Ի նեղութեան իմում, Լըւայ ըզսքանչելի՝
թափուած) 89/170ա-3բ (վջ. թափուած՝ Արարիչ եւ մարդասէր
անոխակալ ///): 90-1/չիք: 92/115բ: 93-6/չիք:
Ունի նաեւ՝

– 115ա Շարական Կիրակմտի – Անըսկիզբն Աստըւած համապայծառ ամենասուրբ Երրորդութեան...
զաստուածային լոյս քո ծագեա յանձինըս մեր աւ՛՛:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 13ա Զմեղաւորս զՄարտիրոս երէցս աղաչեմ
յիշել, ո՛վ սուրբ երգող սորին, եւ Աստուած զյիշողդ յիշէ
յիւր միւսանգամ գալուստն. ամէն:
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ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «3225»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 11ա ստ. լս.՝ «Հոսկ իմ ի եկեր», 17բ լս.՝
«զի գիտաց, բարկ արեգ, նոյն եւ նման, եւ, եւ, խաչ օգնեայ ինձ», 22ա ստ. լս.՝ «բանսարկուին», 22բ լս.՝
«բանտ յարծս /// զերծու ի շղթայից», 34բ լս.՝ «ի վայելումն տիրացու Դաւիտի, որն եղբայր Մարտիրոս», 54բ
լս.՝ «Զանուն, գրչափորձ, ես տիրացու Մարտիրոս,
գրչափորձ, լաւ է զայս», 58բ լս.՝ «Գրչագիր փորձ եւ
արաբական թվանշաններ», 71բ լս.՝ «բանաւ/// կանացս
հաստեց ձայնիւ մախթանես ի մօրէ /// ես ի մեղա ///
գործ /// ինչ մնա արիրէրիմ», 82բ լս.՝ «Նարեկացին եւ
պահապան եղիցի, որպէս կամի, ողորմի Աստուած
հարցն մերոց», 117ա ստ. լս.՝ «այբուբեն՝ ա-լ», 119բ լս.՝
«Ծառայ Աստուծոյ եւ Աւետիս եւ գրչափորձ», 120բ լս.՝
«Մարտիրոս՝ ծառայ Աստուծոյ գրեց զայս, Հարազատ
որդի զնմանութիւն հօրն առ ինքն բերէ, բա», 53ա ստ.
լս.՝ «Մարդ մարդոյն մարդ հարեալ, զօր զօրեղ խոնարհ
եղեալ, հրօվ վառեալ անկէզ եղեալ», 58բ լս.՝ «Զիրար
գրչաղ նոն եւ նան»:

3226
ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ ՈՂԲ ԵԴԵՍԻՈՅ
ՏՐԱՊԻԶՈՆ

ՌՄԾԱ. – 1802

ՍՏԱՑՈՂ՝ Յօհաննէս տիրացու (՞):
ԹԵՐԹ՝ 55. չգրուած՝ 1բ, 55աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Էx8 (Է՝ 7): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական զարդ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,3x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած
(12,5x7,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 5ա), ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 20:
ԿԱԶՄ ոսկերիզ մուգ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

առագաստի... սրբեալ սրտից, որ ի մարմնի / աստուածութիւն միշտ երեւի:
Ծնթ. Լուսանցներում կան լրացումներ եւ ուղղումներ:
Հմմտ. ձեռ. 1540, 235ա-300. նաեւ առանց պայմանանիշի
յիշուած է համեմատական բնագրում՝ Ներսէս Շնորհալի, Ողբ
Եդեսիոյ, Երեւան, 1973, էջ 20-138:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 5ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, քերծուած, տեղ-տեղ
բծեր. թերթերին զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-54բ Ողբ Եդեսիոյ, [ասացեալ ի Ներսիսիէ Կլայեցւոյ] – Արդ, ողբացէ՛ք, եկեղեցիք / հարսունք վերին

Գրչի. 54ա Եւ արդ, ողբերգական տառս գաղափարեալ եղեւ ի ի ՌՄԾԱ.ին (1802), ի Տրապիզօն:
54բ Տիրացու Յօհաննէս եղբա՛յր, ի յընթերնուլդ եւ
զիս յիշեա՛:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 54ա՝ այլ տեղից եզրագծուած-կտրած
փակցուած այս էջին. ստ. մասը պատռուած-պոկած,
մնացածի վրայ կարդացւում է միայն կապգիրը՝ «ՊՐ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Ողբ Եդեսիոյ», Պհպ. Աա՝ «ՌՄԾԱ.
– 1802, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս], 601/3226», 1ա՝
«Ողբ Եդեսիոյ»:

3227
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է չորս տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 109: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն մոմլաթ. մէջքը եւ փեղկերի
հիմնամասերը՝ սեւ կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝

սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ,
մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 40 (թ. 1-40): ՊՐԱԿ՝ 8+18+14: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով
սահմանագծուած (11,5x6,5 եւ 11x5), մատիտով սահմանագծուած (12x8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա, 11ա, 30ա), բոլորգիր՝
5ա-6բ, 18ա-20ա (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 20-30:

Նմուշ 2ա

Նմուշ 5ա

Նմուշ 11ա

Նմուշ 30ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-4բ [Ոտանաւոր պարսաւագիր] – Ո՛վ Խաչատուր Արզուրումցի, / զբանս իմ որ աստ քեզ գրեցի...
վասն այն դու իսկ յաւէտ խոտան, / եւ բանք ազգիս
յոյժ անպիտան:
2. 5ա-8ա Վասն շարականի հարցիցն, թէ ինչպէս
վարեն Դ.շաբաթ եւ Կիրակէի հարցերըն – Արդ,
ըսկսեալ ի սուրբ Զատկէն մինչեւ ի Հոգոյ գալուստըն...
եւ գրեցինք ոչ թէ գիտնալով եւ այլն: Այսքան առ այս
բաւեսցի:
3. 8բ Աղօթք չար նազարի եւ չար լեզվի, զոր Տէր
Աստուած պահեսցէ – Հրանիութ, հրափայլ, հրատն,
համատուն... եւ խաղաղութեամբ տարէ՛ք զաս (=զսա)
ի տեղի իւր եւ ի բարի վաճառս եւ /// (թափուած):
4. 9ա-17բ Կտակ չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Սասանիմ եւ դողամ մեծաւ սարսափմամբ... եւ աղէտալի դառն արտասվօք ողբըս
ադեալ, լայր եւ ասէր:
– 17բ Զայս ողբերս կտակ են երեն [=երեք] հետը.
Կտատըն Արզուրու հետը չէ ասված, ասայցէ: Առաջէն
ասածներ ասած է՝ Յակոբ վարդապետն է ասել: Աղայ
Պետրոս վարդապետէն է ասացեալ եւ երկրորդն Արզուրումցի նօտար Յօհանէսն է շարադրել:
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5. 18ա-26ա Ի Պետրոս վարդապետէ [Ղափանցւոյ. ձեռ. 3311, 23ա-4ա] ասացեալ – Կանայք ամենայն քուրք իմ սիրական կան, / եկայք Գողգոդայ դուք
ամենեքեան... որում եւ զմեզ արժանիս արասցէ Քրիստոս Աստուածն մեր շնորհիւ կենարար չարչարանացն
իւրոց. նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
6. 26բ Քանի մի հանելիք, ասացեալ ոմանց (հայատառ թուրքերէն) – Ննջումն Ադամայ. Տօրտ յումանէ
Պիրաղաթի... Մովսէս մարգարէէ ժողովուրդն է. Աւի
ալտի յօլքայտան... Աթամ խափել, ցկել դրախտէն:
7. 27ա-40բ [Բանք չափածոյ շարադրեալ Յովհաննէսէ նօտարէ Կարնեցւոյ]
ա. 27ա-8ա Ի վերայ Նազարէթ քաղաքի («ՆԱԶԱՐԷԹ ՔԱՂԱՔԻ, Ի ՀԱՆՆԷ ՆՕՏԱՐԷ Է») – Նազարէթ
անուն ի թարգմանս առեալ, / որ եւ ծաղիկ իսկ ըստուքաբանեալ... զայս ոտանաւորս ես շարադրեալ:
բ. 28ա-31բ Ի վերայ Սրբոց Յակոբեանց գերապանծ աթոռուն («Ա-Ք»,) «Ի ՉՊԷՏ ՆՕՏԱՐԷ ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ ԿԱՐՆԵՑՒՈՅ ԱՍԱՑԵԱԼ») – Ամենապայծառ
իսկ գերբաղձալի, / Սրբոց Յակոբեանց աթոռ հրաշալի... պատմիչ լինի իսկ մշտենչնաւոր:
գ. 31բ-4բ Ի վերայ Սրբոյ Յարութեան երկնանման
տաճարի, ուր կան տնօրինական փրկագործ տեղիքն
– («ԱՌ Ի ՊԱՏԻՒ ԵՒ ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՏԵՂԱՑԴ», «ՅԵՏՆԵԱԼ ՅՈՀԱՆՆԷՍ ԾԱՌԱՅԷ ԿԱՐՆԵՑՒՈՅ
Է ԲԱՆՍ») – Արդ, երկնանման իսկականս տաճար, /
Սրբոյ Յարութեան, որ նա ետ մեզ ճար... որ յիշմամբ
առնէք զիս արժանաւոր:
դ. 34բ-6ա Ի վերայ Սրբոյ Ծնընդեան տեղուն, որ
ի Բեթղհէմ («Ի ՊԱՏԻՒ ՍՐԲՈՅ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԵՂԵԱՑՆ»,
«Ի ՅԵՏԻՆ ԾԱՌԱՅ ՀԱՆՆԷ ՆՕՏԱՐԷ») – Իսկ եւ Բէթղեհէմ ի Դաւթայ շինեալ, / եւ ի յուր զանուն անվանեալ...
եւ ի ընդերձօղացդ ողորմի խնդրեալ:
ե. 36ա-7բ Ի վերայ սուրբ Աստուածածնի սրօբէագումար գերեզմանին, այլեւ սուրբ Գալիայ եւ սուրբ
Համբարձման լերանց եւ այլ սուրբ տեղեացն, որ
անդ («ԱՌ Ի ՊԱՏԻՒ ՄՕՐ ՏԵԱՌՆ ՍՈՒՐԲ ՇԻՐԻՄԻՆ ԵՒ
ԱՅԼՍ ՏԵՂԵԱՑ», «ՄԱՔՈՒՐ ՈՏԻՑԴ ՀՈՂ ՀԱՆՆԷ ՆՕՏԱՐՍ ԳՐԵՑԻ») – Ամենամաքուր մօր Տեառն սուրբ կուսին, / աստուածարարեալ սրասուն մարմինն... եւ ի
թւոյս զայս գրեալ:
զ. 37բ-8ա Ի վերայ Տիբերեայ ծովուն («ՏԻԲԵՐԵԱՅ ԾՈՎՈՒՆ, Ի ՀԱՆՆԷ ՆՕՏԱՐԷ Է») – Տիփբերեայ
ծօվն ի մէջ դաշտի, / տարածեալ ծփայ կարի ցանկալի... սրբութեանց տեղեացս երկրպագեցաք:
է. 38բ-40բ Որով աւարտեալ զպատմութիւն սրբոյ
քաղաքին Էրուսաղէմայ, պարտ է եւս համառօտաբար սակաւ ինչ գրել զպատմութիւն վերին Էրուսաղէմայ ԲԺ.ան պարսպացն եւ ԲԺ.ան մասին, հաւատամք են, թէ որմէ առաքելուն է ասացեալ եւ ԲԺ.ան
քարանցն վակասի Ահարօնի – Առաջին մասն հաւա-
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տամքին ասացեալ է... եւ ԲԺ.ան դրունք քաղաքին պահեն ԲԺ.ան հրեշտակ (լս.):
Տե՛ս Յովհաննէս Կարնեցի, Տաղարան, Երեւան, 1962,
էջ 148-9:

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 29 (թ. 41-69). չգրուած՝ 69բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Գx8+5: ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով (թ. 64-9): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12x7,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 43ա): ՏՈՂ՝ 20:

Նմուշ 43ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – թ. 45-7՝ արտաքին լս. կաղապարով
ծակծկած բուսական լուսանցազարդ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 41ա-63բ Տետրակս այս յաղագս ումեմն Մըսըր կոչեցեալ Սահակ Մանկան, որ ի չար եւ յանգութ
մօրէն զրպարտեալ մատնեցաւ ի ձեռս անօրինաց,
որք շատ ստիպեցին զնա յուրանալ, եւ նա սիրովն
Քրիստոսի վառեալ՝ ոչ տաճկացաւ, վասն որոյ կախեալ խեղդամահ արարին զնա, եւ Քրիստոս Աստուածն մեր փառաւորեաց զվկայն իւր լուսով յերկնից, արարեալ եւ շարադրեալ յումեմնէ նօտարէ Յօհաննիսէ Կարնեցւոյ, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ եւ ի պատիւ նոր նահատակիս նորա
– 42ա-4ա Բան առ վսեմախոհ ընթերցօղսն Վասն
փոքրագոյն տետրակիս – Աստուածային սիրովն վառեալ գոլով... գտցուք այցելութիւն ի Քրիստոսէ փրկչէն մերմէ աստ եւ ի հանդերձելումն, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
– 43ա Քանզի յետ անցման քանի մի տարեաց սուն
քաղաքացի Ջինիսցի կոչեցեալ տէր Մելքոն հարազատ
քահանայի Պալի անուն որդին վասն իմիք ինչ ընդունայն պատճառի մատնեցաւ ի ձեռն անօրինաց...
ա. 45աբ Ի սուն դառնագուն դարուս դաժանեալ
(«Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի ժամանակիս այսմիկ թշուառեալ, / յոր չարութիւնք մեր յոյժ չափազանցեալ... աւասիկ զորպէսն յետագայս պատմեալ:
բ. 46աբ Վասն քաղաքին եւ տեղւոյն, յորում գործեցաւ զայն եւ վասն որպիսութեան ծնօղաց մանկանն եւ վարուց նորա – ՅԷրզրում ի սուն մայրաքաղաքի, / ի Կանաջամբայ կոչեցե[ալ] թաղի... խրատոց ոչ անսայր, ոչ լըսէր քարոզ:
գ. 46բ-7բ Վասն դիմելոյ Սահակ մանկան յԻստամպօլ եւ անդ հիւանդանալուն եւ առողջանայլոյն
եւ անտի առ այսըր դառնալոյն – Օձատիպ կինս այս
զՍահակ ոչ սիրէր, / եւ ոչ բնաւ ընդ նա բանիւ խօսակցէր... զազգայինս տեսեալ եւ ուրախացեալ:
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դ. 48ա-50ա Վասն մեծի կաքոյն, որ եղեւ ընդ մէջ
որդոյն եւ մօրն՝ սակս իմիք գոտւոյ, եւ մայրն դրդեցեալ ի չարէն՝ արզուհալ ետ զապիթին իֆթիրէ, դնելով ի վերայ որդոյն՝ մատնեաց ի ձեռս նոցա – Հնացեալն չարեօք մայրն դժնային, / ոչ ուրախացաւ ընդ
գալուստ Սահակին... որ Ֆայատ Օղլի Խալիլ փաշան էր:
ե. 50ա-1ա Վասն առնելոյ փաշային զարզուհալն՝
ընդեռնու եւ զարհուրհի ընդ այն գործ եւ փութով
թուանկչի յղեալ՝ կալան զանմեղ մանուկն – Առեալ
ընթերցաւ փաշայն զգիր արզին, / զարհուրեալ ընդ այն
մեծ էֆտիրէին... այլ ի չար մօրէն ի մահ վարեցաւ:
զ. 51ա-2ա Վասն տանելոյ զմանուկն եւ ցուցանելոյ յայտեանն փաշային, հարցանելոյ փաշային զորպէսն բանին եւ պատասխանելոյ մանկանն զստոյգն,
բողոքելոյ մօրն եւ փաշային հրամայելոյ զմանուկն ի
բանդ արկանել – Նոյնժամայն ըզնա առին եւ գնացին,
/ հանդէպ զապիթին ներկայացուցին... զձեռս եւ զոտս
նորա ի կոճեղս պընտեալ:
է. 52ա-3ա Վասն մտանելոյ որդոյ փաշային առ
նա ի բանտն եւ հրաւիրեալ զնա յօրէնս իւ[ր]եանց –
Նոյնժամայն մտեալ որդի փաշային, / առ նա ի բանտին
խօսէր մեղմագին... բազմերախտ հայրն մեր ըզսուրբ
լուսատունն:
ը. 53ա-4բ Վասն հրամայելոյ փաշային, որ հանեալ զնա ի բանդէն եւ կրկին կացուցին յատտեանն
եւ հրաւիրեցին յօրէնս իւրեանց, եւ նա չառեալ անձն,
ապա հրամայեաց տանել առ ղատին եւ վճիռ
հատանել մահուն – Իսկ փաշայն արար հրաման
քաղցրայգին, / հանեալ ի բանտէն ՚ւ ի յայտեան բերին... զանմեղ մանուկն այն կախեալ վըճըռեալ:
թ. 54բ-5բ Վասն տանելոյ զնա ի կախել, եւ նա
ուրախութեամբ եւ աղօթելով ընթանայր՝ ի ծանօթից
եւ սիրելեաց հալալութիւն խնդրելով – Սըստայօթ
բանիւ մինչ վճիռ հատին, / թուանկչիք փութով ի վերայ
հասին... հիացեալք առ այն յոյժ զարմանալով:
ժ. 56ա-7բ Վասն հասանելոյ նմայ ի տեղի կախարանին, եւ մայրն տըւեալ զգին պարանին, եւ մանուկն հալալութիւն խնդրելով ի մօրէն, եւ մայրն ոչ
լուաւ նմա, եւ յետ այնր կախեալ խեղդամահ արարին զանմեղ մանուկն, եւ մայրն գնացեալ՝ ջուր էարբ
ասելով, թէ. Վա՜շ, զի սիրտն իմ զովացաւ – Եւ լիրբ
մայրն եւս ընդ նմա շրջէր, / վա՜շ-վա՜շ ասելով՝ զսիրտն
ուրախ առնէր... յո՛ւր դիմելն նորա ոչ ոք գիտացեալ:
ժա. 57բ-9բ Վասն ամբողին, որք զնա տեսեալ՝
աղէկիզեալ մորմոքէին, եւ կանայք ոմանք եկեալ
կանգնեալ ի դէմն՝ աւաղէին եւ կերպ-կերպ լանէթս
տային չար մօրն – Եւ հուլք ժողովոց, որք տեսանէին,
/ մեծամեծք եւ փոքունք յոյժ ափսոսային... ՚ւ ինքն
հոգով, մարմնով ի լուս դարձեալ էր:
ժբ. 59բ-60բ Վասն իջանելոյ լուսոյն ի վերայ
նորա ի գիշերին այնմիկ, զի քրիստոնեայք եւ այլազգիք տեսեալ վըկայեցին – Այլ արքայն Քրիստոս
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ստեղծօղն համայնից, / զվկայն իւր արար լուսալից...
եւ սրտիւ իւրեանց կարի ոխային, / եթէ գտանեմք,
կտրատեմք, ասէին:
ժգ. 60բ-1բ Վասն զարհուրելի երազուն, զոր փաշայն տեսեալ եւ հրաման արարեալ, որ իջուցին ի
կախարանէն – Յայն առաւօտն մինչ զայն լըսեցին, /
թէ լուս իջեալ է ի վերայ նորին... հայելով ի նա՝ յոյժ
հառաչէին, / եւ չար մօր նորա լանէթներ տային:
ժդ. 61բ-2բ Վասն թաղման նորա, որ յոյժ փառաւորութեամբ եդին ի գերեզման եւ ի նոյն գիշերին եւս
լուս իջեալ ի վերայ նորա – Սուրբ եկեղեցւոյ դէտն
պանծալի, / շնորհազարդ պետօք ըզգեստաւորի... տեսութեան փրկչին լինիլ արժանի, / ընդ ձեօք վայելել
զփառս անպատմելի:
ժե. 63աբ Տաղս այս ի վերայ սոյն նոր նահատակիս՝ յօրինեալ ի նոյնոյ նօտարէ, ի գուն, որ ասէ. Պաշընտայ վար ֆինօ ֆէսի էման, ալտի պէնի պէնի խու
– Ի չար մօրէտ զուր մատնեցար, աւա՜ղ, / գառնըդ անմեղ, անմեղ ըմբռնեցար... արի՛, Սահա՛կ, նոր նահատակ, / վասն իմ հայցեա՛յ առ Տէր միակ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 70ա-82բ Տետրակս այս, յորում պատմի եղելութիւն առդիպեալ անտանելի սովուն եւ սղութեան,
որ անկաւ ի քաղաքս Կարին եւ ի շրջակայս սորին, ի
թոյլատրութեան ամենաբարի կամացն Աստուծոյ, ի
խրատ եւ ի զգաստութիւն ներկայ ժամանակիս ամբարշտելոյց, շարադրեալ հոմերական ոտաչափութեան [յու]մեմնէ ամենանուաստ մանկավարժ նօտարէ՝ մահտեսի Յոհաննիսէ քաղաքացւոյ, աշխատասիրեալ ի փառս ամենախնամ արարչին եւ յիշատակ
ապագայ անձանց, յամի Տեառն 1813 եւ ի մերս թուոջ
ՌՄԿԲ. (1813), ի քաղաքս Կարին եւ ի Յունիսի ԺԱ. (11).
– 71ա-82բ Յաղագս Մեծի սովուն եւ սղութեանն,
որ եղեւ ի քաղաքս Կարին եւ ի շրջակայսն, ի թոյլատրութենէ ամենաբարի կամացն Աստուծոյ, ի
խրատ եւ ի զգաստութիւն ներկայ ժամանակիս ամբարըշտելոցս – Ի պատմագիրս այսպէս ճառին, /
ստոյգ գրեալ եւ հաւաստեն... մարդ ՚ւ անասուն,
թռչունք օդոյն, / փառս տալով՝ Տեր գոհասցեն:

Տե՛ս Յովհաննէս Կարնեցի, Տաղարան, Երեւան, 1962, էջ
12-3, նաեւ Հայոց նոր վկաները, աշխ. Յ Մանանդեանի, Հ.
Աճառեանի, Վաղարշապատ, 1903, էջ 572-602:

Բ. 83-4ա Այս են անվանք քաղաքաց, աշխարհայբառէ ի գրաբառն – Սաղիմ, յԷրուսաղէմ, Շութսի,
Շարֆ, Եգիպտոս, Մսր, Բերիայ, Հալապ... Գանան է
թոռն Նոյի, զոր անէծ Նոյ, եւ անտի եղեւ ազգն գանանացոյց: Բաբիլօն, Պաղտատ, Հրմուզ քաղաք է:

2. 64ա-9ա Կարնեցի ոմն Յարութիւն անուն երիտասարդ նահատակեալ ի յԻզմիր քաղաքի, 1255
(1806) թւոջ եւ Փետրվար 26: Եղելութեան լուրն հասեալ աստ՝ ի Կարին, ըստ այնմ լրոյ շարադրեալ եղեւ
բանս յումեմնէ նօտարէ («Ի ՀԱՆՆԷ ՆՕՏԱՐԵ ԿԱՐՆԵՑՒՈՅ Ի ՍԷՐ ՍՐԲՈՅՍ ԱՍԱՑԵԱԼ Է ԲԱՆՍ») – Ի սոյն
յետնեալ ժամանակի, / ձմեռնացեալ եղանակի... առ
ընթերցօղսդ աղերսեալ, / յիշել յաղօթս հաճոյացեալ:
Տե՛ս անդ, Յովհաննէս Կարնեցի, Տաղարան, էջ 13, Հայոց
նոր վկաները, էջ 620-6:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
Բ. 41բ, 44բ [Մանունք] – ա. 41բ Գիր ջերման այսպէս – Բաղբուղ, տապտուկ, սաղուկսի... բ. 44բ Այս է
գիր չար աչքին, չար նիաթին, չար խորհրդին, զոր Տէր
Աստուած պահեցցէ – Գ Ճ Ս Կ Ե զաւթած են ՀԲ. (72)
լեզուն, թէ մարդկանէ է, թէ դիւական է... ամենակարօղին. ամէն, եղիցի, եղիցի:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 15 (թ. 70-84). չգրուած՝ 70բ: ՊՐԱԿ 1x15: ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ բուսական լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած
(12,5x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 76ա): ՏՈՂ՝ 20:

Նմուշ 76ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան հետքեր:

Տե՛ս Յովհաննէս Կարնեցի, Տաղարան, Երեւան, 1962, էջ 16-7:

ՁԵՌԱԳԻՐ Դ.
ՌՄԾ. – 1801
ԹԵՐԹ՝ 25 (85-109): ՊՐԱԿ՝ 1-3x8 (1՝ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x6,7): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 95ա), բոլորգիր՝ 85բ, 86ա, 87ա (նմուշ՝ 85բ):
ՏՈՂ՝ 20, 35:

Նմուշ 85բ

Նմուշ 95ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Սեւ եւ սպիտակ քառակուսիներով
եւ եռանկիւններով պատկեր՝ 101բ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 85ա-93բ Տոմար (Լուս.՝ գերազանցին երեւիլն է)
– Եթե կամիցիս գիտել զլոյս գերազանցիկն... (ունի
աղիւսակք՝ 86ա, 87ա-93բ):
2. 94ա-100բ Համառօտաբար ցուցակ կենդանակերպից, մարդկան եւ բնութեանց – Գըլուխ, որ է ոլոր
դէպ ի գագաթն... (ունի աղիւսակք՝ 99բ-100բ):
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3. 102ա-4բ Վասն նախահարցն պատմութեանց,
համառօտեցից կարքաւ ի գլխից Հայոց սրբոց.
Վասն սաթայելան դասոյն անկոյմն եւ ըստեղծումն
առաջնոցըն – Նախահօրն Աթամ, Կայենի, Աբելի, Սեթա... շինել տճ՛՛ սով՛՛ եւ սուրբ յարութեան, յար՛՛ կզէ
նպաա/// (չշարունակած):
4. 105ա-7բ Հնոց բարեբաշտ թագաւորացն համառօտիւ – Եզեկեայ եւ մահու նորա ես... Թամարայ՝
կուսանաց Գարանեայ եւ այլքն:
– 107բ Փոքր բանս, որ է կարքի / պատմաբանէ
ըղձիւ թերի, / մեր զիջանելն տկար կարի / եւ մի՛ հենքել պարսաւակի: / Գրեցանք զանունս մարդկան / եւ
բազմախօսուն սրբոց, / վասն դիւրաւ ուսանել / զպատմութիւնս սոցա (բաւ):
5. 108ա-9բ [Երազահան] – Ողջ է հեռաւորն, թէ ոչ,
ապրի հիւանդն, թէ ոչ... ի գրոց օգտիս, ի ցաւոց ազատիս, աւելանայ ամենայն բարիտ:
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Գրչի. 101ա Յատուկ յիմացումն – Ծանուցումն ինչ
այս փուքր տետրակիս. Ունկն դի՛ք, լըսօ՛ղք բանիս
այսմիկ, զի այս տետրը<րը>ս ի նախնէ յԷրզրումցի
[նօ]յտար տիրացու Յօհանիսէն շարադրեցաւ, յետ
նմին քայնի մի տարեաց Իլիճացի տէր Նահապետ
հանճարաշատ քահանայն զիւր Սարգիս որդին ետ ընդ
նմա ուսումն գրութեան, ուստի վայրժեցուց զիս 2 ամ,
յետ 2 ամաց ուսաւ զամենայն գիրս եւս շարադրանըս
ըստ պիտոյից, յետ որոյ կամեցաւ զիւր թէմսն, գալպա
վարժայպետն զիւր շարադրանայցն բայժին ետ զայս
տետրակս, որ այսու մխիթարեսցի: Քրիստոսի փա՜ռք
յաւիտեանս. ամէն: Գրեցաւ գիրս ՌՄԾ. (1801) եւ ի
թւինըս տաջկաց 1216ին, Շեֆալի 8ին. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «3227»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 69բ՝ խզբզոց, 84աբ՝ ռամի նշաններ:

3228
ՏԱՂԱՐԱՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 29. չգրուած՝ 8բ, 15աբ, 24աբ: ՊՐԱԿ՝ 1-7x2 (7՝ 5, 5՝ 6,
6՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,1x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14x7,8). սահմանագծուած կարմրով եւ սեւով:
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 10ա, 18ա), խորագրերը եւ սկզբնատառերը կարմրով: ՏՈՂ՝ 20-24: ԿԱԶՄ՝ կապտաշագանակագոյն երանգով ծաղկաթուղթ. մէջքը եւ արտաքին անկիւնները կանաչաւուն
մոմլաթ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ԲԳ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի (Ա, Գ):

բերկրալի, վա՜շ բերկրալի, ո՛վ Սուրբ Էջմիածին, աթոռ
պանծալի, վա՜շ հրաշալի:
գ. 2բ-3բ Տաղ ի վերա Թումայի վարդապետին, որ
էր պատրիարգ Կոստանդնուպոլսւոյ, որ ետուն սպանանել – Թումայ, հէ՜յ տէր սուչում նէտիրպիլ ինմազ
աքար պէնիմ... պէն ահիլէն աղլարիմ:
Տե՛ս Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, կազմեց Ս. վրդ.
Ճեմճեմեան, Վենետիկ, հտ. Ե., 1995, էջ 838:

դ. 3բ Տաղ ի վերա ղարիպի, ասացեալ ի Կարապետէ – Պու դունեանըն օթասիեօք, քարիպլք տիր տէմիրտէն օք... պիզի էտէն հաքտան պուլայ օլ:
Նմուշ 10ա

Նմուշ 18ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած. մի շարք թերթերի վերին
լուսանցները եւ արտաքին անկիւնները ամրացուած-լրացուած
այլ թղթով, թ. 7՝ մէջտեղը մաշուած-պատռուած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 1աբ /// Կայթելով պարել մեզ պարտ է, վա՜շ
յայգիս ելանելոյ ժամ է... մինչդեռ նա առ մեզ է, վա՜շ,
ուրախանալ եւ արժան, զի զոր արար Տէր:
բ. 1բ-2բ Նորին Յակոբ վարդապետէ ասացեալ –
Իմանալոյ լուսոյ մօրն համանման, վա՜շ համանման,
որոյ անուն իսկ կազմեցար... հայրապետիւ մանկամբ

Տե՛ս Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծութիւնը (ԺԶ-ԺԷ. դդ.),
հտ. Ա., աշխ. Յասմիկ Սահակեանի, Երեւան, 1986, էջ 406,
նաեւ էջ 649:

ե. 4ա /// մեզ արարին ոտից կոխան եւ սուրբ
տեղիք քո բնութեան... իմանալ զիմաստըս գրոց, որում
լիցուք մեք փառաբան, այժմ եւ ապա եւ յաւիտեան:
զ. 4աբ Շարադրանք վարդապետաց – Զգօնազարդ հօրն իմոյ հոգեւորի, / տեառնդ (այս անուն)
վարդապետի զներբանս ստիցըն... մատուցանեմք սիրելի եղբօրդ իմոյ (այս անուն) աստուածաբանութեան
վարդապետիդ:
– 4բ Աբեղայից եւ քահանայից – Հանճարեղ եւ
հանճարազգօն հօրդ իմ, Յակոբ մաքրակենցաղ քահանայիդ, սուրբ աջդ համբուրեմ, տեառնաշօշափ եւ սուրբ
աջդ համբուրեմ, տէր (այս անուն) արժանավայել քահանայիդ սարկաւագաց (այսչափ):
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– 4բ Սարկաւագաց – Սիրելի՛ եւ սիրազուն մեծապատիւ եղբօրդ իմ... հատոր սրտիս (այս անուն) տիրացուիդ եւ աւագ սարգաւագիդ:
– 4բ-5ա Իշխանաց – Պերճապատիւ եւ փառազարդ, հեզահոգի եւ բարեպաշտ... աստուածասէր եւ
բարեպաշտ, ազնուատոհմ պարոն (այս անունիդ):
– 5ա Կուսանաց – Աստուածասէր եւ բարեպաշտուհի, մեծահաւատ եւ պարկեշտաբարոյ... աստուածասէր (այս անուն) հանճարեղ վարդապետիդս:
– Գրչից 5ա Կուսանաց, վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց:

է. 5բ-6բ Ալէլուայք ծննդեան, ի Յօհաննիսէ ասացեալ – Ի ծոցոյ Հօր Բանն առաքեալ աւ՛՛... կեանքն ի
քէն եղեւ ծնեալ / Նո[յ] նախահայրն վկայեալ աւ՛՛:
ը. 6բ-7ա Պարսաւանք ումեմնէ՝ ի վերա Սահակ
վարդապետին, որ եղեւ խառնակիչ ազգիս մերոյ –
Չորրորդ գազանն Դանիէլին, / գոլով գուշակ ապօրինին... լինիլ որպէս զտէրըն բարձրեալ / իսկոյն գըտար
ի գուբս անկեալ:
թ. 7բ Երթիցուք ի սազն / տարցուք ընդ մեզ լազն...
փեթեսցուք զնորին մազն / վառեսցուք գազն:
ժ. 7բ Երգ ի Ղազար վարդապետէ – Ի ժամուս
ուրախութեան, սիրելի՛ք, եկա՛յք ցնծասցուք... ուրախութեամբ բերկրիցուք, սիր՛՛ Աստուծոյ փառս տացուք,
վա՜շ ամենեքեան ցն՛՛:
ժա. 9ա-11ա Ողպ պիտանի վասն հոգոյն – Ա՛նձն
իմ, արի՛, աղօթէ՛ դէմ արարողին, օ՜վ անձն իմ, արտասվօք պաղատէ՛ ի մէջ գիշերի... Քեզ երգեմք
զօհննութիւն, զի դու միայն ես, քերօվբէք, քեզ երգեն
իմ Տէ՛ր, փա՜ռ է քեզ:
Տե՛ս Մկրտիչ Նաղաշ, աշխ.՝ Էդ. Խոնդկարեանի, Եր., 1965,
էջ 143-9:

ժբ. 11ա-2բ Ողբ վասն մեռելոյ, Գեւորք վարդապետէ ասացեալ («ԳԷՈՐԳ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԲԱՆ Ի ԲԵՐԱՆ ՅՄԵՌԵԼՈՑ») – Գոչեմ ձայնիւ աղբերական, / առ
ձեզ մաղթեմ յոյժ լալական... ցօղն կենաց ողորմութեանն ննջեցելոցն առաջանան եւ ձեզ ամէն աշխատողացնդ եւ երգողի սորին զայս բան:
ժգ. 13աբ Յովանէսի [Թլկուրանցւոյ] ասացեալ է –
Է՜ մահ, քանի զքեզ յիշեմ, կու դողամ, կու սարսափիմ...
Հազար երանի նորայ, զոր բարի գործօվ գտանես, /
հեղեղ բոցեղէն տարեր ի մեղաց մէջն, զոր գտանես:
Տե՛ս Էմ. Պիւազեան, Յովհաննես Թլկուրանցի, Տաղեր,
Երեւան, 1960, էջ 173:

ժդ. 13բ-4բ Տաղ Նախաշի՝ ասացեալ ողբալի –
Երազ է եւ սուտ, եղպա՛րք աշխար[հ]իս... գիտացի՛ր,
թէ լողորդ էիր, նայ մեղաց գետն կու տանի, ի հոգ աշխարհիս դատես, շահ չունի քան զզէնն աւելի:
Տե՛ս Մկրտիչ Նաղաշ, աշխ.՝ Էդ. Խոնդկարեանի, Եր., 1965,
էջ 123:

ժե. 14բ Այլ տաղ ի վերայ հոգոյ – Յառաջն, որ
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աշխար[հ]ս եկի, / հանց յստակ էին քանզ հայելի...
եղայ հարամկիս ընկեր, որ թալնեց 'ւ արա///:
Հմմտ. Սահակ վրդ. Ճեմճեմեան, Մայր ցուցակ հայերէն
ձեռագրաց... հտ. Ե., Վենետիկ, 1995, էջ 761, 911:

ժզ. 16ա-23բ [Յովհաննու Կարնեցւոյ]
1. 16ա Սիրոյ. ի գոյն՝ Գեղեցի[կ պատկեր կարմիր] ես հագեր, նու/// («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի [սէր]
սիրելւոյդ, / ազնիւ ն[ա]զել[ւոյդ] / յարգի տեսոյդ յոյժ
գովելւոյդ, / հրովն այրեցայ, / սէ՛ր իմ, սիրահարեցայ...
թըւոյդ տարփացայ, / սէ՛ր իմ, սիրահարեցայ:
2. 16բ /// հէ կիւզէլլէրչահլուր /// /// կիւլիսմալըն
(«Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի /// ///րոր հոգւոյս ռատ ըզձայնացս բաղձալի, / յոյժ աննման ամենեւին տենչալի...
մերժեցաւ սիրով քոյին կիզէ:
3. 17ա Ի գոյն ղալենդարու («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») –
Իմ սրտէ սիրեալ, յոյժ սիրելի սիրոյդ կարօտ եմ, / գեղեցիկ տեսոյդ քաղցրաբարբառ խօսոյդ կարօ՛՛... Յայս
թւոյս արի՛ առ իս, ըստոյգ կարօտ եմ:
4. 17բ Մահուպայ Գալուստեան, ի գոյն՝ «Էֆենտըմ կիւեն՛՛ («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի սէր փըրկչին
բորբոքելով / մեծ աշխատանս յանձն առնելով... Երանի մեզ, որ զձեզ տեսաք (ռախամ) / թւոջս իսկ ինդացաք գալուստըն ձեր բա՛՛:
5. 18ա Տաղ սիրոյ. Ի գոյն՝ Էհլի տիլլեր պիզիմ
իչըն պիզէ րաճէ ջեմ օլմազ մի («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») –
Ի՛մ սիրելի, [յոյժ գեվե]լի / բաղձայ տեսոյդ արդ
ակունք իմ... Եկեալ (մըխառ) թիւս հասեալ եմ, սէ՛ր իմ,
/ յոր ընթանայ միշտ քայլմունք իմ:
6. 18բ Տաղ սիրոյ ի գոյն. Խայլի տէմտըր պէն
արարըմ եարըմի («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի շատ ժամէ
որոնեմ ըզքեզ սիրելի՛, սիրելի՛ / ի սէրդ հարեալ եղէ իս
յոյժ ցաւալի... թիւ մեր ահա լընանի / յազնիւ փեսէն:
7. 19ա Յօրինեցաւ ի գոյն՛՛ Մանսուր թէք պենըմ
սեվտիւկըմ պիր՛՛ («Ի ԽՆԴՐՈՅ ՏՐՑԻ») – Ի՛մ սիրելիդ,
աննման ես, / ոսկեոլոր է վարսերըդ, / խիստ փայլեցեալ ղամպարպէս... ի իւսեալ ի շար սիրեցելոյդ, /
ծաղկահիւսեալ քո վարսերըդ քո վա՛՛:
8. 19բ Այլ տաղ ի գոյն՛՛ Չշոխամ պիրտիլ ռոպա
եալ («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի սէր միոյդ քաղցրախօսի...
Արդ, լրացեալ միայն սէր քոյ, յիս յարեցո՛, աւա՜ղ:
9. 20ա Ի խնդրոյ հոգեծին հարազատին իմոյ յօրինեցաւ ի գոյն՛՛ Փերիշան տըր տելի կեօնիւլ փե՛՛»
(«Ի ՆՕՏԱՐԷՍ») – Ի՛մ սիրելի, ազնիւ տեսլեամբ տալփալի... Հոգեխառնեալ (ՄԱԾԱՌ.) թւոյս միացաւ
(ՄԱԾԱՌ. = 1803):
10. 20բ Եւս ի խնդրոյ նորին յարմարեցաւ /// ի
գոյն՝ Էֆենդըմ կիւլպա/// («Ի ՆՕՏԱՐԷՍ») – Իմ արուսեակ /// ///, որ յիս շողեալ ռատ ծաւման / արի՛, սէ՛ր
իմ, յիս ծաւալեա՛... արի սէ՛՛ զիս բերկրցո՛, զիս բերկ՛՛,
անկեղծ սիրովդ զիս ցնծացո՛:
11. 21ա Եւս նորին խնդրանօք ի միոյն տաղէն
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մերրոյ («Ի ՎՐԺՊՏԷՍ») – Իմ պայծառ աստըղ առաւօտեան առ իս ծագեցեալ, / գեղեցիկ տեսլեամբ ազնիւ
դիմօք գեղոյդ կարօտ եմ... Արբո՛ ծարաւոյս (ծամառ)
թւոյս ջըրոյդ կարօտ եմ:
12. 21բ Այս տաղ ի գոյն՛՛ Այեայ [տախտմ]
փաշըմ տէօնտի [հիլալէ], կրկնի («Ի ՆՕՏԱՐԷՍ») – Ի
սիրելւոյն իմնէ եղէ հ[եռա]ցեալ կր. / յազնիւ տեսոյն
վայելմանէն զըրկեալ... մինչ որ բերցեն հէննէս լինիմ
ցաւագին:
13. 22ա Գոյն տաղի է «/// է պիր մէլէքսիմա փէրու
/// մօ՛՛» («ՆՕՏԱՐԷՍ») – Նազելիդ իմ [գեղեցիկ գեղե]ցիկ, / սէրդ է սըրտիս յոյժ քաղցրիկ... սիրով յիրեարս
յարեսցուք:
14. 22բ Այս եւս յարմարեցաւ ի ///րոյ //// ի գոյն՝
Մայիլըմ պ[իր] շիֆաքարէ («Ի ՆՕՏԱՐԷՍ») – Ի սէր
սիրոյդ հարեալ եղէ, / ցաւոյս իմ ճար արդ ի քէն է...
սեաւ յոներով վարսըդ շըքեղ մի՛ հագնիր:
15. 23ա Ի խնդրոյ /// /// տաղ /// մէլտի կե/// պիր
///քեալ («Ի ՆՕՏԱՐԷՍ») – Ի սէր միոյդ /// / հարեալ
սիրտ իմ միշտ պատանի, աւա՜ղ, աւա՜ղ... Գթա՛ յիս,
ե՛կ, ի՛մ սիրելի, ո՜հ, ո՜հ, ո՜հ:
16. 23բ Ի խնդրոյ /// ///, ի գոյն՝ Հե/// /// («Ի
[ՆՕՏԱՐ]ԷՍ») – /// յազացս արտօրս իստ գետօրէն ըսկըսի արդ հեղանիլ... որ ի յերգիլն ի հանդիսի, լըսօղք
լինին ցաւակցեալ:
Տե՛ս Յովհաննէս Կարնեցի, Տաղարան, աշխ. Շ. Նազարեանի, Երեւան, 1962, էջ 67-149:

ժէ. 25ա Ի խնդրոյ խաղս այս երգի ի գոյն, որ ասէ՝
Ի շատ ժամէ որոնեմ – Խէյլի դէմ տըր պէն արարըմ
եարըմի... պաք շու ֆինօյ ֆէստէն չըքան սամուրայ:
ժը. 25բ Խաղս այս ի գոյնն երգի՝ Որպէս իմ սիրելիդ, աննըման ես – Մանսւր թէքպէնըմ սէվտիակիւմ...
ֆահմի խենէ չարազիլֆիւն:
ժթ. 26ա Երգս ի գոյն, որ ասէ՝ Ի սէր միոյդ քաղցրախօսի – Աշըխամ պիր տիլ ռօպայիայ... դիւշ օլտըմ
պէն պու ատէյա էմ:
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ի. 26բ-7բ Տէստան յիէրիլէ կեօկի ճէնկ էթմիշմլէր
պիրի պիրիլէ օր – Յիէր իլէ կեօկ տիլէշտը լէր...
կեօրտիւն չօխ հէքմէթ պէնըմ պըր:
իա. 28ա-9ա Ալօյ փաշային խաղն է – Ըրում էլընտան խուրում էթմիշ կեալի... իրսխ տէկըլ պիլըն
եախըն էլլէրտէ ալօյ փաշայ քիֆարիլէ տօղուշայ:
իբ. 29բ Տուպէիթ – Քեօչումի եուրտան քեօչիւր
տում... եանաղ օլմազ պուխաղ օլսուն. Վերջ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 8ա (1881 թ., շղագիր) Երազ – Աւուր միում ես
երազմ մի տեսայ, սարսափելի տեսիլք, իբրեւ հրեշտակքն իջեալ էին զաշխար[հ]ս, զարզանդում էր եւ
դողում, զամենայն մարդ աղոթում էին եւ երկիրպագութիւն էին անում: Աստուած լսեց զմարդկերանց փառապանութիւնը, հրեշտակքը կրկին համբարձուեցան
երկինք, ու մարդիկն էլ հանդարտուեցան: Այս տեսիլք
ես ոչ մի մարդու չեմ ասած, բացի այստեղ յիշածիցս:
27 Փետրվարի, թւին ՌՊՁԱ. (1881):
2. 1ա (ԺԹ. դ., շղագիր, վր. լս.) Հմր 21, Նուէր Սուրբ
Էջմիածնայ մատենադարանին Գ. Յոհաննիսեանց:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «[Ոտանաւ]որք ժողովա[ու]», Ա.
կազմաստառին՝ «603/3228», Պհպ. Աբ-ին սոսնձած
թերթիկին՝ «Հմր 88, Ոտանաւորք ժողովածու, գրեալ
խառն գրչութեամբ ի վերա թղթի, թիւն եւ անուն գրչին
անյայտ: Պարունակին ի մատենիս՝ ա. տաղ ի վերա
Թումայ վարդապետի, ի լեզու տաճիկ, բ. տաղ ի վերա
ղարիպի, գ. տաղ ի ծնունդն Քրիստոսի, դ. անձն իմ
արի աղօթէ եւ այլն, ե. ողբ ի մեռեալս, զ. մահ քանի
զքեզ յիշեմ, է. տաղ Նաղաշի, ը. տաղք ի վերա սիրոյ,
յորոց ոմանք են անվերծանելի», «ԺԹ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]», 7ա՝ «540»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ այբուբեն՝»ա-ը», 2ա՝ «Էջմիածին
ղամբար լուսալի», Պհպ. Բա՝ «жди (՞)»:

3229
ՏԱՂԱՐԱՆ
ԺԹ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մարկոս վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 16 (գրչի էջակալում՝ 1-21, որ է՝ 2ա-11բ). չգրուած՝
16բ: ՊՐԱԿ՝ 2x6+4: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով (թ. 1-11):
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,4x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14x8): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 10-28: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ. մէջքը՝
սեւ կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.). սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 5ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած. թերթերին զանազան
բծեր, թ. 16ի ստ. արտաքին եզրը պատռուած, 1960ականներին
Մատենադարանում լրացուած յետագայի նորոգման թղթով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 2ա-8ա [Ի նօտարէ Յոհաննիսէ ասացեալ]
ա. 2ա Ա. Ի խնդրոյ ումեմն տաղս այս ի գոյն, որ
ասէ. Հէ՜յ քազըլար եօլ կեօր՛՛ – Ո՛վ պատուելիք, ինձ
անբախտիս ճանապարհ արդ երեւի, / լերինք եւ վէմք
ոչ դիմանայ իմ աղէտիս ողբալի... մի կողմն դու ես եւ
միւսն ես՝ երից րամոց կանկաց նման:
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բ. 2բ Բ. Երգս ի գոյն, որ ասէ. Ալտի կեօնկլիւմ
պիր ջէֆա («Ի ՆՕՏԱՐԷՍ») – Ի սէր միոյդ սիրականի, /
հարեալ սիրտ իմ միշտ պատանի, աւա՜ղ, աւա՜ղ... սոյն
(լիմագառ) (1805) թիւըս բարդի վաղուց հետէ:
գ. 3ա Գ. Այս տաղս յօրինեցաւ ի գոյն, որ ասէ.
Այեա՛ պախտմ ղա («Ի ՆՕՏԱՐԷՍ») – Իմ սիրելուն
իմմէ եղէ ես ատեալ, / ազնիւ տեսոյն վայելմանէն
զրկեցեալ... (լիմբառ) (1804) թվոյս սէր ինձ բերել, ոչ
բերին մինչ որ:
դ. 3բ Դ. Տաղ սիրելոյ ի վերայ սիրահարի է
ասացեալ. Շիտաթլի կեօրտիւմ կեօզալի (քաղցր
եղանակաւ) – Քաղցրիկ գարուն եկեալ էհաս, / արի՛
երգնակ, ուրախացի՛ր, քանի սգաս եւ դառն ողբաս...
զարդ ըզգեցեալ պայծառացան, ե՛կ, սիրելի՛:
ե. 4ա Ե. Եւս յօրինեցաւ տաղս այս ի գոյն, որ
ասէ. Պիր մէլէքսիմա փէրու («ՆՕՏԱՐԷ») – Նազելի՛դ
իմ գեղեցիկ, / սէրդ է սըրտիս յոյժ քաղցրիկ... է թիւըն
մեր (լիմագառ) (1805), սիրով իրեարս յարեսցուք:
զ. 4բ Զ. Աճամի եւ այլ գունոյ եւս ասացեալ է –
Հատոր հոգւոյ իմոյ յոյժ սիրելի, / կանթեղ սիրոյս կայ
միշտ Վէվ ու Այբ ըրէ... էրանի ինձ լինի, որ զքեզ գտանեմ, / սոյն թւոյս, որ է (մեծ Բեն ու Այբ ըՌայ) (1809):
է. 5ա Է. Սիրայորդոր խնդրանօք ումեմն սիրելոյ
յարմարեցաւ սոյն տաղս, եւ որպէս յայտ է աճամի եւ
այլ եւս խաղ գայ – Հարեալ եմ ես ի սէր միոյ գեղեցկի,
/ որ ունի վիզն ականց Զա ու Այբ ըրէ... է սոյն (մեծ
բառ) (1809) թւոյ հէննէ վշտագին, / սընար ննջմանսէ
Քէ ու Այբ ըրէ:
ը. 5բ-6ա Ը. Ի խնդրոյ ումեմն հարազատին իմոյ
յօրինեցաւ տաղս ի գոյն, որ ասէ. Աճամի («Ի ՆՕՏԱՐԷՍ») – Իմ սիրուն գեղեցիկ սրտիս սիրական, / որ եղեր
դու ինձի Եչ ու Այբ ըրէ... այս (մեծ բառ) (1809) թւոջս,
որ լըմընցաւ, / թիւդ է, որ տես ոսկի Շա ու Այբ ըրէ:
Տե՛ս Յովհաննէս Կարնեցի, Տաղարան, աշխ. Շ. Նազարեանի, Երեւան, 1962, էջ 65-146:

2. 6բ Թ. Երգս յարմարեցաւ ի գոյն, որ ասէ. Թաճնիս – Հառաչանօք հիւծեմ ի գիշերն ի բուն, / հաշեցաւ
կեանք իմ միշտ սիրակցոյս համար... սէր սիրելոյս առ
իս շարժելոյն համար:
3. 7ա Ժ. Այս տաղ. ի գոյն, որ ասէ. Նէչըն այ
էֆենտըմ – Ի կէտ գարնան եղանակին, աւա՜ղ, աւա՜ղ,
/ պիւլպիւլն եկեալ շրջէր այգին... արիւն արտասւօք
լցուցից, սէ՛ր իմ, սէ՛ր իմ կոչելով:
4. 7բ ԺԱ. Սոյն տաղ մէնի ուսուլի ասացեալ է –
Մէկ ազնւի մի սէրն կայ ի գըլխիս, / գիշերն է երազիս,
ցերեկն՝ ի սըրտիս... ի տեղի մի դադարիլ եւ կալ չունիմ, անոր համար:
5. 8ա ԺԲ. Սոյն տաղ յօրինեցաւ ի գոյն, որ ասէ.
Կէնա կիւլ կիւլ, ի ստան օլտի – Ահա եղեւ քաղցր
եղանակ, / խօսի պիւլպիւլն յոյժ գերունակ... մէջ կանոնին հանգստեալ էր յորդահոսն:
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6. 8բ ԺԳ. Տաղ ուրախութեան՝ Իգնատիոս դպրէ
ասացեալ է («ԻԳՆԱԻ») – Իմացայ, թէ աշխարհս ունայն (կրկ.), / մահկանացու մարդս ամենայն... նի՛ստ,
կե՛ր, խըմէ՛, ասա՛ զայս բան, այ լի՛ց:
7. 9աբ ԺԴ. Տաղ ուրախութեան – Այսօր ցնծամք
պարելով, / խմենք գինին խնդալով... գինի խըմէք, ծիծաղիք, այսօր:
8. 9բ ԺԵ. Ի խնդրոյ ումեմն սիրելոյ յօրինեալ եղեւ
տաղս սիրոյ. գոյն՝ Ղէլէնտէրու – Իմ հոգոյս հոգի՛, իմ
սիրելի՛, դու արեւ սըրտիս... թիւս (ռախամէ) (1800),
որ գըրեցի առ իմ սիրելիդ, քաղցրաձայն:
9. 10ա ԺԶ. Տաղ սիրոյ. ի գոյն, որ ասէ. Գեղեցիկ
պատկեր կար – Ի սէր սիրելոյդ ազնիւ նազելոյդ, /
յարգի տեսոյդ յոյժ գովելոյդ... թւոյդ տարփացայ, սէ՛ր
իմ, սիրահարեցայ:
10. 10բ ԺԷ. Տաղ սիրոյ. ի գոյն, որ ասէ. Խեյլի դէմ
Պէստէին («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի շատ ժամէ որոնեմ
ըզքեզ, սիրելի՛ (կրկնէ), / ի սէրդ հարեալ եղէ, ես յոյժ
ցաւալի... էհաս (մխթառ) (1801) թիւ մեր ահա լընանի,
յազնիւ:
11. 11ա ԺԸ. Երգս սիրոյ. ի գոյն, որ ասէ. Աշըիամ
պիր տիլւօ («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի սէր միոյդ քաղցրախօսի (կրկնէ), / պերճ տեսոյդ սիրտ սիրահարի, աւա՜ղ,
աւա՜ղ... միայն սէր քոյ յիս յարեցո՛յ, աւա՜ղ, աւա՜ղ:
12. 11բ ԺԹ. Շարական ուրախութեան («Ա-Զ») –
Արեւելք առաջին եւ արեւմուտք, որ ի վերջին, /
նստեալ հային դէմ ի փառչին, ետ զանազան ի լիգ եղչին... բարեխօսա՛յ մեծ կարսին, որ պատ.:
13. 12ա [Տաղ Յիսուսին աւետիս] – (սկ. թափուած) /// այս մինչ երեսնամեայ լեալ, աւետիս, / ի
Յորդանան գետն եկեալ, աւետիս... թէ դա է իմ Որդին
ընտրեալ, աւետիս:
14. 12բ-4ա Նոյն ծննդեան երգն թարգմանաբար
փոխարկեալ ի տաճկական բարբառ – Ազիզ փէտէր
ֆէրման էթտի մուճտէ, / ճիպրայիլ կեօկտան կեօն
տարտի մուճտէ... սաքին էթտմ էրզրուտէր մուճտէ սեզէ:
15. 14բ-5ա Երգ ծննդեան Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի («Ի ՅՈՀԱՆՆԻՍԷ») – Ի սուրբ տօնիս հրաշազարդեալ, աւետիս, / անհաս խորհուրդ յայսօր յատնեալ... էրկինք բացեալ, Հայր վըկայեալ, / Հոգին
աղաւնակերպ իջեալ:
16. 15բ Երգ ծննդեան Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի ասացեալ յումեմնէ – Աստուածըն Հայր ողորմեցաւ, / բնութեանս մարդկան իսկ գթացաւ... նոյնպէս անճառ միաւորեալ /// (թափուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
Բ. 16ա [Թուղթ] – Շնորհաշատ եւ իմաստնափայլ,
գերազնիւ եւ գերբաղձալի պատուական եղբօրդ իմոյ՝
տիրացու Յակոբ աղանիդ, մատուսցի սէր: Սրբազան
Պողոս առաքեալը իր թղթին մէջը կը գրէ նոր հաւատացելոց... ղեկաւար մի /// աչք ուն/// յու///:
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1բ Ես՝ Մարկոս վարդապետս, յօրինեցի այս
Տաղարանս՝ նուիրեալ Վաղարշապատի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1բ (1820 թ., նոտրգիր) 1269ին (1820) եւ Դեկ.
ԻԷ.ին (27) ի քաղաքն Կարին, որ է ձեռամբ մահտեսի
Յարութիւնի որդի մահտեսի Համբարձումին:
2. Պհպ. Աա (1885 թ., շղագիր) Հմր 20, նուէր Սուրբ
Էջմիածնայ մատենադարանին, Գաբր. Յոհաննիսեան, 12 Մայիսի 1885 թ., Ալէքսանդրապօլ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Ոտանաւորք ժողովածու ///», Ա.
կազմաստառին՝ «Հմր 31», Պհպ. Աա՝ «604/3229, ՌՄԾԲ.
– 1803, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Քանի քնես զորն ի բուն...
կը հանգստանայ սիրոյս հոգին», Պհպ. Աբ՝ «Շարունա-
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կութիւն օսենցեալն եմ այկի եւ սոխակ, մի առաւոտ»,
1ա՝ այբուբեն՝ «Ա-Ժ, Տաղ, որ կոչի Ասլան, ողջ ուղղըղեցի», արաբանիշ թուաբանական հաշուարկ, 1բ՝
«Մկրտիչ վարդապետ, Սարգիս, Դեկտեմբերէ Իսաանին, մեհան», 3ա՝ «Էլեալ տխուր դիմօք շրջեմ ի սարեր,
զզաչս իմ ձգեալ ի ճանապարհի, ի ձօրեր», 6ա՝ «Իմ
սիրելի որդեակ», 7ա՝ «Ալն դայ բաղլամայ բալ շինքին
օյլուր ադադան եար շիրն», 8ա՝ «յորդայհոսն էր»,
12ա՝ «Այժծեան», 13բ՝ «Ման գեթտմ անամ ղալտի օդմայ եանամ ղալտի, եայ տունեատայ քում ալալտմ նօտայ, բիր զանամ ղալտն», 16բ՝ այբուբեն՝ «Ա-Ն, [տիրա]ցու Աղալար փաշայ, ոչ եղեւ, ես ոտանաւոր բարեւագիրն ուզեցի, չի ուզեր չղրկես»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աբ՝ 1ա, 15ա՝ աղաւնի:

3230
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄՐՔՈՒԶԻ՝ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՔ ԳՐՈՒԹԵԱՆՑ ԼՈՒԴՈՎԻԿՈՍԻ
ԱԼԷՔՍԻԱՆՈՍԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 175+2 (կրկն.՝ թ. 1՝ երիցս, գրչի թերթակալում՝ աճհա., որ է՝ 1ա-171ա). չգրուած՝ 172ա-5բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12 (ԺԵ
9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (11,5x6,5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 22ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ կարմիր
(ոսկեգոյն) կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դեղին մետաքս.
լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ (սկ.). սպիտակ
թուղթ. լուսագծերով, լուսադրոշմով (Բ.)՝ բուսական:

Նմուշ 22ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, կանաչ, նարնջի, վարդագոյն, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մասամբ մաշուած, կապիչներն ու
գամերն ընկած, թերթերին զանազան բծեր, թ. 9ի վերին ձախ
անկիւնը պատռուած, վերին լս-ից ձեռագիրը եզրահատուած,
որի հետեւանքով 1ե էջի խորանը եւ լուսանցազարդը կտրուածվնասուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ե-171ա Առ սրբազան եպիսկոպոս եւ պատրի[արգ] Լուդովիկոս Ալէքսիանոս, ի մեղաւոր եւ յանարժան ծառայէ Յիսուսի Քրիստոսի Յովհաննէս
վարդապետէ
ա. 1ե-10բ [Առաջին] – Պատասխանի նախատչի
զգրեալդ ի թվոյն հայոց մեծաց ՌՃԾԹ. (1710) եւ ի
Նոյեմբերի Ժ. եհաս առ անարժանս... եւ յանդգնիցի,
թող թէ հաւատացելոց:
բ. 10բ-24բ Բ. Երկրորդ – Գրեալ էիր, թէ՝ Ընդէ՞ր
ջուր ոչ խառնէք ի սրբազնագործութիւն փրկական
պատարագին... զոր առէքն նզովեալ եղիցի:

գ. 24բ-40բ Գ. Երրորդ – Առարկեալ էիր վասն
մարդկութեանն Քրիստոսի, որոյ աստուածացեալ
ասեմք միաւորութեամբ Աստուծոյն բանի... եւ ո՛չ ի
կամաց մարմնոյ, այլ յԱստուծոյ ծնան:
դ. 40բ-52բ Դ. Չորրորդ – Գրեալ էիր յաղագս հաղորդողաց տերունական մարմնոյ, արեանն... մտանիցիմք յարքայութիւնն եւ ընդ Աստուծոյ միաւորիցիմք:
ե. 52բ-62ա Ե. Հինգերորդ – Անբանագոյն կռուելդ
էիր գրեալ ընդ տերունական ծագման լուսոյն դամբարանէն եւ լուսաբուխ գերեզմանին... այլ զամենայն ի
փառս Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
զ. 62ա-74ա Զ. Վեցերորդ – Գրեալ էիր յաղագս
քաւարանին... եւ ոչ քաւարանաւն դժոխոց եւ պիղծ
հրով նորա:
է. 74բ-89ա Է. Եօթներորդ – Գրեալ էիր բանակռիւդ, թէ ընդէ՞ր ոչ ասէք ամենայն ոք յետ աւանդման
հոգւոյն... եւ մեկնեսցեն զչարս ի միջոյ արդարոց:
ը. 89ա-97բ Ը. Ութներորդ – Գրեալ էիր յաղագս
ամենազօր Սուրբ Հոգոյն պատուիրէ... զի եւ պսակացն
նորին պսակակից լիցիս:
թ. 97բ-125ա Թ. Իններորդ – Հայհոյութիւնդ առ
սուրբսն այս էր, թէ՝ Մի բնութիւն ընդէ՞ր ասէք ի Քրիստոս եւ կամ թէ ընդէ՞ր օրինակ առնոյք զմիաւորութիւն
մարդոյ հոգւոյ եւ մարմնոյ... արժանի արասցէ իւրոյ
խոստացեալ փառացն, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ժ. 125ա-146ա Ժ. Տասներորդ – Արհամարհանս,
զորս գրեալ էիր յաղագս Յայսմաւուրին... պահեմք
զուղղափառութիւնս մեր ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժա. 146ա-71բ ԺԱ. – Այլ իմն խորհուրդ բացերե-
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ւ[ե]սցէ աստուածայինն Սողոմոն վասն միաւորութեան
Բանին Աստուծոյ ընդ մարմնոյ գոլ իմանամք: Զարմանամ (չշարունակած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1բ (1860 թ., շղագիր) Ի գրոց սարկաւագ Գալուստի Մարտիրոսեանց՝ միաբանի Սրբոյ Էջմիածնի,
ի 1860, ի 1 Յունվարի:
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Պատասխանի գրութեան Լուդովիկոս Աղէքսանդրոսի»,1դ՝ «Պատասխանի ընդդէ[մ]
սրբազանին Հռովմայ, Յոհաննու վարդապետի, վերջն
թերի», 175բ՝ «տէր Յակոբին է», Պհպ. Բա՝ «608/3230,
ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

3231
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 186: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով. միջուՂԱԳՍ ԵՐԿՆԻ Ի ԽՆԴՐՈ ԻՇԽԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԱՊԼՈՑ
կը՝ տախտակ. աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա
ԱՆՈՒՆ») – [Յ]ամենահրաշ գործ արարչին, որ գոյա(վջ.). սպիտակ չգրուած թուղթ:
ցան, / մեծ եւ ահեղ սքանչելիք ներգործեցան... եւ մեզ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մասամբ մաշուած, կապիչներն ու
յանցնիւրս ժամանակաց պատճառ յիշման:
գամերն ընկած:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
գ. 92ա-112բ Նորին՝ Դարձեալ յաղակս երկնի –
[Ա]յն որ առաջ քեզ ճառեցան բանք նախնական, / յաԺԷ. դար
ղակս Բ.ուց տրամագծիցն անկիւնական... երգեմ ըզԳՐԻՉ՝ Մինաս:
փառս աստուածութեանն անզրաւական (տներն աԹԵՐԹ՝ 179+1 (թ. 1-179, կրկն.՝ թ. 146). չգրուած՝ 49աբ, 84բ,
168բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԶx12 (Ա, ԺԳ 10, Դ 15, Է, ԺԶ 11, Ը 3): ՆԻՒԹ՝
ռանց համարակալման):
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x6,5): ԳԻՐ՝
Գ. 113ա-48ա [Գ]րիգորի աշակերտի եռամեծին
նոտրգիր (նմուշ՝ 27ա): ՏՈՂ՝ 22:
Յոհաննու Որոտնեցոյ. Տեսութիւն ի բան մարգարէին, որ ասէ. Հոգի Տեառն ի վերայ իմ, վասն որոյ –
[Տ]եսանողն վեհերեւակ տեսութեամբ... այսքան յեղանակաւ աւծեալ ասի Տէր Յիսուս Քրիստոս, վասն որոյ
ասէ. Հոգի Տեառն ի վերայ իմ:
Նմուշ 27ա
Դ. 148ա-68ա Յոհաննու Որոտնեցոյ հաւաքեալ ի
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն բանից
իմաստասիրաց – Ի սկզբանէ, Տէ՛ր, զերկիր հասց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
տատեցեր,
եւ գործք ձեռաց քոց երկինքն... եւ զանհասակարմիր, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւունելիսն Աստուծոյ. լռութեամբ պատուեսցուք նմա փառք:
թեան հետքեր, որոշ թերթերի ստ. եզրերը միւսներից կարճ:
Ե. 169ա-79բ Նախերգան կարգաւ – Տէ՛ր, տո՛ւր ինձ
լեզու խրատու, զի գիտացից խօսել... փա՜ռք ամենաԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
սուրբ Երրորդութեանն այժմ եւ անզրաւ, յաւիտեանս աԱ. 1ա-87բ Սահմանք իմաստասիրութեան [Դաւթի մէն:
Անյաղթ փիլիսոփայի]
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս ձեռ. 464, 95ա-149բ: Նախերգանք/1ա-4ա: ա/4ա-12ա:
Գրչի. 37ա (ստ. լս.) Աւգնեա՛, Հոգի՛ Սուրբ Աստուած,
բ/12բ-6ա: գ/16բ-22ա: դ/22ա-9ա: ե/29բ-32բ: զ/32բ-6բ: է/37ա|37բ| վա՜յ է ինձ, |38ա| աւգնեա՛. Հոգի՛ Սուրբ Աստուած:
8բ: ը/38բ-43ա: թ/43ա-5բ: ժ/45բ-52բ: ժա/53ա-6ա: ժբ/56ա60ա Եւ զիս՝ զմեղաւորս յիշեսցես:
60ա: ժգ/60բ-3ա: ժդ/63ա-4ա: ժե/64ա-7ա: ժզ/67ա-9բ: ժէ/69բ89ա Աւգնեա՛, Հոգի՛ Սուրբ, Աստուա՛ծ ճշմարիտ,
74բ: ժը/74բ-7բ: ժթ/77բ-81ա: ի/81ա-3ա: իա/83ա-7բ (վջ.
թափուած՝ նմա գոյանա չար գոլ ոչ ոք ըստ բնութեան գործ///):
զտխմար գծողս յիշեա՛:
Տե՛ս Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք Իմաստասիրութեան,
112բ Աղաչեմ յիշել ի Տէր զտխմար գրիչ՝ գեղեցկաԵրեւան, 1960, էջ 1-158:
յարմար բանիս, զկողոպտեալս ի բարեաց Մինաս սուԲ. 88ա-112բ [Յովհանիսի Երզնկացւոյ Յաղագս տանուն, եւ անմեղադի՛ր լերուք, զի կար մեր այս էր:
168ա Եւ ինձ մեղապարտ գրչիս. ամէն:
երկնի. ձեռ. 71, 168բ-88բ]
ա. 88ա-9ա Զաւրութիւն ոտանաւոր բանիս – Նախ
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
զտարերաց դրութիւն եւ զկարգն ցուցանէ... եւ աղաւՌՂԳ. – 1644
թիւք ձերովք յանցանաց մերոց թողութիւն:
ԳՐԻՉ՝
Սարգիս:
բ. 89բ-92ա Սուրբ եւ իմաստուն վարդապետին
ԹԵՐԹ՝ 6 (թ. 180-6): ՊՐԱԿ՝ 1x6 (Բ): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսաՅովանիսի Երզնկացո [Պլուզ], արարեալ այլաչափ գծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x6,5):
տաղս, ի խնդրո բարեպաշտ իշխանին Ապլոցի ըստ ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 183ա): ՏՈՂ՝ 21:
նախագիծ տաղիս տանց («ՅՈՀԱՆԻՍԻ ԲԱՆ ՅԱ-
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Նմուշ 183ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, սկզբից եւ վերջից թերթեր ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
180ա-5բ [Մասն Քարոզի իմն] – (սկ. թափուած)
///ն ի դասս սրբազանց, սուրբ առաքելոցն եւ զաւրացոյց զնոսա... այժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս. ամէն:

Գրչի. 185բ Եւ ես՝ գրողս եմ անարժան, / տեսանողաց ոտից կոխան, / որ եւ Սարգիս կոչի անուամբս, /
զիս, որ առնէք արժան յիշման, / եւ ձեզ աւրհնէ անմահ
արքայն: Թվուականն հայոց ՌՂԳ. (1644):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «69», Ա. կազմաստառին սոսնձած
թերթիկին՝ «ՌՂԳ. – 1644, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»,
1ա՝ 660/3231:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 179բ՝ «գլուխ, պարանոց, ձեռք, լանջք,
կողն, որովայն, կշտոց երկուս, անդամոց, բարձք,
ծունկք, սրունք, թաթք», Պհպ. Աա՝ «Ձայնակից լինել
մեր նիղա»:

3232
ՍԻՐՈՒՆ ԶԲՕՍԱՐԱՆ
(Թարգմ. Գր. վրդ. Կ. Պոլսեցի)
Կ. ՊՈԼԻՍ
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր սրկ. Պոլսեցի Մինդանճեան:
ԹԵՐԹ՝ 34: ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx10 (Ա 9, Դ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12,8x7,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝ 19-23: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն մոմլաթ. մէջքը, փեղկերի հիմնամասերը՝ սեւ կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ. սպիտակ չգրուած թուղթ, ծաղկաթուղթ (Պհպ. Աա, Գբ):

Նմուշ 6ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-34բ Սիրուն Զբօսարան
– 1ա (Տիտղ.) Սիրուն Զբօսարան յօտարէն փոխեաց ի հայ Գրիգոր վարդապետ Կոստանդնուպօլսեցի. դիմառնական բանագրութիւնս գեղեցիկ մարզէ զվարս, որոց միտք ուղղութեան են տեսող, եւ զամենայն ախտազեղ մոլորութեանց զակատութիւնս
արագ-արագ վանէ ի բանականաց ի բաց. ընդօրինակեցաւ յընտիր գաղափարէ, ձեռամբ սարկաւագ
մահտէսի Գրիգորի Պօլսեցւոյ Մինդանճեան, ի պատրիարգարանս ամենայն հայոց, 1834, Սեպ. 14:
– 1բ Բան հակիրճ ի վէճ. Հանդիսադիր ատենի
ճակատ ընդդէմ յարդարօղ տասանց հիւթաւոր գոյակաց, որոց եւ անձն իւր ոգեաց զօրութեանց եւ
պատասխանատուութեանց յայտնիք – Եւ որոց զհետ
մոլելոց մարդկանց... եւ ետուն նոցա գտանել զկեանս,
որ կարճ կարճագոյն:
1. 2ա-18բ Դուռն առաջին. Յաղագս միաբանական ժողովոյ մարդկային սեռի եւ դժգոհ նոցա զաղետալի աշխարհէս – Սկսուած. Ի կանուխ անդ մշտաթաւալ ժամանակի...

ՌՄՁԳ. – 1834

ա. 3բ-5ա Գոյակաց. Յաղագս գալստեանն առաջներորդ նիւթաւորին ափփիոնի [Ա.] – Եւ ահա յանկարծ ի ծաւալ դաշտավայրացն... որոյ հետեւակացն եւ
գովչաց քարոզչացն բանք:
բ. 5աբ Գալուստ պերճի. Բ. – Եւ ահա տեսանէր
ժողովն... որոյ եւ հետեւակաց եւ գովասանութեան
յայտնիք:
գ. 5բ-7ա Գալուստ կորեկօղւոյ. Գ. – Երեքն էր տեսիլն, եւ յակճիռս մնայր ժողովն... որոյ եւ հետեւակացն եւ գովաբանութեան տեսիլ:
դ. 7ա-8ա Գալուստ գարեջրոյն. Դ. – Ետես միւսանգամ ժողովն... որոյ եւ գովչացն բարձրագոչ հրատարակութիւնք:
ե. 8ա-9բ Գալուստ մեղրօշարակին. Ե. – Ղերոտին
ետես ժողովն... որոյ ներգործութեանց եւ գովաբան
քարոզչաց հռչակ:
զ. 9բ-10բ Գալուստ բալջրոյն. Զ. – Ետես ժողովն՝
եւ ահա այր... եւ գով քարոզչացն նորա եւ պաշտօնէից
դասուց որպէսն:
է. 10բ-2ա Գալուստ կրկնեռաց բերոյ որթոյն. Է. –
Աղաղակ իմն ի ծաղկազարդ յայգեաց... եւ աղմկայոյզ
գովաբանութեան ծանակելի տեսիլ:
ը. 12ա-5բ Գալուստ գինւոյ. Ը. – Որոտմունք կատաղարշաւ ճայից անհնարին գազանութեամբ... եւ
գովութիւնս մեծս յիւրայոց ընդունի:
թ. 15բ-7ա Գալուստ օղւոյն. Թ. – Եւ միւսանգամ
գայր այր... որոյ խոհառատ վարուց եւ երգաբանութեան գոհութիւնք:
ժ. 17ա-8բ Գալուստ սուրճ սեւակրի. Ժ. – Եւ ահա ի
Հնդիկ երկրէ յԵրջանիկն Արաբիոյ... եւ ի թերեւս
ելանեն գործք:
2. 19ա-34բ Դուռն երկրորդ. Կարգ մրցական բանականութեան անձն իւր գոյակաց, որոց թէ զան-
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ձանց սնապատիր պարծանաց եւ հրապարակախօս
շաղփաղփանաց եւ թէ ըստ միմեանս ի պայքար հակառակութեան զվնասուց եւ զանշահ ներգործութեանց բացերեւակի տեսիլ – Գահակալք իննեակք ի
խոր լռութիւն մտեալ...
ա. 19բ-21ա Տասանց գոյակաց. Վիճականութեանց ատենախօս տեսութիւն եւ նախ ափփիոնի.
Ա. – Եւ չհանդուրժեալ կալ ի լռութեան... յայտնէ զախտաւոր բարս նորա եւ դառնայ յիւր պարծ:
բ. 21ա-2բ Ատենախօսութիւն պերճի. Բ. – Այ դու
անհամբոյր աշխարհակործան... ընդդէմ զինէր բանից
նոցին եւ ասէր:
գ. 22բ-4ա Գ. Կորեկօղի զանպիտանութիւն պերճի
եւ ափփիոնի միանգամայն յերեսս տայ նոցա եւ դատէ
զնոսա սնապարծս – Անձնապարծա՛նք դուք, շդա՛ռք
եւ տմարդի՛ք... եւ զանշահ վնասուցն յայտնաբանէ:
դ. 24ա-5բ Ատենախոսութիւն գարեջրոյն. Դ. – Ո՛վ
ծեր, վատ եւ զառամեալ... եւ դատէ զնա իբրեւ անասուն:
ե. 25բ-6բ Ատենախօսութիւն մեղրօշարակին. Ե. –
Ջա՛մբ, ջա՛մբ անասնային կենաց... եւ դառնացուցեալ
զքաղցրութիւն նորա, յապաւէ զգով նորին:
զ. 26բ-8ա Ատենախօսութիւն բալջրոյն. Զ. – Յաչս
քոյոց պաշտողաց... բանայ զբերան եւ ի կոծ մեծ նախատէ զնա:
է. 28ա-9ա Ատենախօսութիւն կրկնեռաց բերոյ
որթոյն. Է. – Ա՜յ դու, բալ ջուր մեծաբան, որ զքեզ ամենեցուն ցուցանես փարելի... եւ անպիտան բարեատեաց զնա համարի:
ը. 29ա-30ա Ատենախօսութիւն գինւոյն. Ը. – Վի-
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շապաթոյն եօթնագլխի անպարտելի... եւ զյոռի բարս
նորա յայտ յանդիման նշաւակէ անվեհեր:
թ. 30ա-1բ Ատենախօսութիւն օղւոյն. Թ. – Ա՜յ
խայտառակատեսիլ, ծաղուծանակ անառակ... եւ զիւր
խոհապանծ զօրութիւն յերկինս չափ ընդ աստեղս
վերադասէ:
ժ. 31բ-2ա Ատենախօսութիւն սուրճ սեւակրի. Ժ. –
Ա՜յ որդիք նենգաւորք եւ մանկունք նշաւ|32ա|ակի...
կացուցանէ անձին իւրոյ զամենայն պետ, եւ զանձնէէն
գովաբանէ:
ժա. 32ա-3բ Կրկին պատասխանատուր ատենախօսութիւն սուրճ սեւակրի – Արդ, առ ձեզ են բանք իմ
անզուսպք... եւ հաճին գնալ յաքսոր:
ժբ. 33բ Մաղթողական աղերս իննունց գոյականց – Ո՜ հզոր Տէ՛ր, յշկօթակս առնելդ զքեզ ի
տարերկիր հեռաւոր... արժաաւոր տարագրութիւն
իւրաքանչիւր պետաց ի պպատկան նահանգս:
ժգ. 34աբ Աքսոր – Զգինի եւ ղօղի յԵւրոպիա եւ ի
նորին նահանգս, այսինքն է՝ Ֆրէնկիստան... դառնայր
այնուհետեւ իւրաքանչիւր ոք ի գոծս ձեռացց իւրեանց:
ժե. 34բ Վախճան ամենայն սիրուն բանից մատենիս, յորդոր փոքր Սիրուն Զբօսարան – Կարծեմ
վերծանողաց տայ զօգուտ բարեաց... մի յաճախել
զոտս ի բարեկամ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Բա՝ «667/3232, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

3233
ՎԵՑՀԱԶԱՐԵԱԿ
ՌՄԾԳ. – 1804
ԳՐԻՉ՝ Կարապետ նոտար:
ԹԵՐԹ՝ 133 (ստ. լս. գրչի էջակալում՝ 1-263, որ է՝ 1բ-130ա).
չգրուած՝ 57ա-64բ, 79բ, 97ա, 104բ-5ա, 107բ-8ա, 126ա-7բ, 130ա3բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ըx8+Ա-Դx8+1-5x8 (5՝ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ բուսական: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,1x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (11,5x6,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 65ա): ՏՈՂ՝ 17: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն մոմլաթ. մէջքը, Ա. եւ Բ.
փեղկերի հիմնամասերը՝ կապոյտ կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ
չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 65ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը 1950ականների. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան եւ թանաքի հետքեր, թ. 54ի ստ. աջ
անկիւնը պատռուած, 57ա-9ա, 60բ-4բ, 79բ, 104բ-5ա, 107բ-8ա
չգրուած էջերում գծագրուած-չլրացուած աղիւսակներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-129բ [Վեցհազարեակ]
1. 1ա-56բ [Աղիւսակք ըստ կենդանակերպից]
2. ա. 65ա-8ա Դուռն ԶՌ.եկին, օգնեա՛յ, Հոգիդ
Սուրբ Աստուած եւ հասո՛յ յաւարտ – Գիտելի է կերպիւ իմն համարողութիւն, որ ասի ԶՌ.եակ... եւ յորժամ
զայս ի գործ արկցես, զՔրիստոս ընդ Հօր ասասցես:
բ. 68աբ Դուռն Բ. Վասն Լուսնին – Կենդանակերպն Խեցգետին, հրեշտակն Գաբրիէլ, յերբ կամիս
գործ մի առնել... իւր ժամուն՝ մինչ բանդ կատարի:
գ. 68բ-9ա Դուռն Գ. Վասն մառեխան – Օրն
Գ.շաբթի, կենդանակերպն Խոյն, մարդուն զլեղին
ունի... ծխանելիքն ծխէ իւր ժամուն, մինչ Է. օր՝ ընդդէմ
Հօր Աստուծոյ:
դ. 69աբ Դուռն Դ. Վասն Փալածունին – Տիրէ մարդոյ լերդին, եւ իւր հրեշտակն Անանայէլ... վասն այն
ասի. Որդի՛դ սուրբ, զօրացո՛յ եւ փրկեա՛ զիս:
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ե. 69բ-70ա Դուռն վասն Մոշթարոն – Տիրէ մարդոյ
երիկամացն եւ իւր հրեշտակն Ուրիէլ... եւ ողորմեա՛
մինչեւ Է. օր եւ աւարտեա՛յ:
զ. 70աբ Դուռն Զ. Վասն Զոհրային – Տիրէ մարդոյ
թոքին, եւ իւր հրեշտակին Դակուէլ... եւ զօրա՛ց եւ
փրկեա՛յ զիս:
է. 70բ-1ա Դուռն Է. Վասն Զոհալին – Տիրէ մարդոյ
փայծղան, իւր հրեշտակն Բարաքիէլ... մինչեւ խնդիրքդ
կատարի. եւ այտ է:
– Գրչից 71աբ Ո՛վ եղբայր, զի՞նչ կամիս առնել,
նախ գրեա՛ եւ տե՛ս, թէ քանի Ռ. (1000) կամ քանի Ճ.
(100) կելանէ... ընթերցմունքն ըստ համարին կարդա՛,
պուխարան ծխէ՛ եւ ամենայն բան այս ճանապարհաւս
կերթայ:
ը. 71բ-2բ Շէքլ աստեղաց – Առաջին Զոյհալն է, եւ
իւր տունն Այծեղջուրն է... թէ Բ. մնայ, Գ. տուն դի՛ր, եւ
այդ է. այսպէս 1253:
թ. 72բ-3բ Դուռն Մոշթարուն – Եւ իւր տունն Աղեղնաւորն է, եւ շարաֆն Խեցգետնի ԺԵ. (15) աստիճան...
եւ այտ է զարմնք այս մուրապայիս, այսպէս իմացի՛ր:
ժ. 73բ-4բ Դուռն Մառեխին – Իւր տունն Խոյն է, եւ
շարաֆ Կարճի ԻԳ. (23)... Դ. բաժին ձգէ՛ յետ եւ մէկն
գրէ.՛ եւ այտ է:
ժա. 74բ-5ա Դուռն Արեգական – Իւր տունն
Առիւծն է, եւ իւր շարաֆն Խոյն է, ԺԹ. (19) աստիճան
է... եւ մէկ բաժին գրէ՛, Ա.-Ա. աւելացնել:
ժբ. 75ա-6ա Դուռն Զոհրային – Իւր տունն Կշեռն,
եւ շարաֆն Ցլոյ ԻԷ. (27)... եւ զմէկն գրէ՛, Ա.-Ա. աւելացան:
ժգ. 76ա-7ա Դուռն Օտարետին – Իւր տունն Կուսն
է, եւ Երկաւորն եւ շարաֆն Կարճի ԺԵ. (15) աստիճան... եւ մէկն գրէ՝ մէկ-մէկ յաւելցնելօվ:
ժդ. 77ա Դուռն Լուսնին – Բնութիւն պաղ է եւ գէճ,
եւ շէքն մութաճ է... Ա.-Ա. աւելցնելօվ՝ լուսնոտին համար գրես, նա բժշկի Աստուծով:
3. 78ա-83ա Քերականութիւնս կոչի Է.ագրեանք՝
զուգեալ ի Դաւթէ Անյաղթ փիլիսոփայէ եւ ի հոռոմոց
վարդապետէ Փիւնիկ կոչեցեալ – Եւ են այս Է. գիր՝ ա,
ե, է, ը, ի, ո, ւ. այսպէս բանա՛յ զմիտս ճանաչել... զի Է.
գիրն Է. աւուր արարչութեանն է:
4. 83ա-90բ Յաղագս աստուածայխօսութեան –
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Բոլորին գիտեն իմաստունքն եւ հաւատացեալք աշակերտքն... եւ Քրիստոսի յուսուն մերոյ փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
5. 91ա-2ա Արդ, այսոքիկ են գրերու համարն, որ է
ատաթն. հայի եւ թուրքի բառօվ – Ա, Ժ, Ճ, Ռ ասեն, եւ
թուրքն՝ ալիֆ, բէ, ջիմ, տալ... եւ այտ են անուանք
հրեշտակաց Է. աւուրց:
6. 92բ-6բ Այսոքիկ են գրերու ատաթն եւ տարերաց հուքմն եւ ըրաղամի <հ>համարքն եւ զար[ու]եստ նորայ – Նախ համարեա՛ զքոյ անունն... եւ
այս են ՂԹ. (99) անուանք Աստուծոյ, որ ի վավաղն կու
պիտոյեանայ. եւ Քրիստոսի յուսոյն մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
7. 97բ-125բ Աղիւսակք – [սիւնակք]՝ Անուանք
ամսոց, քանիք աւուրց, ժամք Լուսին, րոպէք, լրմունք,
ժամք, րոպէք (104բ-5ա, 107բ-8ա աղիւսակք չլրացուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
8. 128ա-9բ Սուրբ սիրեցեալն այս է – Սուրբ եւ սիրեցեալք ամենայն սրբոյ Երրորդութուն... Տէ՛ր Աստուած, ողորմեա՛յ ինձ, ի՛մ եղպարք, այսպէս տեսի,
գրեցի, չըմեղադրէ՛ք, որ է սուրբ սիրելցալք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 68ա Զնօտար Կարապետ յիշեսցես ի Տէր
Աստուած, 1253 (1804) Մարտ:
90բ 1253 (1804) Ապրիլի Է. Կարապետ նօտար
(նման 96բ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1817 թ., շղագիր) Ես՝ Տէր-Գրիգորեան, մեղօք լցեալ Գաբրիէլըս, առի այս գիրքս 1266ին (1817)
Մայիսի 1ին:
2. 1ա (1885 թ., շղագիր) Հմր 15, նուէր Սուրբ Էջմիածնայ մատենադարանին Գաբր. Յոհաննիսեանց,
12 Մայիսի 1885 թ., Ալէքսանդրապօլ:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Հմր 27, 3233», 2ա՝ «674/3233»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ արաբական թվեր, «225, 222, Ես
տէր Գր, ես եմ ես Խ. Խաչիկ, իմ սիրական, Գրիգոր,
Սարգիս», 90բ՝ իւթ ձայնաւոր, շաբաթւա իւթ օր,
մարմնի յոթ մաս, մոլորակների գաղափարգրեր, 126բ,
127բ՝ «Այբուբեն՝ Ա-Պ»:

3234
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 136. չգրուած՝ 1բ-2բ, 127ա-36բ: ՊՐԱԿ՝ 28+Ա-ԺԴx8+
8+6: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ,
«H»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,6x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x8): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 12ա): ՏՈՂ՝ 19-23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ
շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 12ա
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ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 4ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ նարնջի, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, Ա. փեղկի չորս դրոշուածքների կաշին թափուած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3աբ, 7բ-10բ [Դեղագիրք]
ա. 3ա [Վասն ծննդկանի] – Խ[աւ]իծով զայտմուն
այլոյ արգանդին...
բ. 3ա Վասն այրածի – Եւ որ հրով այրած լինի,
աւելուկի տերեւն ձիթով ծեծել տո՛ւր...
գ. 3ա Վասն պալղամի – Աղ եւ մեղր եւ տո՛ւր
անօթուց:
դ. 3աբ Վասն աչաց, որ լոյսն պակաս տեսանէ –
Զվայրի դաղձն չորացո՛ւ...
ե. 3բ Մաճուն, որ զմիտքն բանայ, յաւելո՛ւ եւ
սրբէ՛...
զ. 3բ Լուծմա դեղ – Որ հանէ զթանձր պաղլամ...
է. 3բ Այլ լուծմա դեղ – Ազնիւ, որ հանէ զպաղլամն...
ը. 3բ Վասն յղանալոյ դեղ – Ա՛ռ լապստակի խախացքն...
թ. 3բ Վասն հազի դեղ – Ով որ խիստ հազ ունենայ, կթաւատն եփէ...
ժ. 7բ Վասն յղանալոյ – Ա՛ռ որձ գալին լեղին...
ժա. 7բ Թուրի ախորտալիձ – Այս օգտէ ամենայն
ցաւոց...
ժբ. 8ա Լուծման դեղ է – Ա՛ռ Ժ. տրամ սէնէմաքի...
ժգ. 8ա Վասն մալամի – Այս մահլամ թագաւորական, որ ուտէ...
ժդ. 8ա Մահլամ կար մի, որ ցամաքեցնէ զխոցն եւ
զմորթին բերէ – Ա՛ռ սպիտակ մոմ...
ժդ. 8բ-9ա [Վասն մաճունի] – Գեղեցիկ ամենայն
ցաւոց խասլիաթն տաւթիային...
ժե. 9աբ Մաճունի դեղ այս է – Սապռ՝ Դ. տրամ եւ
կէս, քոռաթէ հահուտ՝ Դ. տկրամ եւ կէս...
ժզ. 9բ-10բ Սեւտայի – Սեւտայի վուշու խամրոյ, որ
գայ եւ մտանէ ի սիրտն...
ժէ. 10բ Կերակուր հալելու – Եւ որ զկերակուրն
չկարէ հալիլ...
ժը. 10բ Քամու – Չամանն գինիով եփէ՛ եւ խմէ՛...
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ժթ. 10բ Վասն մտաց – Սերկեւիլն, եւ կե՛ր մեղրով...
ի. 10բ Ակռի – Զարմատն աւելուկի եփէ՛ գինով
կամ քացախով...
իա. 10բ Վասն յղանալոյ – Աւելուկն ըստ սագի
ճրագոյն խառնէ՛...
Բ. 4ա-6բ Ասացեալ ի Դաւթայ փիլիսոփայէ եւ ի
Հոռոմ վարդապետէ Փիւնիկ կոչեցելո՝ այս է Վեցհազարէայեակն, զոր գովէ Անանիայ Շիրակացին –
Քերակ[ա]նս կոչի Եօթնայգրեանք, զոր գ[ր]եալ ի
Դաւթէ փիլիսոփայէ... Այս է յունաց այբուբենն՝ այֆայ,
վիտայ...
Գ. 11ա-29բ Առաւելեալ քան չորս հատորն՝
տեառն Վահրամ վարդապետէ ասացեալ, Յաղագս
սրբոյ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն եւ
փրկական տնօրէնութեանն Քրիստոսի – Հաւատամք
եւ խոստովանիմք մի աստուածութիւն, երիս անձնաւորութիւն... եւ զմեկնութիւն իբր թագաւորական մատնէհար յառաջասացեալ բանիցդ, ողջ լե՛ր ի Տէր. ամէն:
Դ. 30ա-126բ Նորին Յոհաննու Որոտնեցոյ համառօտ լուծմունք Պերի արմենիաս գրոցն
Տե՛ս ձեռ. 1648, 85բ-179բ: Լծ. Պերի արմենիաս/չիք:
Նխդր./30ա-6ա: ա/36ա-40ա: բ/40ա-2բ: գ/43ա-126ա: Յիշ./
126ա (յաւելեալ ունի՝ «Այլ եւ զհամշիրակ եղբայր՝ զԳէորգ
վարդապետն Եզնկացի, որ աշխատեցաւ սրփագրելով զսայ,
յիշեսջի՛ք ի Տէր, աղաչեմ»):

Ե. 126բ Զայս գործադրութիւն սակաւուք, որ կարծեօք եղաք յաղագս Վրաց, որ ոչ սակաւ թշնամութեամբ ընդ քեզ վարուք զյոյնս այլակերտելով նոցա
– Եւ արդ, զի նախ առ ձեզ է նախադրութիւն բանիս:
Ո՛վ աստուածասէր եւ բարեպաշտք իշխանք իշխանաց...
Վասն այն եւ զաղօթս գրեցաք ի թղ/// (չշարունակած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա (1885 թ., շղագիր) Հմր 17 Նուէր Սուրբ Էջմիածնայ Մատենադարանին բժիշկ Գաբրիէլ Յոհաննիսեան, 12 Մայիսի 1885 թ. Ալէքսանդրապօլ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «3. Վեցհազարեակ», 1ա՝ «ԺԸ. դ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս, 675/3234»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «Ամրամ, Ամրու, Էպրուէր, Էպրուի,
Թէչուվա, Թէնուվի, Ամրամ, Ամրու, Էպրուէր, Էպրուի,
Թէչուվա, Թէնավի», 136բ՝ ռամի նշաններին նմանւող
գծագրութիւններ:

3235
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐԶՆԿԱՑՒՈՅ ՅԱՂԱԳՍ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԶԱՐԴՈՒՑ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 31 (գրչի էջակալում՝ 1-61, որ է 1ա-31ա): ՊՐԱԿ՝ 1+14x8 (1՝ 4, 4՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
ծաղկազարդ, վագր (՞): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (9,5x7,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 2ա), գլխատառերը տեղ-տեղ կարմիր, կապոյտ թանաքով. ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 16: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ ծաղկաթուղթ. մէջ-

քը՝ սեւ կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. (սկ.). սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, երեւում է միջուկստուարաթուղթը. թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան
հետքեր, թ. 25-6ի միջեւ մէկ թերթի ելուստ, թ. 31 վերին մասը
հիմքից պատռուած:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 2ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-31ա Յովհաննու Երզնկացւոյ Յաղագս երկնային զարդուց
ա. 1ա-4ա Սուրբ եւ իմաստուն վարդապետին Յօհանիսի Եզընկացւոյ արարեալ այլաչափ տաղս ի
խնդրոյ բարեպաշտ իշխանին Ապլոց, ըստ նախագին տաղիս ոստիքանց («ՅՈՀԱՆԻՍԻ ԲԱՆ ՅԱՂԱԳՍ
ԵՐԿՆԻ Ի ԽՆԴՐՈ ԻՇԽԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԱՊԼՈՑ ԱՆՈՒՆ») –
Յամենահրաշ գործս արարչին, որ գոյացան / մեծ եւ
ահեղ ըսքանչելիք ներգործեցան... նոյն եւ նշան անլոյծ սիրոյ եղբայրական / եւ մեզ յանցնիւրս ժամանակաց պատճառ յիշման:
բ. 4բ-29բ Նորին դարձեալ յաղագս երկնի – Այն
որ յառաջ քեզ ճառեցան բանք նախնական, / յաղագս
երկուց տրամագծիցն անկիւնական... Ընդ որս եւ ես՝
փայտս անտառի եւ գօսական, երգեմ զփառս աստուածութեան անլըռական:
գ. 30ա-31ա Զօրութիւն ոտանաւոր բանիցս –
Նախ՝ զտարերաց դրութիւն եւ ըզկարգըն ցուցանէ...
Մի՛ աստ մտցեն, զի չեն արժան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 31բ Փա՜ռք, պատիւ եւ երկրպագութիւն Հօր
եւ Որդւոյն, Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն: Որ է երրեակ յանձնաւո[րութիւն եւ] աստուածութիւն, անեղ եւ անսկիզբն, ո՛չ ումէքէ եւ ո՛չ այլմէ արարեալ, այլ ինքն
պատճառ եւ ստեղծօղ [գո]յից եւ ի մէջ երից անձանց,
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ո՛չ առաւելութիւն եւ ոչ ն[ո]ւազութիւն, [մե]ծութիւն եւ
ոչ փոքրկութիւն: Թէպէտ մեծ ասի Հայր ըստ պատճառս զՈրդի եւ քան զՀոգի, այլ ոչ ըստ բնութնեան եւ
ըստ ամանակ պատւոյ եւ ըստ դասու, այլ երդուի
միապէս յաւէտ պա[տ]ւեցեալ եւ պաշտեցեալ: Որպէս
միշտ է Հայրն Հայր, ըստ նմի եւ Որդին՝ Որդի, եւ Հոգին՝
Հոգի, վասն որոյ եռանձնեայ եւ մի Աստուած ասի, նա
այլ ես վասն այն ըստ պատճառին մեծ ասի Հայր, ի
նմանէ ծնանի Որդին եւ բղխի Հոգին, ո՛չ սկզբնա այլ
անսկզբնաբար, ըստ Դիոնէսիոսի աստուածաբանութեան, որ աննիւթ եւ անորոշելի, բարուն ծագեցան, Բ.
լուսափայլ ասի նոքա, Որդին ծնանելով, Հոգին բղխելով՝ այս է՝ [Երր]որդութիւն եւ մի աստուածութիւն եւ
մինն երից անցաց ոչ կոչի, որ /// կամաւ Հօր եւ հաճութեամբ Սուրբ Հոգւոյն մարմնացաւ ի սրբոյ [կու]սէն
աւետեօքն Գաբրիէլի միաւորեցաւ անշփո[թ] խառնմամբ Բ. կատարելութիւն, մի կատարելութիւն, մի
կամք, մի ներգ[ործութիւն] մի ///:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Աա (1868 թ., շղագիր) Ի մատենկաց Յակովբայ ս. Փամբուխչեանց, 4. 10. 1868:
2. Պհպ. Աա (1885 թ., շղագիր) Հմր 21, Նուէր
Սուրբ Էջմիածնայ մատենադարանին. Գաբր. Յոհաննիսեանց 12ն Մայիսի, 1885 թ., Ալէքսանդրապօլ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 29բ սեւ թանաքով ձուածիր՝ «ՄԱՀՏԵՍԻ ՀԱՄՊԱՐ/ՁՈՒՄ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Տաղա/// Յովհ՛՛ Երզնկացւոյ»,
Պհպ. Աա՝ «ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս], 678/3235»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 2ա՝ «սպեիցպա», փեղկերի կազմաստառներին՝ խզբզոց:

3236
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՄԲ. – 1753
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պաղտասար աբղյ Ղրիմեցի:
ԹԵՐԹ՝ 269. չգրուած՝ 1ա-6բ, 21ա-2ա, 30աբ, 39բ-40ա, 45բ6բ, 83բ, 110բ, 241ա-53բ, 255բ-69բ: ՊՐԱԿ՝ 1-34x8 (1՝ 6, 30՝ 7):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12,5x8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 24ա): ՏՈՂ՝ 18-23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ չիք. լուսանցակողերը՝ նարնջի:

Նմուշ 24ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած. թերթերին զանազան
բծեր, խոնաւութեան հետքեր, որոշ թերթերի թանաքը ներծծուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 7ա-137ա, 238ա-55ա [Քարոզգիրք]
1. 7ա-20բ Գրիգորի եռամեծի՝ քաջ հռետորի եւ
տիեզերալոյս վարդապետի քարոզ Վասն գալըստեան եւ դատաստանի. Զի որպէս փայլակն, որ ելանէ յարեւելից եւ երեւի յարեւմուտս, այնպէս եղիցի
գալուստն [Ամառան, ՃԿԶ.] – Զփրկական գալուստն
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ... եթէ՝ Եկա՛յք Հօր իմոյ, ժառանգեցէ՛ք պատրաստեալ ձեզ արքայութիւն. ամէն:
2. 23ա-9բ Քարոզ վասն մահու, ի բանն Սիրաք,
որ ասէ. Ո՛վ մահ, որպէս զի դառն են յիշատակ քո
[Ամառան, ՃԾԳ.] – Վարդապետք ասեն, թէ Աստուած
ոչ առնէ անփոյթ ըզփրկութիւն մարդկան... յարիցէ ի
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փառսն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
3. 31ա-45ա Քարոզ Մատթէոս աւետարանին. Ոչ է
պիտոյ բժիշկ ողջոց, այլ հիւանդաց... – Վարդապետք
ասեն, թէ ողորմութիւն Աստուծոյ լինի ի վերայ մեղաւորաց բազում կերպիւ... քրտնեցաւ արիւնն ի չարչարս
(չշարունակած):
4. 47ա-60բ Քարոզ աւետեաց Աստուածածնին. եւ
յամսեանն վեցերրորդի առաքեցաւ Գաբրիէլ հրեշտակ Աստուծոյ ի քաղաք մի Գալիլացոց... – Գրեալ է,
թէ թագաւոր ոմն ունէր ակն մի յոյժ պատուական... որ
է յարկ հանգստեան բարձրելոյն:
5. 61ա-6բ Քարոզ Հոգոյն Սրբոյ. Հուր եկի արկանել յերկիր եւ կամիմ, զի արդէն... – Ասեն իմաստունք,
թէ Սուրբ Աստուածածինն նման է կարմիր ոսկոյ...
յորժամ արտաքս ելանէ, քան զպարիսպ իւր խածեալ
լինի: Այս քարոզ ղալատ է:
6. 67ա-81ա Քարոզ Վասն Յարութեան Քրիստոսի.
Արդարեւ յարեաւ Տէր, երեւեցաւ Սիմոնի – Իմաստունք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է արծուի... զի արժանի արասցէ զմեզ յարութեան իւրոյ:
7. 81ա-3ա Քարոզ Յարութեան Քրիստոսի. Երանի
սրբոցն, որք ունիցին բաժին ի յարութեան... – Իմաստունք ասեն, թէ օրն Գ. յատկութիւնն ունի... վասն այն
այսօր պարտիմք ուրախանալ ընդ Սուրբ Աստուածածնին:
8. 84ա-6բ Քարոզ Պետրոսի առաքելոյն. Դու ես
վեմ, եւ ի վերայ այդր վիմի շինեցին եկեղեցի իմ... –
Իմաստունք ասեն, թէ կայր ծով մի, եւ ունէր նաւահանկիստ... վասն այն ստորինս զայսոսիկ գով/// (թափուած):
9. 87ա-94բ Քարոզ Համբարձմանն Քրիստոսի.
Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ յերկինս... –
Ասեն իմաստունք, թէ թագաւոր ոմն շինեաց դարպաս
եւ կամեցաւ նկարել զնայ... այլ Յիսուս Քրիստոս, որ
համբարձաւ յերկինս, ոչ է կարի /// (թափուած):
10. 95ա-100ա Եկեսցուք դարձեալ ի բանն՝ Թէ
ողորմի աղքատին, փոխ տայ Աստուծոյ... – Որպէս
գրեալ է, թէ Աղէկսանդր թագաւորն բազում զօրօք ի
ճանապարհի երթայր... զի նոցա է արքայութիւնն երկնից, որով եւ զմեզ արժանի արասցէ:
11. 100ա-3ա Պատմութիւն տնօրէնութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ – Այսպէս ուսաք ի խնդրոյ ոսկի գրով,
ի պատմագիր, ի թագաւորութեանն քաղաքին ի Կոսդանդնուպօլիս... եւ օրինակս թարգմանեցաւ ի հռոմ
գրոյ ի հայ գիր ի թվին ՈՀ. (1221):
12. 103ա-9բ Հարցմունք ուսումնասիրաց եւ պատասխանիք սրբոց վարդապետաց – Հարցումն. Քանի՞ գործք են առաջին աւուրն: Պատասխանի. Արար
Աստուած զհրեղէն երկինս... եւ ամենայնի գիտողն Աստուածն է. եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
13. 109բ-10ա Հարցումն Վահրամա եւ պատաս-
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խան վարդապետին Վանականայ – Առաքեալքն որպէս մկրտեցան: Պատասխանի. Մկրտել էին ի Յովաննէ, յետոյ Քրիստոս իւր ձեռօքն... եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս. ամէն:
14. 111ա-2բ Վասն Է. խորհրդոյ եկեղեցու, որ է
այս [Ձմեռան, ՃԻԸ.]– Գիտելի է, զի Է. ազգ իրք կայր ի
տաճարին Սողոմոնի... որ աւուր աւագ Ե.շաբթի երեկոյին
լուանամք զոտս օրհնեալ իւղով եւ ձիթովն սուրբ օծանիլ:
15. 112բ-9բ Յայլմէ քարոզ Երիքովին, ի դէմս քահանայից եւ ժողովրդոց, ի բան յԱւետարանին Ղուկասու. Այր մի իջանէր յԵրուսաղէմէ յԵրիքով, եւ անկաւ ի ձեռս աւազակաց... [Ձմեռան, ԿԴ.] – Ասեն
իմաստունքն, թէ բարի է միաբանիլ ընդ բարիսն... եւ
ամենայն պաշտօնեայք եկեղեցւոյ առնուն վարձս ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
16. 119բ-28ա Եօթներորդ կիրակի Ծաղկազարդին
քարոզ ի բան. Ասացէ՛ք կամ. Ուրախ լե՛ր, դո՛ւստր
Սինօնի... [Ձմեռան, ՃԵ.] – Սիօն ամրոց էր Հրեաստանի, զոր Յեփուս կոչեն... իսկ յայնժամ դէմ յանդիման
տեսանելով զՔրիստոս ի փառսն հայրենի. ամէն:
17. 128ա-37ա Նորին քարոզ վասն եկեղեցի շինելոյ ի բանն. Յեկեղեցիս աւրհնեցէ՛ք զԱստուած
[Ձմեռան, ՃԽԳ.] – Եկեղեցի հոմանուն է եւ բազում
նշանակութիւնս ունի... զաշխարհականաց քարոզդ
ըստ այս հիւսեա՛ եւ ասա՛, թէ կամիս կամ կարես:
18. 238ա-40բ Շաբաթ օր քարոզ սրբոյն Գրիգորի
Լուսաւորչին, ի բանն առաքելոյն. Նմանօղք ինձ եղերուք, որպէս եւ ես Քրիստոսի – Առաքեալն հեթանոսաց եւ քարոզողն աշխարհի... ետ որոյ եւ վերին խնամ
(չշարունակած):
19. 254ա-5ա Նորին Մաթէոս վարդապետի քարոզ, ի բան. Այր մի իջանէր յԵրուսաղէմէ Երիքով –
[Գ]իտելի է, զի սքանչանալ պարտ է ընդ կարգաւորութիւն առակաւոր բանիս Տեառն... Տասներրորդ. զի
աստ ոչ եմք կենդանի, այլ մահն փոփոխէ զմեզ եւ ոչ ի
նոյնն յամեմք (չշարունակած):
Բ. 137ա-237բ Լուծմունք Սուրբ Գրոցս Վարդանա
վարդապետին, ի խնդրոյ թագաւորին Հայոց Հեթմոյ
Տե՛ս ձեռ. 341, 1ա-141ա: 1/137ա-40բ: 2/140բ-2ա:
3/142ա-64ա: 4/164ա-6ա (խորագիրը՝ չիք): 5/166ա-72բ (խորագիրը՝ չիք): 6/172բ-6ա (խորագիրը տարբեր՝ Վարդան վարդապետի ասացեալ): 7/176աբ: 8/176բ-7ա: 9/177ա-97բ:
10/197բ-200ա: 11/200ա-17բ: 12/217բ-22ա: 13/222ա-6բ:
14/227ա-36ա: 15/236ա-7բ: 16-27/չիք:
Ծնթ. Հմր 341 ձեռ-ի հմմտ. գլխաբաժանումներ չունի, որոշակի տարբերութիւններ ունի:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
Գ. 22բ Սակս բանին, որ ասաց – Թզենի ոմն
տնկեալ ի վերայ ճանապարհի... յանդնդական ծովէս
կաթիլ մի ի մէջ բերել:
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Գրիչ-ստացողի. 237բ Արդ, ես՝ նուաստ Պաղտասար յաբեղայս Ղրիմեցւոյ, զՔարոզգիրքս յիշատակ եւ
վայելումն անձին իմոյ. զպատահողքդ աղաչեմ զթողութիւն խնդրել, մեղաց իմոց, եւ ձեզ թողցէ Քրիստոս
զյանձանս ձեր. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինսդ ես,
սուրբ եղիցի, թվին ՌՄԲ.ին (1753):
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 7ա սեւ թանաքով անկանոն քառանկիւնանման բոլորակ՝ «ՄԱՀՏԵՍԻ / (՞) ԱՒԵՏ/ԻՔ», սեւ
թանաքով ութանկիւն՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՊԱՂՏԱՍԱՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «695/3236, ՌՄԲ. – 1753, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:

3237
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
– 32բ Այս խոստովանութեան մի է, թէ կարողութիւնդ բերէ, որ զամէն ասէս, նա ասա՛ եւ թէ ոչ
սկիզբն յաստից, այլ արա՛ յայլում օր[ինակի]. Յարմար է, լուացարո՛ւք, սրբեցարո՛ւք – Սրբութիւն աղտեղութեան ոչ միայն ի կենդանի մարդս տեսանեմք... որ
է աւրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեան:
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
5. 36ա-7ա Վասն ժամանակաց գիտելոյ, զի որԺԷ. դար
քան
է յԱդամայ մինչեւ ի ջրհեղեղն առ Նոյիւ... ՓաԹԵՐԹ՝ 177 (թ. 1-177). չգրուած՝ 176բ-7բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12 (Զ
նուէլ՝
յայտնութիւն Աստուծոյ:
11, ԺԵ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ գծային
խաչ, որի վերեւում երեքնուկ, աջ եւ ձախ կողմերում՝ «G»: ՄԵ6. 37ա-41ա Սակաւ բան ինչ ի Հարցմանց գրոց
ԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9,7x6): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
աստ
– Գրեմք հարց, որպիսի էր Նոյեան տապանին
(նմուշ՝ 95ա): ՏՈՂ՝ 21:
ձեւն... եւ չորրորդ՝ ծնունդն փրկչին:
7. 41բ-7ա Քարոզ ի բան, որ ասէ եւ հրամայեաց
Դաւիթ, թվել զժողովուրդն – Էր, զի առաջին ժամանակն նահապետքն երկար ապրէին... եւ կա անդ Ղուկաս ի Թեսբասի եւթն դրունս. եւ Քրիստոսի փառք յաՆմուշց 95ա
ւիտեանս:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր:
8. 47ա-57ա Քարոզ եւ պատմութիւն վասն
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն:
գալստեան
Գօգա եւ Մագօգա – Յետ դարձի գերուՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, թ. 60-1ի միջեւ 1 թերթ ընկած:
թեանն Բաբելացոց... զի նայ է տուն Աստուծոյ եւ
դուռն երկնից. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս յաւիԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
տենիւ. ամէն:
1. 1ա-15բ Գրիգորի եռամեծի՝ քաջ հռետորի եւ
9. 57ա-60բ Պատմութիւն մեծի ուրբաթին, խաչետիեզերալոյս վարդապետի քարոզ Վասն գալստեան լութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Ասէ Պողոս.
եւ դատաստանի. Զի որպէս փայլակն, որ ելանէ... – Կտակ եւ յետ մահուն է հաստատուն... Ո՛վ Գաբրիէլ
Զփրական գալուստն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ... եթէ՝
(չշարունակած):
Եկա՛յք, աւրհնեա՛լք Հօր իմոյ, ժառանգեցէ՛ք պատրաս10. 61ա-2ա [Ողբ զղջման եւ վասն քարոզի, ձեռ.
տեալ ձեզ արքայութիւն. ամէն:
2168, 63ա-5ա] – ///(սկ. թափուած) եւ եղուկ մեղաւո2. 15բ-9բ Երանելոյն Եփրեմի ասացեալ է Վասն
րացն, որ ի դժոխքն անկանին... որում զամենայն հապահելոյ զՍուրբ Կիւրակին – Պատուեցէ՛ք զօր կիրաւատացեալս իւր Քրիստոս Աստուած արժանի արասցէ
կէին, ո՛վ անմիտք... զի ընդ նմին վայելեսցուք յանըսերանաւէտ ձայնին:
պառ յուրախութիւնսն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր, որում
11. 62բ-8բ Նորին Գրիգորի Եռամեծի քարոզ Վասն
փառք յաւիտեանս. ամէն:
աղօթից. ի բանն որ ասէ. Եւ առ Աստուած կարդացի,
3. 19բ-23բ Քարոզ յաղագս խոստովանութեան. ի եւ լուաւ ինձ – Ի բանէս այս Դ. իրս խնդրելի է, նախ թէ
բանն, որ ասէ առաքեալն. Ապա թէ խոստովան լի- քանի պատճառի... որ եղբայր Տեառն անուանեցաւ:
նիմք զմեղս... – Ի վերայ այսմ բանի Զ. իրս տեսանելի
12. 69ա-77բ Պատմութիւն գեղջուկ եւ ոճով բանիւ
է... եւ գտան զթողութիւն անցանաց եւ մեղաց իւրեանց:
– [Ա]յր մի էր իշխան ի քաղաքի մի եւ ունէր անչափ
4. 24ա-36ա Նորին քարոզ Գրիգորի եռամեծի Վասն
գանձ... Տէր կացոյց. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք
պաշտպան պատուհասի, ի բանն Յովելա. Փող հաանզրաւ յաւիտենիւ. ամէն:
րէ՛ք ի Սիոն... – Ի վերա այսմ բանի չորս ինչ ասելի է...
ԹԵՐԹ՝ 353: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ շերտազարդ եւ կանաչ մետաքս. լուսանցակողերը կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, կապիչներն ու
գամերն ընկած, մէջքը՝ փեղկերի միացման մասերում եւ մէջտեղից ճաքած. լուսանցակողերը կեղտոտուած:

993

497

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

13. 78ա-99ա [Առակք Վարդանայ Այգեկցւոյ]
ա. 78ա Առիւծն ետես, զի ահա գային փախստական ամենայն կենդանիք...
բ. 78բ-9ա Գայլն եւ աղւեսն եւ ջորին եղեն եղբարք...
գ. 79ա-80բ Այր մի ունէր բարկացող եւ անզգամ
կին մի...
դ. 81ա-2բ Թագաւոր մի կամեցաւ շինել աշտարակ
մի...
ե. 82բ-3ա Կայր երէց մի եւ խիստ սաղմոս ասէր, եւ
ժողովուրդքն ոչ գային ի ժամ...
զ. 83ա-4ա Եկն աղքատ ոմն ի գիւղ մի եւ մտաւ ի
ժամատուն...
է. 84աբ Այր ոմն ունէր որդի մի եւ եղեւ կրօնաւոր...
ը. 84բ-5բ Թագաւոր մի ի տեսութիւն գնաց առ
սուրբ հայր մի...
թ. 85բ-6բ Երկու վաճառականք ընկերացեալ միմեանց...
ժ. 86բ-7բ Երկու մարդ միմեանց յոյժ բարեկամք...
ժա. 87բ-8ա Երէց մի աղքատ գնաց մօտ առ
մսագործն...
ժբ. 88աբ Կին մի ունէր Ժ. այծ...
ժգ. 88բ-90ա Ի Պաղտատ քաղաքն կայր հիւս մի
ճարտար յոյժ...
ժդ. 90ա Իմաստասէր ոմն սահմանեաց բան մի...
ժե. 90աբ Այր ոմն գնաց հիւր մէկի մի եւ
ասպնջականն...
ժզ. 90բ-1ա Այր ոմն փիլիսոփա եդաւ ի բանդ թագաւորին...
ժէ. 91ա-2ա Այր մի մեծատուն եւ փարթամ...
ժը. 92աբ Ասի առակաց. Այր մի գնաց առ դատաւոր
քաղաքին...
ժթ. 92բ-3բ Աղվեսն առեալ զչիտն ի բերանն եւ կամէր ուտել...
ի. 93բ-4բ Այր մի խիստ պարտական էր եւ չունէր
ճար...
իա. 94բ-5ա Աղվեսն գտաւ թուխտ մի գրեալ...
իբ. 95ա Այր մի կորուսեալ էր զէշն իւր...
իգ. 95աբ Աղվեսն էառ կագաւ մի...
իդ. 95բ-6ա Կին մի գնայր ի դրախտն իւր վասն
մրգոյ...
իե. 96ա Կին մի մեծահասակ եւ սաստիկ գէր մերկացաւ...
իզ. 96բ Այր մի ցանեալ էր ընկուզի ծառի տակ մի
պարտէզ ձմերուկ...
իէ. 97աբ Էշք բազումք երթային ի գործ արքունի...
իը. 97բ-8ա Էշ մի էր ի ներքին Հնդիկս եւ ունէր
ձայն զօրաւոր...
իթ. 98աբ Երէց մի գողացաւ զկով այրի կնոջ միոյ...
լ. 98բ-9ա Աղվեսն ետես որոգայթն պանիր, երթա
առ գայլն...
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14. 99ա-110ա Հարցմունք սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին եւ պատմութիւն հրեշտակապետին Միքայէլի
Վասն հոգոց մարդկան – Սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն
Հայոց զԽ. (40) տիւ եւ զԽ. (40) գիշեր հաց ոչ եկեր...
եւ ընդ ամենայն սրբոց իւրոց, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
15. 110ա-3ա [Յաղագս հարցաքննութեան Քրիստոսի, ձեռ. 2168, 108բ-11ա] – Եւ ի հարցանելն քահանայապետին զՅիսուս վասն վարդապետութեան...
զի ի խաչ ելանիցէ:
16. 113ա-20ա Յաղագս շնութեան եւ պոռընկութեան – Քրիստոնեայքն մի՛ անկցին ախտ շնութեան...
որոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած եւ զամենայն
հաւատացեալս անուան իւրոյ. ամէն:
17. 120ա-9ա Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ. Որ
զանձն ի գործս իւր ոչ բժշկէ... – Անձն բանական հոգին ասէ. Որպէս ասէ մարգարէն... եւ լուցկի լինի անշէջ հրոյն, որոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ. ամէն:
18. 129ա-31բ Կանոնք ժողովածոյ, ո՛վ եղբայրք,
գրեմք, որ իմանայք եւ ուսանիք – Արվագիտացն եւ
անասնագիտացն եւ որ ընդ կինն ընդ սոդոմայեցիսն
գործէ... այլ մնա եպիսկոպոսին հրամանքն:
19. 131բ-3ա Յաղագս խոստովանութեան – Տասն
եւ չորրորդ գլուխ կանոնական գրեմք վասն խոստովանութեան... տախտակն գլխոյն՝ ձիթենի:
20. 133աբ Վասն մարդակազմութեան – Արիստոտէլ պարսից վարդապետ... որպէս լեղորդ ի յարգանդի
մօր իւրոյ եւ կարգեցին Խ. (40) Տէր ողորմեայ:
21. 133բ-4 Յատկութիւն խոստովանութեան –
Նախ որ պարզ, առանց խարդախութեան... որ հրաման
կատար լինի իւր խոստովանահաւրն:
22. 134ա-5բ Յարարածոց մեկնութիւն – Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկինս... այլ կենդանի էր:
23. 135բ-72ա Վարդապետութիւն սրբոյն Գրիգորի
եւ Բարսղի ասացեալ – Բարսեղ ասէ. Յորժամ ոչ երկինք էին եւ ոչ երկիրս, յորոյ վերայ հանգչէր... ըստ որում Յիսուս Քրիստոս երեկ եւ այսօր, նոյն եւ յաւիտեան, այսպէս եւ զայլն իմա:
24. 172ա-6ա Յաղագս քերականութեան. [քաղուածոյ] – Հարցումն. Զի՞նչ է քերականութիւն: Պատ.
հմտութիւն է... դարձեալ փաղաձայն ասի ի պարսիկ
լեզվէն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Յովանէս: ՍՏԱՑՈՂ՝ Յարութիւն:
ԹԵՐԹ՝ 176 (թ. 178-353). չգրուած՝ 332ա, 352ա-3բ: ՊՐԱԿ՝ 113x12 (2, 11՝ 14, 8՝ 10, 9՝ 11, 13՝ 31): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,3x6): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 199ա): ՏՈՂ՝ 22-23:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր:
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Նմուշ 199ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 178ա-85բ Սրբոյն Յոհանու Մանդակունեցոյ
ասացեալ Վասն զգուշութեամբ մերձենալ ի մարմին
եւ յարիւն Որդոյն Աստուծոյ – Սոսկան ոսկերք իմ դողութեամբ, եւ սարսափի անձն իմ հիացեալ... եւ ի կենարար յարենէ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
2. 185բ-93բ Երանելոյն Յոհաննու Ոսկիբերանին
ասացեալ ի Մեկնութիւն առակաւոր բանի Աւետարանին, որ ասէ – Այր մի իջանէր յԵրուսաղէմէ յԵրիքով, եւ անկաւ ի ձեռս աւազակաց... մանաւանդ թէ ընդ
կողմն յաշխարհիս ձգելոց է թագաւորութիւն Քրիստոսի:
3. 193բ-9բ Երանելոյն Եղիշէի ասացեալ բան շահօէտ եւ աւգտակար հոգոց համայնից – Ո՛վ հաւատացեալ հարք իմ եւ եղբարք, ծառայք Քրիստոսի... եւ
երանաւէտ կենացն հասցուք շնորհօք եւ մարդասիրութեամբն Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
4. 200ա-73բ Պատմութիւն Է. իմաստասիրաց – Էր
այր մի, որում անուան էր Փօնցիսանոս...
ա. 202բ-5ա Առաջին առակ դպրապետին – Կայր
զինւոր մի զօրաւոր եւ անւանի յոյժ...
բ. 205ա-6ա Երկրորդ առակ թագուհոյն Վասն հովուին, որ սպան զվարազի խոզն – Թագաւոր մի էր ի
յերկրի միում...
գ. 206ա-7ա Երկրորդում աւուրն տանել զորդին ի
յսպանումն, եւ Լենթուլոս դպրապետն այսու առակաւ փրկեաց զնա ի մահուանէ – Եւ իբրեւ առեալ
տանէին զնա ընդ մէջ քաղաքին...
դ. 207ա-10բ Առակ երրորդ դպրապետին Վասն
կնոջ միում, որ զայր իւր ետ դատապարտել – Քաղաքի
մի էր զինւոր մի ծեր, զոր առեալ էր մատաղ աղջիկ մի...
ե. 210բ-2ա Երրորդ առակ թագուհոյն, ասել կայսերն – Ի Հռոմ քաղաքին կայր անւանի զինւոր եւ
ունէր դուստր երկուս եւ մի որդի...
զ. 212ա-3ա Երրորդ անգամ տանել զորդին ի
սպանումն եւ եղեւ փրկեալ Գադոնէ դպրապետէն –
Յետ այնորիկ հրամայեաց կայսրն...
է. 213ա-6ա Առակ երրորդ վասն անծեղին, որ
զօրացուցեր որպէս զմարդ, եւ զոր ինչ տեսանէր, ի
տասն պատմէր զամենայն տիրոջ իւրում – Այր ոմն
ազնուական էր ի քաղաքի միում եւ ունէր ծեղ մի...
ը. 216ա-8բ Չորրորդ առակ թագուհոյն – Ի ժամանակին միում էին առ կայսրն Հռոմա իմաստասէրքն Է....
թ. 218բ-20ա Չորրորդ անգամ տանել զորդին թագաւորին ի սպանումն – Եւ յաւուր միում առեալ դահճացն՝ տանէին զորդի թագաւորին ի տեղիս...
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ժ. 220ա-5բ Առակ չորրորդ դպրապետին Վասն
կնոջ միոյ, որ կամէր սիրել զքահանայն – Կայր զինւոր մի ծեր, արդար եւ երկիւղած...
ժա. 225բ-9բ Հինկերորդ առակ թագուհոյն Վասն
Օգդաւիանոսի կայսերն, որ կենդանոյն թաղեցաւ –
Եւ Դաւիանոս թագաւորեաց ի Հռոմ, այր իմաստուն...
ժբ. 229բ-31ա Հինկերորդ անգամ տանել զորդին
ի մահ, որում դպրապետն Յովսէփ առակաւք
փրկեաց զնա – Եւ յորժամ լւան ժողովուրդքն, եթէ
զորդի թագաւորին առեալ տանին...
ժգ. 231ա-4բ Հինգերորդ՝ դպրապետն Վասն
բժշկին Կալիանոսի, որ սպանաւ ի վարժապետէն
իւրմէ եւ յետոյ զղջացեալ յոյժ յոյժ նուաղեաց զմահ
նորա – Էր ոմն իմաստնասէր անւանի, որում անուն էր
Բոքրատէս..
ժդ. 234բ-8ա Վեցերորդ առակ թագուհոյն յաղագս
թագաւորի ումեմն՝ անուն Մաքրի եւ ջրգողելոյ – Եւ
սկսաւ ասել. Կայր թագաւոր ոմն ջրգողեալ...
ժե. 238աբ Վեցերորդ անգամ տանել զորդին ի
մահ, եւ փրկեաց զնա Կղէոպաս դպրապետն – Եւ ի
վաղիւն տանէին զնա ի սպանումն...
ժզ. 238բ-43ա Առակ Զ.երորդ դպրապետին Վասն
կնոջ ումեմն, Դ. զինւորսն բանիւն ի մահ մատնեաց
իզուր – Ոմն կայսր ունէր երիս զինւորս քաջամարտիկս...
ժէ. 243ա-7բ Եւթներորդ առակ թագուհոյն Վասն
թագաւորի ումեմն զինւոր, որ հաւատայր զանձն
նըմա, որումն զթագուհին առեալ փախեաւ եւ յոյժ
աղէտ ետ նմայ – Թագաւոր ոմն յոյժ սիրէր զկին իւր
եւ պահէր զնա ամուր...
ժը. 248աբ Եւթներորդ անգամ տանել զորդին ի
մահ, յորում Յովակիմ դպրապետն ապրեցոյց զնա ի
մահուանէն – Ամենեքեան տեսեալ զնա՝ աւաղէին...
ժթ. 248բ-51բ Եւթն առակ յետին դպրապետին
Վասն զինւորի կնոջ արեան մատին, որ մեռաւ այրն
– Զինւոր ոմն ունէր կին մի գեղեցիկ եւ յոյժ սիրէր զնա
առաւել զչափն...
ի. 251բ-2բ Գնալ Դէոկղէտիանոսի առ հայրն իւր
եւ խօսէր առաջի ամենեցուն – Յետ այնորիկ եկին ի
միասին...
իա. 252բ-4ա Մերկացուցանել զերիտասարդն ի
կանանց զգեստէն իւրմէ եւ լինին խայտառակ – Եւ
դարձեալ ասէ զհայրն՝ Տէ՛ր արքա...
իբ. 254ա-73բ Առակ Դէոկղէտիանոսի կայսեր որդոյն ասացեալ – Զինւոր ոմն ունէր որդեակ մի միամաւր իւրոյ... խորհուրդ յայտնելն յիմարս եւ անմիտ
մարդոյ է գործ:
5. 274ա-91բ Պատմութիւն յԵսուա որդոյ Նաւեայ
համառաւտ – [Յ]Եսու որդի Նաւեա էր ազգէն Եփրեմի,
որդոյն Յովսէփայ... որով թլփատեաց զորդիսն Իսրայէլի. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
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6. 291բ-313բ Պատմութիւն համառաւտ Եղիա
մարգարէին – Եղիա Թեզբացի էր, յազգէ քահանայիցն... որոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս եւ զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ:
7. 313բ-31բ Քարոզ [ի] բանն Սողոմոնի Վասն
մահո, որ ասէ. Լաւ է աւր մահուն, քան զաւր
ծննդեանն – Եւ պարտ է գիտել, զի հեթանոսք զօր
ծննդեանն պատուեն... եւ այլ ոչ սիրեն նմա մեղք եւ
հոգս, ոչ ցաւ եւ ոչ տրտմութիւն:
8. 333ա-41ա Այս են ամենայն տնօրինականք
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի սուրբ եւ յաստուածաբնակ մայրաքաղաքս յԵրուսաղէմ, ի մէջ
սորա եւ արտաքոյ, որք կան աստ հաւաքեալ ի թողութիւն մեղաց հաւատով, երկրպագուաց ամենայն
հաւատացելոց Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Նախ եւ
առաջին քաղաքն Նազարէթ... եւ թէ մարդ խնդրէ
տեսանել ի սրբոցն, զով որ ուզէ, երեւի առժամայն, եւ
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
9. 341ա-7ա Քարոզ ի բան մարգարէին Դաւթի, որ
ասէ. Իժի եւ քարբի, զի խցեալ է... – Թէ վասն զի՞նչ
պատճառի մարգարէն առակաւ խօսի... թէ տան հիմն
խախուտ լինի շինուածք. ամէն:
10. 347ա-51բ Մարգացի Բ. եւ Յունիսի Ը. Վկայաբանութիւն սրբոյն Թէոդորոսի ստրատելատին
Արակլացոյն – Սուրբն Թէոդորոս մեծ եւ փառաւորեալ
վկայն Քրիստոսի...եւ այնպէս բարձաւ չարն ի միջի եւ
ոչ ետ զփառսն Աստուծոյ:
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Գրչի. 185բ Որ ողորմի ստացողի գրոցս:
313բ Եւ զիս զանարժանս՝ զՅովանէս գրիչս եւ
զստացող գրոցս Յարութիւնին, որ գրեր երետ յիշատակ իւր անձին. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
331բ Որում արժանի արասցէ զգծող գրիչս յայսպիսի փառաց եւ ուրախութեանց:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 332բ (1699 թ., նոտրգիր) Թվին հայոց ՌՃԽԸ.
(1699) Սեպտեմբեր ամսուն ԺԳ., աւրնըն չորեկշաբ[թ]ի աւր հասարակին մ[ա]խթեց:
2. 60բ (1880 թ., շղագիր) Ի վայելումն ն[ուաստ]
Յովհաննէս ծ[այրագոյն] վարդապետի Գրիգորեան,
առաջնորդ[ական] տ[եղապահ] հայոց Պուլկարիոյ,
Յունվար 13, յամի 1880, ի Րուսճուք (նման՝ 1ա ստ.
լս.):
3. Բ. կազմաստառին (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Յիշատակ
է այս Է. իմաստասիրաց գիրքս Կամրկպցի մահտեսի
Սարգսի թոռն՝ չնչին Մկրտիչս, որ եւ Աստուած բարի
վայելումն տացէ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 61ա կապոյտ թանաքով բոլորակ՝
«ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Գիրք ժողովածու, 698/3237, ԺԷ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

3238
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԿԱՐԻՆ
ԳՐԻՉ, ՍՏԱՑՈՂ եւ ԾԱՂԿՈՂ՝ Վարդան քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 268+1 (կրկն.՝ թ. 54). չգրուած՝ 7բ, 266բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԻԳx12 (Ա 9, ԻԲ 14, ԻԳ 6): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8x
10,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (10x7,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 18ա),
գլխագրերը կարմիր, կապոյտ, պարբերութիւնների առաջին տողերը՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի. Ա. փեղկին մետաղէ գամերով ամրացուած պարզ եզերաշրջանակ,
ապա՝ 10,9x10,9 չափսի ոճաւորուած կլոր շրջանակ, մէջը՝ խաչելութեան պատկեր, շրջանակի եզրագծով՝ «Յ[Ի]Շ[Ա]Տ[Ա]Կ Է
Ս[ՈՒՐ]Բ ԽԱՉՍ /ԳԱՍՊԱՐԻՆ, ԿՈՂ/ԱԿՑՈՒՆ ԵՂՍԱ/ՆԻՆ, Ա(Ռ)ՄՁԵ.
(1836)», Բ. փեղկին՝ մետաղէ սկաւառակի մէջ հաւասարաթեւ
պարզ խաչ. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ վարդագոյն մետաքս:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 10բ, Մարկոս՝ 83բ, Ղուկաս՝ 130բ, Յովհաննէս 203բ: Խ ո ր ա ն ՝ 1բ-7ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 11ա, 84ա, 131ա, 204ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական,
թռչուն, տաճար, խաչ, ծառ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ մարդ, թռչնագիր,
հանգուցագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, դեղին, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, երեքական գամերն ու
կապիչներն ընկած. թերթերին աղտոտուածութեան խոնաւութեան, բորբոսի հետքեր, թ. 268, Բ. փեղկի կազմաստառին ցեցի
անցքեր, թ. 267 ստ. լս պատռուած-ընկած (1 սմ չափով), թ. 1-33՝
հիմքին ամրացուած երկու կարով, մէջքը ստ. մասում հիմքից անջատ:

ՌՃԺԵ. – 1666

Նմուշ 18ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1բ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ
2. 2բ-7ա Համաբարբառ (նաեւ ի ստ. լս.):
3. 8ա-9բ Գլուխք: 9բ-10ա Նախադր.: 11ա-81բ
Աւետարան Մատթէոսի:
4. 82ա-3ա Գլուխք: 81բ, 83ա Նախադր.: 84ա-126բ
Աւետարան Մարկոսի (126բ՝ Յարուցեալ Յիսուս):
5. 127բ Նախադր.: 128ա-30ա Գլուխք: 131ա-201ա
Աւետարան Ղուկասու:
6. 201աբ Նախադր.: 202ա-3ա Գլուխք: 204ա-59բ
Աւետարան Յովհաննու (259աբ՝ Իրք կնոջն շնացելոյ):
Կից ունի՝

– 259բ-63բ Հանգիստ երանելոյ Յովհաննու աւետարանչի – Էր ընդ եղբայրս երանելին Յովհաննէս մե-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ծաւ ուրախութեամբ... եւ մինչդեռ մեք ուրախ եղղաք
եւ լայաք, աւանդեաց զհոգին ի ձեռն Տեառն, որում
փառք յաւիտեանս. ամէն:
– 10ա [Ոտանաւոր] – Երգոյն կենաց Մատթէոսին,
/ ապա Մարկոս պատուար բերդին, / յետոյ Ղուկասըն
յարութիւն հուսկ, / Յօգաննէսն հնազանդութիւն, / քառակերպեան սուրբ աթոռին / սոքա նման ամենեւին՝ /
մարդ եւ առիւծ, ցուլ եւ արծուին. / հանգիստ կամաց
Տեառն արարչին / մարդըն քատակ Մատթէոսին, /
առիւծն արի տիպ Մարկոսին / Ղուկասն հերկօղ նըման
եզին, / Յոհան սլացօղ ըստ արծուին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 81բ Ո՛վ դասք լուսերամից, աղաչեմ զձեզ,
յորժամ հանդիպիք սմա, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ աղօթս
ձեր զտառապեալ եւ զմեղօք փտեալ Վարդան գրիչս,
քանզի յոյժ տխուր դիմօ եւ դառնացեալ ոգով գրեցի:
201բ Ո՛վ ընթերցօղք, վասն Աստուծոյ սիրոյն զմեղաւոր Վարդան գրիչս յիշեցէ՛ք:
264ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ մի
աստուածութեան, անեղին եւ անմահին, անտեսին եւ
անհասին, երեքանձնեա մի տէրութեան, միասնական
աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ
ետ կարողութիւն նուաստ եւ տխմար, տըհաս եւ անիմայ, մեղապարտ եւ զառածեալ գրչի՝ Վարդան անուամբ
եւեթ քահանայի, հասանել ի զրաւ հոգէզարդ տառիս,
որ կոչի Աւետարան, այսինքն՝ աւետեաց բան: Քանզի
արդարեւ աւետիս մատոյց առ մեզ յաղագս մարմնառիկ տնօրէնութեան Որդւոյն Աստուծոյ, զյղութեանն,
զիննամսեա ժուժմանն, զհրաշափառ ծննդեանն, զքառասունօրեա գալստեանն, զծերն ի կապից արձակմանն, զերեսնամեա շրջագայութեանն եւ զպէսպէս
հրաշագործութեանն, զմկրտիլն ի Յովհաննէ ի Յորդանան եւ զՍուրբ Հոգւոյն աղաւնակերպ իջմանն, զաշակերտաց ընտրութեանն, զխորհուրդ մատնութեանն,
զհրէից չարախօսութեանն, զըմբռմանն եւ զխաչելութեանն, զթաղմանն եւ զյարութեանն, զհամբարձմանն
եւ զմիւսանգամ գալստեանն, եւ զիւրաքանչիւր գործոցն հատուցմանն: Վասն որոյ այսմ բարեհամբաւ
ուրախութեան եւ աներկեւան |264բ| ցնծութեան մեծաւ յուսով փափաքեցայ ախմարս ի գրչաց, եւ բազում
ջանիւ եւ աշխատութեամբ ձեռնամուխ եղեալ, ծրագրեցի զսա կարի ընտրողութեամբ եւ քննութեամբ, քանզի
օրինակքն՝ զորս հանդերձեալ էի գաղափարել, ոչ գտի
նմանեալ միմեանց ցանկքն եւ ցրուացանկքն, այլեւ ո՛չ
գտանիւր խնդրողացն առժամայն համաձայնութիւնք
չորեցունց աւետարանչացն, յաղագս որոյ սակս լուծման տարակուսանաց թողի զամենայն. եւ խորհեցա
բառնալ զաւելորդն որ ի սմա եւ լնուլ զպակասութիւն
սխալանաց սորա կամաւն Աստուծոյ, եւ հանդերձ հարազատաւ իմով՝ տէր Յակոբաւ, զբազում աւուրս պա-
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րապեալ աշխատեցաք եւ ստուգեցաք ի բազմաց զսակաւն ըստ չափոյ մերոյ եւ ըստ կարողութեան: Զբուն
ցանկսն եւ զցրուացանկսն եւ զկարմիր մելանաւ գրեալ
զտասն գիրսն, որ ի ներքոյ սեաւ համարագրացն: Եւ
Վասներն եւ զիւր ցանկսն, որ ի մէջ բոլորակացն կանաչ տառիւ ենթադրեալ, այլ եւ զնկարումն ծաղկանց,
համաբարբառացն, եւ զորքանութիւն սեանցն եւ
խորանացն, զհաւուցն եւ զծառոցն, զաքաղա|265ա|ղացն եւ զկապկին, զշուշանծաղկանցն եւ զսեղանացն,
զաղօտ խաչացն եւ զանաղօտիցն եւ զհամայնսն դեղագործութիւն: Եւ զի թէպէտ ո՛չ ոսկով եւ կամ այլ եւս
գերագոյն ծաղկօք զարդարեալ ըստ կարողութեան
կորովամիտ ծաղկարարաց, այլ զոր ինչ որ ըստ կարեաց մերոց համարձակեցաք առնել, ոչ ընդ վայր եւ
առանց խորհրդոյ է: Քանզի ի քաջ րաբունապետաց
տեղեկացեալ եւ ըստ մեկնիչի համաբարբառացն, զոր
իրաւապէս վերահասու եղեալ, դրոշմեցաք փոքր ի
շատէ: Եւ արդ, ես՝ դատարկս ի բարեաց եւ փարթամս
չարեաց, յետնեալս ի քահանայս, աղաչեմ զձեզ, ո՛վ
դասք լուսերամից, որք պատահիք այսմ լուսազարդ
մատենի, յիշեսջի՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զիս՝
զզառածեալս մեղօք զեղկելի Վարդան գրիչս, եւ
զհայրն իմ՝ զՍարգիսն, եւ զմայրն իմ՝ զՄարիամն, եւ
զեղբարքն իմ՝ զՄեսրօպն եւ զԱստուածատուրն, եւ
զՂազարոսն, եւ զհօրեղբարքն իմ՝ զԴիլանն, զՄելքիսէթն, զԳրիգորն եւ զայլ ամենայն արեան մերձաւորսն
իմ: Նաեւ թողութիւն շնորհեցէ՛ք խոշորութեան եւ սխալանաց սորա եւ այլ |265բ| պակասութեանն, որ ի սմա:
Այլեւ յիշեսջի՛ք զվերոյասացեալ զհամշիրակ եղբայրն
իմ՝ զՅակոբ քահանայն, որ բազում աշխատութիւնս
կրեաց ի սրբագրելն սորա, եւ թողութիւն հայցեցէ՛ք մեղաց նորա, նաեւ զԴաւիթ քահանայն՝ զաշակերտակիցն մեր յիշեցէ՛ք ի բարի մասին: Եղեւ զրաւ ծաղկաւէտ եւ բազմերանգ բուրաստանիս ի թվականութեանս հայոց ՌՃԺԵ. (1666), ի քաղաքն Կարնոյ, որ
այժմ Արզրում արտաձայնի, ընդ հովանեաւ միաբան
Սուրբ Աստուածածնի եւ այլ բազմահաւաք սրբոց, որ
աստ կան ամփոփեալ ի պահպանութիւն հաւատացելոց. ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ սրբազան
կաթողիկոսի եւ ի թագաւորութեան հագարացւոց սուլթան Մահմետի, ի դառն եւ դժնեա ժամանակի, որ յոյժ
նեղիմք ի յանօրինեաց՝ անկեալ ի ներքոյ հարկապահանջութեան եւ գրաւեալ ընդ լծով ծառայութեան, եւ
ոչ գոյ յումեքէ ակնկալութիւն փրկութեան, բայց թէ որ
եհարն, դարձեալ նա բժշկեսցէ: Ո՛վ եղբայրք, գրեցի
զսա մեծաւ փափաքանօք՝ ի վայելումն անձին իմոյ եւ
զաւակաց իմոց, եւ յետ աստեացս՝ յիշատակ ինձ եւ
ամենայն արեան մերձաւորաց իմոց, որ եւ մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 266ա (1767 թ., շղագիր) Յիշատակ է այս սուրբ
Աւետարանըս, որ յԱրապկերցի մահտեսի Քրիստոսատուրն եւ ծնօղըն՝ Եղիայն, մահտեսի Մարքըրիտ եւ
կողակիցըն՝ մահտեսի Հըռըփիմէն, հանգուցեալ որդիքըն՝ Յակոբճանըն, մահտեսի Եղիան, եւս դուստերրըն՝ Թուր<տ>վանտէն, Մարքըրիտըն, Ենթիզարըն,
եւս էտուր յիշատակ ի տէր Մանէիլն, որ եւս յիսէցի՛ք
առաց(=ջ)ի անմահն գարին (=գառին) Աստուծոյ (1
բառ ջնջուած) արկունս գրեց (1 բառ ջնջուած)
ՌԲՃԺԶ.ին (1767):
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2. 1ա (1879 թ., շղագիր) Յիշատակ է սուրբ Աւետարանս Գրիգորի Կարապետեան Մինասեանց, ընծայեցի յիշատակ Սուրբ Նշան եկեղեցւոյ, ի 15 օրն Յուլիսի, 1879 ամի:
3. 7բ (1882 թ., շղագիր, ստ. լս., մատիտով) Յիշատակ է սուրբ Աւետարանս, |8ա| ընծայեցի Սուրբ Նշան
եկեղեցւոյ, 1882 ամի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Աւետարան, մագաղաթ», Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «ՌՃԺԵ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]», 1ա՝ «802/3238»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 267ա՝ «յիշատակ է»:
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ՌՃԻ.-ՌՃԻԴ. – 1671-1675

ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Զաքարիա երէց:
ԹԵՐԹ՝ 276. չգրուած՝ 3աբ, 268ա-72ա, 273բ-4ա: ՊՐԱԿ՝ 2+ԱԻԳx12 (ԻԳ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
ձուածիր բոլորակ, մէջը խաչ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ 1ա-257ա, 267բ, 272բ3ա, 274բ-6բ (նմուշ՝ 50ա), բոլորգիր՝ 257ա-67ա, 276բ (նմուշ՝
258ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի,
կապիչներով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ (վջ.). սպիտակ
չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական:

Նմուշ 50ա

Նմուշ 258ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, գամերն ընկած.
լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ թափուած, կեղտոտուած.
թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, որի հետեւանքով որոշ էջերի գրադաշտը խունացած, որոշ թերթերի ծայրերը պոկուած, ցեցի անցքերով, թ. 2՝ պատռուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-267ա [Քարոզգիրք]
– 1ա-2ա [Ցանկ] – ա. Սրբոյն Բար[ս]ղի Կեսարացոյն ասացեալ... խե. Սրբոյն Յոհանու Վասն մկրտութեան քրիստոնէից:
ա. 4ա-10ա Բուն բարեկենդանաց Կիրակէին
Սրբոյն Բարսղի Կեսացեաեալ ացեալ (=Կեսարացւոյն ասացեալ) Վասն պահոց քառասնորդաց. Փողեցէ՛ք ի բարձրաբառ փողովք... – Այս հրաման մարգարէիցն մեզ, քան զամենայն փողս... յորոց պահեսցէ

զմեզ Որդին Աստուծոյ. ամէն:
բ. 10ա-5բ Բ. Երանելոյն Եփրեմի ասացեալ Վասն
պահոց եւ ողորմութիւն աղքատաց – Ի շաւիղս փառաց քոց ընթանան միտք իմ, Որդի՛ Աստուծոյ... պահեսցես զնայ ի ներքոյ մատանոյն Աստուծոյ. եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
գ. 15բ-20բ Գ. Նորին աբբա Եփրեմի Խորին Ասորո[յ] ասացեալ Վասն պահոց եւ ողորմութեան – Ոսկին որչափ ի տան իցէ, ահ եւ երկիւղ է... եւ լցո՛յ զկարաւտութիւնս նոցա ի փշրանաց սեղանոյ քո, շնորհաւք
եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
դ. 20բ-4բ Դ. Երանելոյն Եփրեմի Խորին Ասո[րոյ]
ասացեալ Վասն պահոց սրբութեան – Պահք յայտնիք
ծածուկ պահաւք բաւանդակին... եւ հատուսցէ մեզ առատապէս զողորմութիւնն իւր աստ եւ յապա կեանսն:
ե. 24բ-7ա Ե. Վասն պահոց քառասնորդաց ասացեալ է սրբոց վարդապետաց – Վասն քառասնորդացս
պահոց բազմաց յառաջագոյն ասացեալ է... յորժամ ի
կեանսն ընկղմեսցի հոսանուտս այս եւ լուծականս
մարմին:
զ. 27բ-31բ Զ. Երանելոյն Յոհանու Ոսկիբերանի
ասացեալ Վասն պահոց եւ վարուց առաքինութեան՝
աւրինակօ ի սրբոց արանց – Պահսն ի սուրբ սրտէ եւ
յանկեղծ հաւատոց պատեալ պահէ... քանզի սրբութիւն
սրբոցն վայել է ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
է. 31բ-8բ Ը. Երկրորդ կիրակէին՝ երանելոյն Յոհաննու Ոսկեբերանին ասացեալ ի ձկնորսութիւն
Պետրոսի առաքելոյն – Յորժամ վարդապետն բարեփառ, յայնժամ աշակերտն՝ դիւրահաւան... փառաօորելով զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ
եւ յաւիտեանս:
ը. 38բ-43բ Թ. Սրբոց վարդապետացն ասացեալ
վասն պահոց – Այլ են ոմանք, որ զպահս քառասնորդացս ապաղաս անուանեն... երանի այնոցիկ, որոց նա
ողորմի:
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թ. 43բ-8բ Ժ. Երանելոյն Յոհաննու Ոսկիբերանի
ասացեալ Վասն խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան – Տեսէ՛ք յառաջումն կիրակին զպատերազմն
եւ զաղթութիւնն... եւ արդարանալ շնորհաւք ողորմութեան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
ժ. 48բ-53բ ԺԱ. Երանելոյն Յոհաննու Ոսկիբերանին ասացեալ Վասն խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան – Կայ եւ այլ եւս ճանապարհ ապաշխարութեան, եւ ո՞րն իցէ այն... որով եւ զմեզ արժանիս
արասցէ Յիսուս Քրիստոս փրկիչն մեր:
ժա. 53բ-9ա ԺԲ. Երանելոյն Յոհանու Մանդակունեցո ասացեալ Վասն երդմաց, որ ի չարէն – Կարի չար
են ամենայն սովորութիւնք չարին... զի ողորմութեանն
Աստուծոյ արժանի եղիցուք շնորհաւք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
ժբ. 59ա-65բ ԺԳ. Երանելոյն Յոհանու Մանդակունեցոյ ասացեալ Վասն ընդունելի եւ անընդուն[ել]ի
ողորմութեան. Բազում գաղտաձիւք նետիւք վիրաւորէ սատանայ զմարդիկք... – Զսկիզբն իրացն ցուցանէ
բարի... եւ մեզ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած
մեր:
ժգ. 65բ-71ա Է. Վարդան վարդապետի ասացեալ
Վասն պահոց եւ ողորմութեան – Ո՛վ քահանայք, ի
միտ առէ՛ք զբանն մարգարէին, որ ասէ... նոյն ողորմութեամբն ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած մեր
ամենայն հաւատացելոց իւրոց:
ժդ. 71ա-8բ Ը. Վարդան վարդապետի ասացեալ
Վասն վաճառականաց, որ են մարդիկ աշխարհիս
յայսմիկ – Եւ արդ, ահա Ժ. վաճառականք եկեալ ի մի
վայր... որք են այսոքիկ՝ հպարտութիւն, ոխակալութիւն, լեզուանութիւն, զրկանքն, շնութիւն, կախարթութիւն, անզղջութիւն. այս Է.է (7) մեծն է:
ժե. 79ա-86բ ԺԵ. Մեկնութիւն Աւետարանին վասն
անառակ Որդոյն – Առն միոջ էին երկու որդիս... եւ
Հաւրն Աստուծոյ որդիութեան արժանասցուք ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր:
ժզ. 86բ-90բ ԺԶ. Ասացեալ է աստուածաբան
վարդապետացն Վասն հպարտութեան – Մեծ եւ անեզրական չար եւ առաջին կորուստ հպարտութիւն է...
որ փառաբանութեամբ երկրպագի յամենայն եղելոցս
հանդերձ Միածնաւ եւ Սուրբ Հոգովն, այժմ եւ միշտ եւ:
ժէ. 90բ-7բ ԺԷ. Սրբոյն Յոհաննու Մանդակունեցոյ
ասացեալ Վասն տեսչութեանց քահանայից – Արդ,
ես լի ամենայն յանցանաւք... որոյ եւ զմեզ արժանի
արասցէ Յիսուս Քրիստոս՝ խաչեալ թագաւորն մեր:
ժը. 97բ-101բ ԺԸ. Երանելոյն Յոհանու Մանդակունեցոյ ասացեալ Վասն քահանայից – Եւ արդ,
մեծի զգաստութեան պետք են քահանայից... որոց եւ
զմեզ լիցի ամենեցուն հասանել երկնից արքայութեան
եւ անբօ բարութեան:
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ժթ. 102ա-7բ ԺԹ. Սրբոյն Յոհանու Մանդակունեցո ասացեալ Վասն չբանբասելոյ – Մըթերք սգոյ եւ
աղջամուղջ սրտմտութեան... զի եւ Քրիստոսի ողորմութեան արժանի եղիցո՛ւք եւ հանդերձելոց բարեացն
հասցո՛ւք:
ի. 107բ-14ա Ի. Սրբոյն Յոհանու Մանդակունեցոյն ասացեալ Վասն մխիթարութիւն աղքատաց –
Զի՞նչ ասացից եւ զի՞նչ խաւսեցայց... որք աստ տանջեցան եւ անդ ակն ունին տանջանաց, յորոց փրկեսցէ
զմեզ Քրիստոս որդին Աստուծոյ:
իա. 114ա-9ա ԻԱ. Վարդան վարդապետի ասացեալ Վասն ոխակալութեան – Ահա գազան չար եւ
դառնադէմ եւ առաւել պատառող... եւ ժառանգել զանճառ եւ զանվախճան հանգիստն Աստուծոյ, որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեան:
իբ. 119բ-27ա ԻԲ. Չորրորդ կիրակէին երանելոյն
Յոհանու Ոսկիբերանի ասացեալ ի մեծատունն եւ
աղքատ Ղազարու – Էր ոմն մեծատուն, եւ հանապազ
ծիրանիս ագանէր... ընտրութիւն լիցի ի Տեառնէ մերմէ
Յիսուսէ Քրիստոսէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից:
իգ. 127բ-34ա ԻԳ. Սրբոյն Եղիշէի հայոց վարդապետի ասացեալ Բան շահաւէտ եւ աւգտակար
յոգուտ հոգոյ համայնից – Ո՛վ եղբայրք իմ սիրելիք,
մի՛ ոք վհատեսցի ի մեղաց... եւ խոստացելոցն բարեաց
ժառանգաւոր լինել շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ
Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
իդ. 134ա-8ա ԻԴ. Երանելոյն Վարդան վարդապետի ասացեալ Վասն լեզուանութեան – Ահա, որդեա՛կք, հասաք եւ գտաք զգաղտամուտ աւձն անիծեալ... եւ զմեզ արժանի արասցէ մասին սրբոց իւրոց
Յիսուս Քրիստոս, Տէր մեր, որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ յաւիտեանս. ամէն:
իե. 138ա-44ա ԻԵ. Սրբոյն Թէոփիլոսի շնորհալից
վարդապետի ասացեալ Յաղակս միջոց քառասնորդացն պահոց – Ընդմիջեցաք զծով պահոցս այս քառասնորդաց... այլ զարքայութիւն Աստուծոյ ժառանգեսցո՛ւք ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր:
իզ. 144ա-51ա ԻԶ. Երանելոյն Թէոփիլոսի աստուածաբան վարդապետի ասացեալ – Սովորութիւն
է վաճառականաց, զի ի մի տեղոջ կուտեալ ժողովին...
եւ անդէն առցուք յԱստուծոյ զողորմութիւն եւ զերկնից
արքայութիւն:
իէ. 151ա-6բ ԻԷ. Սրբոյն Թէոփիլոսի ասացեալ Ի
սուրբ քառասունսն եւ ի խորհուրդ պահոցս քառասնորդեաց – [Բուրաստան ծաղկազ]արդ, քառասնաթիւ
ծառիւք... որոց լիցի եւ մեզ մասնակից լինել շնորհօք
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
իը. 157ա-61ա ԻԸ. Սրբոյն Թէոփիլոսի ասացեալ ի
սուրբ Խ. (40) մանկունք – Արդ, երկայք [հաւատ]ա-
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ցեալք ամենասուրբ Երրորդութեանն... սրբութեամբ
մոմեղինակալ ոսկի եւ մոմեղէնս լուսատու, շնորհօք
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
իթ. 161բ-6ա ԻԹ. Հինգերորդ կիրակին՝ երանելոյն
Յոհաննու Ոսկիբերանի ասացեալ Ի մաքսաւորն եւ
փարիսեցիք – Գոյ եւ երրորդ ճանապարհ ապաշխարհութեան... զի որ ասացին, անտի ունայնացան:
լ. 166ա-71ա Լ. Յոհաննու Ոսկիբերանի ասացեալ
զոր ասաց Տէր մեր Քրիստոս ի դատօորն եւ յայրին –
Դատաւոր մի էր ի քաղաքի ուրեմն յԱստուծոյ... եւ
արասցէ զնա փառաց եւ պսակաց է արժանաւոր ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:
լա. 171ա-6ա ԼԱ. Խրատ հոգեշահ ասացեալ երանելի Յոհաննու Եզընկեցոյ՝ մականուն Պլուզ կոչեցեալ – Արար Աստուած զմարդն հոգի եւ մարմին... եւ
այս իմաստնոց գործ է ի փառս Աստուծոյ:
լբ. 176բ-8բ ԼԲ. Ի յայսուստ խրատ հոգեւոր – Որդեա՛կ, ընդ անգէտ մարդոյ ամենեւին մի՛ խաւսիր...
զերկիրն կենդանեաց. ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ,
որում եւ զմեզ արժանիս արասցէ:
լգ. 178բ-86բ ԼԳ. Երանելոյն Յոհանու Ոսկիբերանի ասացեալ ի Ղուկասու Աւետարանի մեկնութենէ –
Թզենի ոմն տնկեալ ի յագոջ իւրում... զի առաւել եւս
պտղաբերեսցէ զանմահականն պտուղ ի Քրիստոս
Յիսուս Տէր մեր:
լդ. 187ա-94բ ԼԴ. Պատմութիւն վասն անքուն որդացն՝ Վարդան վարդապետի ասացեալ խստութեան
նոցայ – Ո՛վ սուրբ մանկունք եկեղեցոյ [եւ հաւ]ատացեալ եղբայրք ի Քրիստոս... զի փրկեսցէ զմեզ յանքուն
որդանցն եւ յաններելի տանջանացն:
լե. 194բ-7ա ԼԵ. Հարցումն Լուսաւորչին մերոյ
Սրբոյն Գրիգորի ընդ հրեշտակին Աստուծոյ – Ասէ
զսուրբն Գրիգոր ընդ հրեշտակն... եւ գոհացաւ զԱստուծոյ մարդասիրութենէն, որոց հայցմամբն ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած:
լզ. 197բ-200ա Գրիգորի՝ Վասն յանկարծ երանելոյ
հոգոյն ի մարմնոյ եւ վերստին դառնալոյ – Այս
պատահէ բարեմտացն ոչ ի պատրանս... եւ խառնեսցէ
ի դասս սրբոց իւրոց:
լէ. 200ա-8ա ԼԶ. Վեցերորդ կիրակէին՝ երանելոյն
Յոհանու Ոսկիբերանին ասացեալ ի բանն տէրունական, որ ասէ – Արդ, արթուն կացէ՛ք, զի ոչ գիտէք... զի
խոստացելոց բարեացն հասանել կարասցուք շնորհաւք
Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
լը. 208ա-18բ ԼԷ. Վասն գալստեան [Նեռին] եւ
կատարածի աշխարհիս – Յետին եւ ի դառն ժամանակին թագաւորէ ոմն Կոստանդի անուն... թէ շինութիւն
եւ խաղաղութիւն եղիցի գալուստն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
լթ. 218բ-23ա ԼԸ. Սրբոյն Եբրեմի Խորին Ասորոյ
ասացեալ խրատ հոգեւոր – Ո՛վ մարդ, յորժամ երի-
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տասարդն էիր... զի գթած եւ ողորմած է Տէր, երկայնամիտ եւ բազմողորմ:
խ. 223ա-8բ ԼԹ. Երանելոյն Յոհանու Ոսկիբերանի
ասացեալ Վասն ողորմութեան եւ աղքատասիրութեան – Փառաւորեսցո՛ւք զամենակալն Աստուած...
զմարդս արժանիս արասցէ շնորհաւք եւ մարդայսիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի:
խա. 228բ-35բ Խ. Տեառն Յոհանու Մանդակունեցո ասա[ցեալ] Վասն պահոց – Ազդոյ եւ աւգտայկար
եւ կարեւոր են պահոցն... եւ ոչ եւս յիշեցից զանարէնութիւնս քո:
խբ. 235բ-40ա ԽԱ. Վեցերորդ շաբաթի ուր[բ]աթուն՝ սրբոց վարդապետաց ասացեալ – Եւ արդ, գիտելի է, զի այսաւր կատարումն է... որում եւ զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած սուրբ խորհրդոյն:
խգ. 240ա-51ա ԽԲ. Տեսիլ ամենասուրբ Աստուածածնին ի լեառն Ձիթենեաց, զոր յայտնեաց նմա
հրեշտակն Վասն մեղաւորացն, թէ որպէս տանջին –
Ո՛վ պատուական եւ աստուածասէր ժողովուրդք... ձեզ
եւ ձեր ննջեցելոցն, որոյ արժանի արասցէ Քրիստոս
Աստուած արքայութեան իւրոյ:
խդ. 251ա-7ա ԽԳ. Երանելոյն Յոհանու Պլուզոյ,
շնորհալից եւ բանիբուն վարդապետի ասացեալ
Վասն աղաւթից աւուրն – Արդ, պարտ է ամենայն
քրիստոնէին յաւուրն երեք անգամ աղաւթս առնել...
ողորմ աղքատի որբոց եւ այրի խնամ տանելի:
խե. 257ա-67ա ԽԴ. Երանելոյն Յոհանու Պլզոյ
աստուածաբան վարդապետի ասացեալ Վասն
մկրտութեան քրիստոնէից – Արդ, գիտելի է, զի
քրիստոնէութեանս զսկիզբն եւ գլուխ մկրտութիւն է...
զի ողորմութեամբն Աստուծոյ արժանի եղիցին ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Քարոզների համարները գրուած են յետագայի
ձեռքով:

Բ. ա. 272բ-5բ [Մասն Պարզատումարի] – Խոյ.
ՌՃԺ... Կոյս. ՌՃԺԵ... Կշեռն. ՌՃԺԶ... Ձուկն. ՌԻԱ...
(ունի աղիւսակք եւ բոլորակք):
բ. 276աբ [Մանունք] – 1. Խ Ս Է Բ Վ Ք Փ. Զայս Է.
գիրս առաքեաց Քրիստոս Աբգար թագաւորին, որ եւ
բժշկեցօ... 2. Վասն չար աչից գրեն զսուրբ մարգարէից
անունքս... 3. Եւ օվ ոք, որ երազ տեսնու, զարհուրի...
եւ երեք մանկունքն յիշեա՛, Աստուծով բարին կատարի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 2ա Գրեցաւ գիրքս, որ կոչի Ոսկափոր ի դուռն Սուրբ Գէորգայ զաւրավարին, ձեռամբն
անարժան եւ անյարմար եւ անպիտան, նախատինս ի
մէջ մարդկան Զաքարիա երիցուս: Դարձեալ եւ ես՝ մեղապարտ եւ բազմամեղ Զաքարիայ գծող սորա, զաղէտս տարակուսանաց իմոց առաջի մատուցեալ եւ
յերես անկեալ աղաչեմ զսրբութիւնդ ձեր, ո՛վ սիրելի եւ
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հօատարիմ ծառայք Քրիստոսի, հա՛յրք իմ եւ եղբայրք,
յիշեսջի՛ք եւ զիմ անարժանութիւնս, |2բ| զի աղաւթիւք
ձերովք ողորմութիւն ցուցցէ առ անողորմ ծառայս իւր
եւ ծովացեալ մեղաց իմոց մաքրումն արասցէ ըստ
իւրում առատ ողորմութեանն: Նաեւ զծնաւղքն իմ՝
զԽլխաթն եւ զԳուլչիչակն եւ կողակիցն իմ՝ Խանխաթունն, եւ զորդին իմ՝ տէր Յովանէսն եւ հարսն իմ՝
Վարդխաթունն եւ զայլ ամենայն արեան մերձօորքն
իմ՝ զկենդանիքն եւ զհանգուցեալքն, եւ զամենայն
երահտաւորքն իմ, թէ՛ հոգեւոր եւ թէ՛ մարմնօոր. եւ ձեզ՝
յիշողացդ, եւ մեզ՝ յիշելոցս ի սմա առհասարակ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած յիւր միւսանգամ գալստեանն.
ամէն: Գրեցօվ թուականիս հայոց ՌՃԻԴ. (1675):
10ա Եւս առաւել տէր Զաքարէն, տէր Յովաննէս,
Խանխաթուն, Վարդխաթուն եւ Ծաղիկն:
20բ Քրիստո՛ս Աստուած, ողորմեա՛յ տէր Զաքարին,
տէր Յովաննէսին, կողակցուն՝ Վարդխաթունին, եւ
որդոցն՝ Սամուէլին, Պետրոսին (նման՝ 15բ):
27ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ ամենայն քրիստոնէիցս, եւս առաւել տէր Զաքարին, կողակցին՝ Խանխաթունին եւ որդոցն՝ տէր Յովանիսին եւ Սամուէլին
եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, կարդացողաց եւ
լսողաց (նման՝ 24բ, 31բ, 90բ, 107բ, 178բ):
38բ Քրիստ՛ս Աստուա՛ծ, ողորմեա՛յ տէր Զաքարին
եւ որդոյ՝ տէր Յովանիսին եւ կողակցին՝ Վարդխաթունին եւ որդոցն՝ Սամուէլին, Պետրոսին, Նիկիւղայոսին (նման՝ 119ա, 144ա, 166ա, 176բ, 197ա, 251ա):
43բ Ամենաթագաւո՛րն Աստուած Յիսուս Քրիստոս,
խաչեա՛լ թագաւորն Աստուած ողորմեա՛ տէր Զաքարին, կողակցին՝ Խանխաթունին եւ որդոցն՝ տէր Յովանիսին եւ Յակոբին, կարդացողաց եւ լսողաց
(նման՝ 53բ, 65բ, 86բ, 97բ, 114ա, 200ա, 208ա, 223ա,
228բ, 240ա, 257ա):
48բ Որ ողորմի ստացողիս սուրբ տառիս տէր Զաքարին եւ ծնօղացն՝ Խլխաթին եւ Չիչաքին եւ ամենայն
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արեան մերձաւորացն. ամէն (նման՝ 59ա, 71ա, 78բ,
101բ, 127ա, 134ա, 138ա, 151ա, 156բ, 161ա, 171ա,
186բ, 194բ, 218բ, 235բ):
267ա (բոլորգիր) Յիշատակարան սուրբ գրոցս –
Փա՜ռք եզակի [անճառ]ելոյ, եռահիւսակ դաւանութեանն, համագաղափար, զուգակշիռ, վսեմագոյն, ինքնագոյ անեղի եւ մշտնջենաւորի, էութիւն, նոյնութիւն,
միութիւն հրաշալի, երիս անձնաւորութիւն եւ մի աստուածութիւն, հրահոսան եւ հիացուցանող զօրութեան
փառս վերառաքեմ ի ներկայս եւ առ յապայն, յաստիս
եւ յապառնին, յայժմունս եւ ի հանդերձեալս, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: |267բ| (նոտրգիր)՝ Արդ, եւ
ես՝ անպիտան եւ սուտանուն Զաքարիա քահանայ,
ձեռն արկեալ գրեցի զքաղուածոյ Քարոզգիրքս յիշատակ ինձ եւ ծնօղացն իմոց՝ Խլխաթին եւ Չիչաքին, եւ
կողակցոյն իմոյ՝ Խանխաթունին, եւ որդւոցն իմոց՝
տէր Յովանէսին, եւ կողակցոյն՝ Վարդխաթունին, եւ
որդոցն՝ Սամուէլին, Պետրոսին, Նիկիւղայոսին, եւ
դստերացն՝ Ծաղկին եւ Խանխաթուն, եւս փոխեցեալ
որդոց՝ Յովաննէսին, Մխիթարին, Յակոբին, եւ դստերացն՝ Խոնձին, Եթարին, Մարգարտին, Չիչագին,
Խոռոմին, Մրւաթին, Մարինոսին: Եւ որ ոք հանդիպիք
սմա կարդալով կամ օրինակելով, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զիս՝ զանարժանս, եւ միոյ Ողորմայի
արժանի առնէս, եւ դուք յիշեալ լիջիք Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Գրեցաւ ի թվականիս հայոց ՌՃԻ.
(1671) ամին:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 9բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՍԱՐԳԻՍ / ՎԱՐԴԱՊԵՏ / 1243
(1794)»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «2. Ճառք այլեւայլ հարց եկեղեցւոյ», 1ա՝ «824/3239, ՌՃԻ. – 1671, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 276ա՝ «Ես տէր Յովանէս՝ որդի տէր
Զաքարային», Պհպ. Աա՝ անկապակից տառեր:

3240
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 197+2 (կրկն.՝ թ. 1՝ երիցս). չգրուած՝ 1ա, 1դ, 109բ,
193ա, 197աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Թx12 (Ա 13)+Ա-Էx12 (Ա 14, Բ 13, Ե 16,
Է 8)+3: ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9,5x6,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 73ա), շղագիր՝ 1բ-գ (նմուշ՝
1գ), նոտրգիր՝ 172ա-3բ, 174բ-5ա, 180բ-5բ, 196բ (նմուշ՝ 181ա):
ՏՈՂ՝ 21-24: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝
տախտակ. աստառը՝ վարդագոյն մետաքս: ՊԱՀՊԱՆԱԿ ԱԲ+ԳԴ.
չգրուած թուղթ:

Նմուշ 73ա

Նմուշ 181ա
Նմուշ 1գ
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ՝ կարմիր, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, կապիչներից մէկն ընկած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան
հետքեր, թերթերի մեծ մասի գիրը խոնաւութեան հետեւանքով
ջնջուած, պրականիշերը թոյլ նշմարելի. ձեռագիրը վերականգնուած Ի. դարում:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ե-107ա Մեկնութիւն տումարի, զոր խնդրեաց
Թովմայ վարդապետն Մեծոփայ վանաց աստուածասուրբ ուխտին, եւ սիրով զհայցուածս նորա կատարեալ Յակոբ վարդապետի Ղրիմեցոյ
Տե՛ս ձեռ. 739, 58բ-178ա: ա/1ե-101ա: բ/101բ-6ա: Յիշատակարան/106բ-7ա:
Տե՛ս Յ. Ղրիմեցի, Տոմարագիտական աշխատութիւններ,
աշխ. Ջ. Էյնաթեանի, Երեւան, 1987, էջ 188-308:

Բ. 107բ-9ա Յաղագս շրջանաց – ա. Յառաջին շրջանին ել Ադամ դրախտէն... թագաւոր Կղէպուղոսին տացէ
չափաւոր եւ անբաւ, աւրհնեալ է Աստուած յաւիտեանս.
ամէն:
Գ. 110ա-5բ Վասն ԲԺ.ան կենդանակերպից եւ
ԲԺ.ան ազգացն եւ ԲԺ.ան անդամոց [յԱռաքել վարդապետէ], տունս Հ.
Տե՛ս ձեռ. 739, 47բ-55բ: ա/110աբ: բ/110բ-2բ: գ/112բ3ա: դ/113աբ: ե/113բ: զ/113բ: է/113բ-4բ: ը/114բ: թ/114բ-5բ:
ժ/չիք:

Դ. 115բ-6բ Լուծմունք Արիստոտէլի վասն ԲԺ.ան
հողմոց – Արդ, ասէ վասն չորից հողմոցն եւ շարունակ
ասէ... (ունի բոլորակ՝ 116բ):
Ե. 117ա-26ա [Պատճէն տումարի հայոց] – Կա՛լ
զկարմիր գիր Է.երեակին... Կրկնակ ամսոց այսպէս
արա՛յ. Կա՛լ զՆաւասարդի ամիսն եւ ե՛րթ Է.-Է., որ մնայ,
կրկնակ է Հոռի... կատարեցաւ հայոց տումարս (ունի
աղիւսակք՝ 117ա, 120ա):
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Զ. 126բ-42ա Պատճէն Հ[ո]ռոմոց տումարին –
[Կ]րկնակ ամսոց այսպէս արա՛յ. Կա՛լ զՅունվարի
ամիսն եւ ե՛րթ Է.-Է, որ մնայ, կրկնակ է Փետրուար ամսոյ... (ունի աղիւսակք եւ բոլորակ՝ 126բ, 129բ, 133ա4ա, 137ա, 138բ-9ա, 140ա):
Է. 142բ-72ա [Բանք Տոմարականք] – Կա՛լ Հայոց
մեծ թվական, Ա. ի վերայ բե՛ր, արաբացոց է, Բ. ի վերայ բե՛ր, մակեդոնացւոց է... (ունի աղիւսակք՝ 142բ,
143աբ, 145ա-57ա, 158ա-71բ):
Հմմտ. Պատճէն տումարի (Է.-ԺԵ. դդ.), աշխ.՝ Ջ. Էյնաթեանի, աշխ. եւ խմբ.՝ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2000, էջ 124:

Ը. 172ա-96բ [Մասն Պարզատումարի] – Վասն
աղեղնաւորն իջանելոյ. Յորժամ Խոյն լինի, Լուսինն եւ
աղեղն իջանէ յարեւելս... եւ յԱյծեղջիւրէն բարձրանայ
մինչեւ ի Խեցգետինն: Այս բոլորակս ֆռանկաց ուստուռլապին բոլորակն է (ունի բոլորակք եւ աղիւսակք՝
172ա, 173բ, 174բ-80բ, 186ա-92բ, 194ա-6բ):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
Թ. 1բ-գ Այս է ՀԲ. լեզուէն, որ նոր աշտարակէն
բաժանեցավ – Եբրայեցիք, ասորիք, քաղդեացիք...
պարսիկք, պարթեւք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 101ա Զմեղուցեալ գրիչս յիշեա՛, ո՛վ սուրբըն:
172ա Զգծողս յիշե՛ս:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 157բ սեւ թանաքով ութանկիւն (երիցս), 187ա սեւ թանաքով ութանկիւն՝ անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3240», 1ա՝ «863/3240»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ անկապակից տառեր, 197ա՝ շրջանակի մէջ արաբական թուեր:

3241
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 300. չգրուած՝ 1ա-2ա, 129ա, 300աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԸx12
(Ա 10, Գ, ԺԷ, ԻԸ 8, Թ, ԺԱ 6, Ժ 2): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,3x9,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (8,8x5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 55ա): ՏՈՂ՝ 26: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի՝ դռնակով, բուսական ոճաւորմամբ արծաթէ կրկնակազմով. Ա. փեղկին եզերազարդ շրջանակ՝ մէջը բրոնզէ ձուլածոյ
բարձրաքանդակ Խաչելութիւն, անկիւններում նոյնպիսի վեցթեւեան հրեշտակների պատկերներ, Բ. փեղկին եզերազարդ շրջանակ՝ մէջի պատկերն ընկած, կազմը փակւում է կաշիէ երկու
օղակով). միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ շերտազարդ մետաքս.
լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ Ա+Բ. չգրուած թուղթ:

Նմուշ 55ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Յովակիմ եւ Աննա՝ 2բ, Երկրպագութիւն մոգուց՝ 11բ, Մկրտութիւն՝ 24բ, Ընծայումն ի տաճար՝
29բ, Համբարձումն՝ 129բ, Հոգեգալուստ՝ 141բ, Ազդարարումն
Երկրորդ գալստեան՝ 185բ, Գլխատումն մարտիրոսաց՝ 237բ,
Ահեղ դատաստան՝ 256բ: Լս-ային՝ Անտոն անապատական՝
31ա, ԹԷոդորոս թագաւոր՝ 32բ, Դաւիթ՝ 34բ, Ստեփանոս Նախավկայ՝ 35բ, Պետրոս եւ Պօղոս՝ 38ա, Յովհաննէս եւ Յակովբոս՝
40ա, ԲԺ. առաքեալք՝ 41բ, ՀԲ. առաքեալք՝ 45ա, Յովհան յերախ
կիտի՝ 47բ, Գրիգոր Լուսաւորիչ՝ 83բ, 159ա, Խաչելութիւն՝ 97բ,
Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 153ա, Ներսէս հայրապետ՝ 162բ, Խաչ (կանոն Գիւտխաչի)՝ 199ա, Մարգարէ՝ 200բ, Թարգմանիչ՝ 203բ,
Յակոբ հայրապետ՝ 205ա, Կոտորումն մանկանց՝ 207ա, Հրեշտակապետ՝ 208բ, Սուրբ հայրապետ՝ 210բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝
3ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 12ա, 49ա, 142ա, 186ա, 238ա, 257ա,
281ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար, բուսական ոճաւորմամբ խաչ, ծաղիկ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր,
հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, ոսկի:
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, արծաթէ կրկնակազմ Ա.
եւ Բ. փեղկերի մասեր կոտրուած-ընկած. լուսանցակողերի կարմիրը մեծ մասամբ թափուած. թերթերին զանազան բծեր, թ. 97՝
ստ. աջ անկիւնը կտրած, 22-3, 30-1, 104-5, 164-5, 167-8, 16970, 172-3 թթ-ի միջեւ 1ական, 26-7, 91-2, 93-4, 95-6 թթ-ի միջեւ
2ական, 96-7 թթ-ի միջեւ 5, 98-9 թթ-ի միջեւ 6, 101-2 թթ-ի միջեւ
4 թերթ ընկած. նորոգուած 2017 թ.՝ թերթերի ճիշտ վերադասաւորմամբ, նախկին նորոգման հետեւանքով առաջացած ետեւառաջութիւնները վերացրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-299բ Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/3ա-6ա: 2/6ա-8բ (խորագիրը
տարբեր՝ Կանովն Յովակիմայ եւ Աննայի եւ ծնաւղաց սուրբ
Աստուածածնին): 3/8բ-11ա (բ՝ չիք): 4/12ա-3բ: 5/13բ-4բ:
6/15ա-6բ: 7/16բ-8ա: 8/18ա-20ա: 9/20ա-2ա: 10/22աբ (Որ
զանճառելին ծընար, Հրաշափառ ծընունդ, Այսաւր յայտնեցաւ
մեզ, Զքեզ Հա՛յր՝ թափուած): 11/23ա-4ա (Անեղանելի բընութիւն՝ թափուած): 12/25ա-7ա: 13/27ա-9ա (ա-դ՝ թափուած):
14/30ա-1ա (Աթոռ քրովբէական, Որոյ առեալ հրաման, Զոր
փառաբանեն, Անըսկիզբըն Բանըն՝ թափուած): 15/31ա-2բ:
16/32բ-4ա: 17/34բ-5բ: 18/35բ-8ա: 19/38ա-40ա: 20/40ա-1բ:
21/41բ-4ա: 22/44բ-6բ: 23/47բ-9ա: 24/չիք: 25/49ա-50բ:
26/50բ-4ա: 27/54ա-9բ: 28/59բ-67բ: 29/67բ-77բ: 30/77բ-83բ,
88ա-9բ (գ.ի խորագիրը՝ չիք): 31/89բ-93բ (Քրիստոս Աստըւած, Յիշեա՛ զմեզ, Աղցմի. Աւրհնեալ Տէր Աստըւած, Ըզմեղս իմ
խոստովան լինիմ, Ըզքեզ աւրհնեմըք, Հարցըն մերոց, Ալիք
յանցանաց, Աւրհնեմք ըզքեզ, Աւրհնեալ Տէր Աստըւած, Տէր որ ի
մէջ լերինն, Մի աստուածութին, Աւրհնեալ ես Տէր Աստըւած,
Կանխեալքս, Յոյս իմ՝ թափուած): 32/94աբ (Այսաւր գոլով ի
Բեթանիա, Կենդանութեանց բաշխաւղ, Յաստուածային ձայնէ,
Աստուածային գոչմամբ՝ թափուած): 33/94բ-5բ (ԶՔրիստոս
թագաւորն, Տէր թագաւոր, Անըսկիզբըն Բանըն, Այսաւր ընդ
հրակերպեան՝ թափուած): 34/չիք: 35/96աբ (Անեղն ի Հաւրէ
ծընեալ, Եկա՛յք որդիք մարդկան, Որ յանէից՝ թափուած): 367/չիք: 38/97աբ (Վերաձգաւղն երկնից, Աղբեւր լուսոյ, Որ եսդ ի
յերկինս, Քրիստոս Աստըւած, Որ վասըն մեր, Յորմէ սարսեալ,
Լոյսդ ի հայրական՝ թափուած) 39/97բ-100բ (Արծաթսիրութեամբըն, Ի գիշերին յորում, Իջեր յերկնից, Յահեղ աւուրն,
Եկեալ ի փըրկութիւն, Ով ըսքանչելի, Որ թագաւորդ ես, Եկայք
հաւատացեալք՝ թափուած, բ՝ թափուած): 40/100բ-1բ (Յովսէփ
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ճըշմարիտ, Յովսէփ քեզ՝ թափուած, բ՝ թափուած): 41/102ա5ա (ա՝ թափուած, Որ երկիր ի փրկութիւն՝ թափուած, գ՝ թափուած): 42/105ա-10բ: 43/110բ-28բ: 44/130ա-3բ: 45/133բ41ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն Երկրորդ Ծաղկազարդին):
46/142ա-4ա: 47/144ա-5բ: 48/145բ-7ա: 49/147բ-8բ: 50/148բ50ա: 51/150ա-1ա: 52/151բ-3ա: 53/153ա-7բ (խորագիրը
տարբեր՝ Կանովն Յովհաննու Կարապետ): 54/157բ-8բ:
55/158բ-61ա: 56/161ա-2ա: 57/162ա-4բ (բ.ի վջ. թափուած՝
տեսլեամբ սրբոյն ծան///): 58/165ա-8բ (սկ. թափուած՝ ///տի
խաղացին ցընծալով... Այսաւր զանյաղթելի սըրբոյն, Քրիստոս
Աստըւած բացեր՝ թափուած): 59/168բ-9բ (Որ ի սկըզբանէ իմաստութեամբ՝ թափուած) 60/170ա-2ա: 61/172աբ (Որ զճառագայթս, Ցընծայ այսաւր փառաւք, Աւրհնեցէ՛ք մանկունք՝ թափուած): 62/173ա-4բ (սկ. թափուած՝ ///ացն ծառայի...):
63/174բ-6ա: 64/176ա-8ա: 65/178ա-80ա: 66/180ա-2ա:
67/186ա-7ա: 68/187ա-8բ: 69/188բ-90ա: 70/190ա-1ա:
71/191ա-2բ:
72/192բ-3բ:
73/193բ-5ա:
74/195ա-7ա:
75/197ա-9ա: 76/199ա-200բ: 77/200բ-3բ (խորագիրը տարբեր՝
Կանովն սրբոց նախահարց մարգարէից): 78/203բ-5ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն սրբոց թարգմանչաց): 79/205ա-7ա:
80/207ա-8բ (խորագիրը տարբեր՝ Կանովն սրբոց մանկանցն
Բեդղահէմի): 81/208բ-10բ: 82/210բ-220ա, 54ա, 236բ-7ա (ժգ՝
չիք): 83/222բ-6բ: 84/226բ-31բ: 85/231բ-6բ: 86/238ա-55բ:
87/257ա-76բ: 88/281ա-99բ: 89/276բ-81ա: 90/83բ-8ա:
91/220ա-2բ: 92/219բ: 93/46բ-7ա: 94/44աբ: 95/182ա-5ա:
96/չիք:
Ունի նաեւ.՝

– 255բ-6ա Վասն անուանց յօրինօղաց զՇարականս, որ սկսեալք եղեն ի թվոյն Քրիստոսի եւ այլ ի
մերում թվոյ հայոց – ա. Իսահակ հայրապետն... ՆԺԹ.
(419)... ժէ. Յօհաննէս Պլուզն... ՌՅ. (1300), ՉԽԷ.
(747): Եւ զայս յայլուստ գրաք, զի զԱւետեաց պատկերն եւս Մօսէս Խորենացին է ասացեալ, եւ զԱւագ
տօներն եւս՝ Ներսէս Կլայեցին, եւ զՀամբարձմանն՝
Ներսէս Լամբրօնացին, միայն զՄեղաք յամենայնին՝
Օձնեցին:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Շարական, արծաթապատ, 23»,
1ա՝ «869/3241, ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3242
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 367 (գրչի էջակալում՝ 1-708, որ է՝ 3ա-357բ). չգրուած՝
358աբ, 367աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Լx12 (ԺԹ 13, ԻԸ, 11, Լ 9)+10: ՆԻՒԹ՝
մագաղաթ, թուղթ (թ. 358-67): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,5x9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (9x5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝ 24: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր հէնքով շերտազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 6ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Յովակիմ եւ Աննա՝ 2բ, Յարութիւն՝
132բ, Հոգեգալուստ՝ 178բ, Վերափոխումն Աստուածածնի՝ 225ա,
Երկրորդ գալուստն Քրիստոսի՝ 225բ: Բնագրի մէջ. Երկրպագու-

թիւն մոգուց՝ 11բ, Քրիստոս՝ 54բ, Յարութիւն Ղազարու՝ 105ա,
Յարութիւն՝ 178ա, Քրիստոս յարուցանէ զանմեղս՝ 299ա, Պայծառակերպութիւն՝ 325ա: Լս-ային՝ Մարիամ Աստուածածին՝ 6ա,
Աւետումն՝ 8բ-9ա, 143բ, Աւետումն հովուի՝ 14ա, Մկրտութիւն՝
28ա, Տիրամայրը մանկան հետ՝ 31ա, Սիմէոն Ծերունի (Ընծայումն ի տաճար)՝ 34բ, Անտոն Անապատական՝ 36բ, Թէոդորոս
թագաւոր՝ 38ա, Դաւիթ եւ Յակովբ՝ 40ա, Ստեփանոս Նախավկայ՝ 41բ, Պօղոս եւ Պետրոս՝ 44ա, Յովհաննէս եւ Յակովբ՝ 46ա,
Առաքեալք՝ 47բ, 351բ, ՀԲ. առաքեալք՝ 50ա, Յունան մարգարէ՝
52ա, Սուրբ Սարգիս՝ 53բ, Ադամ եւ Եւա՝ 55ա, 111բ, Քրիստոս՝
57ա, 85ա, Մանկունք ի հնոց՝ 62բ, Կիւրեղ հայրապետ՝ 66ա, Մեծատուն եւ տնտես՝ 75ա, Քառասուն նահատակք Սեբաստիոյ՝
82բ, Գրիգոր Լուսաւորիչ՝ 91բ, 95ա, 196բ, Ուսուցումն ժողովրդեան՝ 98ա, Մուտք յԵրուսաղէմ՝ 107բ, Ձիթենի (Մուտք յԵրոսաղէմ)՝ 109բ, Իմաստուն եւ յիմար կուսանք՝ 113ա, Ոտնլուայ՝
117ա, Խաչելութիւն (Յիսուս Նազովրեցի թագաւոր Հրէից)՝ 120ա,
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Յուդայ կախեալ ի ծառէ՝ 120բ, Ներսէս կաթողիկոս՝ 122բ, Իջեցումն ի խաչէն՝ 130ա, Գլուխ Յովհաննու Մկրտչի ի վերայ
սկուտղան՝ 139ա, Քրիստոս եւ Թովմա՝ 140ա, Երկրորդ գալուստն (Երեւումն խաչի)՝ 157բ, Համբարձումն՝ 167ա, Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 191ա, Հարցն, որդւոցն եւ թոռանցն Սրբոյն՝ 199բ,
Ներսէս հայրապետ՝ 200բ, Հռիփսիմեան կուսանք՝ 203բ, Սուրբ
տապանակն՝ 209ա, Պայծառակերպութիւն՝ 212ա, Քրիստոս
առաջի եկեղեցւոյ՝ 217ա, Կանովն Գիւտ Խաչին՝ 240բ, Մարգարէ՝
241բ, Մեսրոպ Մաշտոց՝ 245ա, Յակոբ Մծբնացի՝ 246բ, Կոտորումն մանկանց՝ 249ա, Հրեշտակապետ՝ 250ա, Սուրբ հայրապետք՝ 252բ, Իգնատիոս հայրապետ՝ 255բ, Յովհան Ոսկեբերան՝
255բ, Բարսեղ Կեսարացի՝ 256ա, Գրիգոր Աստուածաբան՝ 256ա,
Սուրբ Եփրեմ՝ 256բ, Սուրբ Եւստաթէոս՝ 257ա, Երկու բիւր՝ 257բ,
Թէոդորոս զորավար՝ 258ա, Ստեփանոս Ուլնեցի՝ 258բ, Սուրբ
Նիկողայոս՝ 259ա, Կիւրեղ հայրապետ՝ 259բ, Սուրբ Մինաս՝
260ա, Վահան Գողթնացի՝ 261ա, Դաւիթ Դուինեցի՝ 261բ,
Տիրամայրը մանկան հետ (Շարական սրբոյն Կիրակոսի եւ
Յուղիտայ)՝ 262ա, Սուրբ Ոսկեանք՝ 262բ, Սուրբ Ատովմեանք
263ա, Սուրբ Վարդանանք 263բ, Վարդան Մամիկոնեան՝ 263բ,
Սուրբ Ղեւոնդեանք՝ 265ա, Ուսուցումն աշակերտաց՝ 270ա,
Արարչագործութեան երրորդ օրն՝ 271ա, Գլխատումն մարտիրոսի (Կանովն համօրէն ամենայն մարտիրոսաց)՝ 280ա, Սուրբ
Գէորգ՝ 296բ, Ներսէս Շնորհալի՝ 321բ, Յայտնութենական Տիրամայր՝ 346ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 3ա, 133ա, 179ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 12ա, 55ա, 105բ, 226ա, 279բ, 299բ, 325բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչուն, բուսական, սափոր (116բ), խաչ, տաճար:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ մարդագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, կանաչ, նարնջի, վարդագոյն, շագանակագոյն, սեւ, սպիտակ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մասամբ մաշուած, երկուական կապիչներն ու գամերն ընկած. պրակների կարերը
թուլացած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր,
որի հետեւանքով որոշ էջերի գիրը եւ մանրանկարները մասամբ
ջնջուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-357ա Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/3ա-6ա, 352ա (խորագիրը՝
չիք): 2/6ա-8բ: 3/8բ-11բ (բ՝ չիք): 4/12ա-4ա (Ուրախացիր, Աստուածածին... ծընար ազգ՝ կրկն. 352աբ): 5/14ա-5բ: 6/15բ7բ: 7/17բ-9բ: 8/19բ-21բ: 9/22ա-4ա: 10/24ա-5բ: 11/25բ-7բ:
12/27բ-9բ: 13/29բ-34ա: 14/34ա-6բ (խորագիրը՝ չիք): 15/36բ8ա: 16/38ա-40ա: 17/40ա-1բ: 18/41բ-4ա: 19/44ա-6ա:
20/46ա-7բ: 21/47բ-50ա: 22/50ա-2ա: 23/52ա-3բ: 24/չիք:
25/55ա-6բ: 26/56բ-60բ: 27/60բ-6ա, 259բ: 28/66ա-74բ:
29/74բ-85ա: 30/85ա-91բ 96բ-8ա: 31/98ա-105ա: 32/105բ-7բ:
33/107բ-9բ: 34/109բ-11ա: 35/111ա-3ա: 36/113ա-5ա:
37/115ա-6բ: 38/116բ-9ա: 39/119ա-29բ (Յահեղ աւուրն՝ չիք):
40/129բ-32ա: 41/133ա-40ա (խորագիրը՝ չիք): 42/140ա-6բ:
43/146բ-66բ: 44/166բ-70բ: 45/170բ-8ա: 46/179ա-81ա
(խորագիրը՝ չիք): 47/181բ-3ա: 48/183ա-4բ: 49/184բ-6ա:
50/186ա-7բ: 51/187բ-9ա: 52/189ա-91ա: 53/191ա-5բ:
54/195բ-6բ: 55/196բ-9ա: 56/199ա-200բ: 57/200բ-3ա (Այսաւր
ցընծայ եկեղեցի՝ չիք): 58/203ա-9ա: 59/209ա-10բ: 60/211ա3ա: 61/213ա-4բ: 62/215ա-6բ: 63/216բ-8ա: 64/218ա-20բ:
65/220բ-2բ: 66/222բ-4բ: 67/226ա-7ա: 68/227ա-9ա: 69/22930ա: 70/230ա-1բ: 71/231բ-3ա: 72/233ա-4ա: 73/234ա-5բ:
74/235բ-8ա: 75/238ա-9բ: 76/239բ-41բ: 77/241բ-4բ: 78/244բ6բ: 79/246բ-8բ: 80/248բ-50ա: 81/250ա-2ա: 82/252ա-65ա,
353բ-4բ: 83/265ա-9բ: 84/269բ-75ա: 85/275ա-9ա: 86/279բ99ա: 87/299բ-321ա: 88/325բ-45ա: 89/321ա-25ա, 354բ-7ա:
90/91բ-6բ: 91/349ա-51ա (խորագիրը՝ չիք): 92/259բ-60ա:
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93/53բ-4բ (խորագիրը՝ չիք):
96/353աբ (խորագիրը՝ չիք):

94/351աբ:

95/345ա-9ա:

Ունի նաեւ՝

1. 352բ-3ա Որ ի յամսեանն վեցերորդի առաքեցաւ հրեշտակապետըն Գաբրիէլ... երկրպագեաց
Տեառն Արարչին ի յորովայն:
2. 357ա Սարսափելի որոտմամբ եւ ահագին զօրութեամբ... բարեխօսեա՛ վասըն մեր ի յայնմ աւուր
ահեղին:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, շղագիր
359ա-66ա Ցանկ – Երգեցէ՛ք, որդի՛ք Սիօնի.........
1... Խորհուրդ խորին եւ յայսարկ............699:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1բ (1710 թ., նոտրգիր) Յիշատակ է Շարակնոց
մաղտեսի Վարդանին, կնոչն՝ մաղտեսի Թուրին, որդոցն՝ Յալիսանին, Թէլնուին, Սողոմանին, Ծառուկան, հաճի Յարութինն, Թումիկան, Առաքելին. Աստուած որղորմի իւրեանց հոգուն. ամէն, Հա՛յր մեր:
Թվին ՌՃԾԹ. (1710): (Շղագրով)՝ Մահտեսի Յարութիւն, Սարգիս Մալղազունիք (նման՝ 357բ՝ եղծուած):
2. 366ա (1865 թ., շղագիր) Օդէսայ, 30 Դեկտեմբերի 1865:
3. 2ա (1884 թ., շղագիր) Ընծայեաց Շարականս մեծապատիւ կնքահայրն իմ Ստեփան աղա Պօղոսեանցն, ի յիշատակ ծնողաց իւրոց, ի վայելումն
նուաստիս, ո՛ ոք ընթերցի, ասասցէ՛ Աստուած ողորմի
նորա ննջեցելոց հոգիները. ամէն: Յովակիմ աւագ
սարկաւագ: Ի գրոց Յովակիմայ աւագ սարկաւագի
Ներսիսեան, Յուզբաշեանց, Արցախեցւոյ, մահտեսի
Յակոբ, մահտեսի Յարութիւնն Մալխազունի, 1884.
X. 20, Քիշնեւ:
4. 1ա (1885 թ., շղագիր) Ի 21 Ապրիլի 1885 ամի ի
Միածնաէջ տաճարի Ս. Կաթուղիկէ յեկեղեցւոջ, մասնակցութեամբ համայն ազգայնոց մերոց՝ ցրուելոց ի
սփիւռս աշխարհի, ընտրեցաւ կաթողիկոս տէր Մակար
արքեպիսկոպոսն Բեսարաբիոյ եւ ի 10 Նոյեմբերի
այսր ամի օծաւ շքեղ հանդիսիւ:
5. 366բ (1885 թ., շղագիր) Ի 25ն Փետրվարի 1885
ամի Ռուսաց տերութեան հրամանաւ փակուեցան Կովկասի հայոց բոլոր ծխական դպրոցները:
6. 1ա (1894 թ., շինծու բոլորգիր) Նորին վեհափառութեան Տ. Տ. Մկրտչի Ա. կաթուղիկոսի ամենայն
հայոց պաշտելի Խրիմեան Հայրիկին նուէր ի նուաստ
Մարտիրոս քահանայէ Իւզբաշեան, ի Սիմֆերոպոլէ,
1894 ամի, 2 Ապրիլի, ի Ս. Էջմիածին:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Շարական, 25», Ա. կազմաստառին՝ «871/3242», 1ա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ թ. 178-9ի միջեւ միջադիր թերթիկին՝
«ի յԵրուսաղէմ գնալ կամիմ, աննման, ան ան աննման,
ի յԵրուսաղամ գլալ կամիմ, աննման, ան ան ան ան»:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

1016

3243
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԿԱՖԱ

ՌԻԴ. – 1575

ԳՐԻՉ՝ Աստուածատուր: ԾԱՂԿՈՂ՝ Նաղաշ Եւլպէ: ՍՏԱՑՈՂ՝
Խաչատուր եպս.:
ԹԵՐԹ՝ 300. չգրուած՝ 148բ (յետագայի էջակալում՝ ա-մգ., որ
է՝ 2ա-99ա): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԵx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,5x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
75ա), 292բ-300բ՝ նոտրգիր (նմուշ 293ա): ՏՈՂ՝ 22-4: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 75ա

Աստուած... ի Տէր արժանի սրբոց եւ:» (Պաւղոսի առաքելոյ առ
Հռոմայեցիս թուղթ, ԺԵ. 17-ԺԶ. 2):

Նմուշ Բբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, մէջքը վերից
պատռուած, երկու գամերն ու կապիչներից մէկն ընկած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, որոշ թերթերի թանաքը տարածուած, 1բ էջին սոսնձած տպագրի թերթը վնասուած, ձեռագիրը եզրահատուած, որի հետեւանքով գրեթէ բոլոր
լուսանցազարդերը կտրուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-299բ Շարակնոց
Նմուշ 293ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աւրհնութիւն վարդապետի (տպագիր)՝ 1բ: Լս-ային՝ Աւետումն՝ 6բ-7ա, Մարիամ Աստուածածին՝
23բ, Անտոն Անապատական՝ 29ա, Թէոդորոս թագաւոր՝ 30բ,
Դաւիթ թագաւոր՝ 32ա, Ստեփանոս Նախավկայ՝ 33ա, Պաւղոս՝
35բ, Յովնան յերախ կիտի՝ 42ա, Սարգիս զաւրավար՝ 43բ, Սուրբ
Գրիգոր՝ 76բ, 165բ, Մուտք Երուսաղէմ՝ 85բ, Ադամ եւ Եւա՝ 89բ,
Եկեղեցին պատուանդանի վրայ, որի քիւից կախուած Յուդան՝
98ա, Գլուխ Յովհաննու Մկրտչի ի վերայ սկուտղան՝ 113բ,
Հռիփսիմէ՝ 171ա, Սուրբ Հոգի՝ 177բ, Վերափոխումն Աստուածածնի՝ 183բ, Եսայի մարգարէ՝ 203ա, Յակոբ Մծբնացի՝ 207ա,
Կոտորումն մանկանց՝ 209ա, Վեցթեւեան սերովբէ՝ 210ա, Հայրապետ՝ 211բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 2ա (մէջը՝ Յովակիմ եւ Աննա),
109ա (մէջը՝ Քրիստոս), 149ա (մէջը՝ Սուրբ Հոգի): Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 9բ, 45ա, 84ա, 189ա, 234բ, 252բ, 275ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչուն, բուսական, տաճար, ծառ (88ա), մոմակալ
(Իմաստուն եւ յիմար կուսանք՝ 91բ), սափոր (Ոտնլուայ՝ 94բ),
խաչ, խոյ (219ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր,
կենդանագիր, մարդադէմ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ,
դարչնագոյն, ոսկեգոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Եւթաղ, Գլուխք թղթոցն Պաւղոսի:
Նոր Կտակարան: ԺԱ. դ.: ԱԲ+ԳԴ. ստացուած մէկական զոյգ
թերթերի եզրահատումով: Մագաղաթ, 19.5x15. միասիւն (13x8).
ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բբ). տող՝ 23-5: Կարդալ. Բբ-Բա՝
«Ե. Առ Եփեսացի... ԺԷ. Ընդ միմեանս միաբանութիւնն է» (տե՛ս
Մատենագրութիւնք Եւթաղի, Այս ինչ է ի Գիրս Պաւղոսի թուղթք
ԺԴ., Վիեննա, 1930, էջ 129-32): Դա-Դբ՝ «[Ա.] Գ. Վասն
սպասաւորաց... Դ. Վասն ի փառս եւ ի զաւրութիւն փոփոխելոյ:
Տունք ԻԶ.» (նոյն տեղում, Գլուխք առ Կորնթացիս առաջին
թղթոյն, էջ 133-5): Պհպ. Դբ Յիշատակարան – ///որմեա՛յ, Տէր
Աստուա՛ծ, աշխատողիս Յոհա/// եւ եղբարց եւ ծնաւղաց իմոց.
ամէն ///արա տեսջութեամբ քով ի քումդ /// ///ատութեանց ներքին եւ արտաքին ///թէ քաղաքավարիլ համբակի իմ ///այրացւոյ
Գրիգորի դաստիարակե/// սովաւ, որպէս զի եւ աստ բարիոք ///
կամաց քոց Տէր բեմական քեզ եւ յաւուրն ///տի վերինն վարագուրաւ մաքուր զ/// զի յառագաստին բերելով ի փառս քո. ամէն:
Աբ-Աա՝ «[ար]դարութիւնն Աստուծոյ յայտնեալ է... Արդ զիա՞րդ
համարե[ցան]» (Պաւղոսի առաքելոյ առ Հռոմայեցիս թուղթ, Գ.
21-Դ. 10): Գա-Գբ՝ «ունիմ այսուհետ պարծանս ի Քրիստոս առ

Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/2ա-4բ (խորագիրը՝ չիք):
2/4բ-6բ (խորագիրը տարբեր՝ Կանոն Յովակիմայ եւ յԱնայի,
ծընաւ Սուրբ Աստուածածին): 3/6բ-9ա: 4/9բ-11ա: 5/11ա-2ա:
6/12ա-3բ: 7/13բ-5ա: 8/15ա-7ա: 9/17ա-8բ: 10/18բ-20ա:
11/20ա-1բ: 12/21բ-3բ: 13/23բ-7ա: 14/27բ-9ա: 15/29ա-30բ:
16/30բ-2ա: 17/32ա-3ա: 18/33ա-5բ: 19/35բ-7ա: 20/37ա-8բ:
21/38բ-40բ: 22/40բ-2ա: 23/42ա-3բ: 24/չիք: 25/45ա-6բ:
26/46բ-9բ: 27/49բ-54բ: 28/54բ-62ա: 29/62ա-71ա: 30/71ա8ա: 31/78ա-84ա: 32/84ա-5բ: 33/85բ-8ա: 34/88ա-9բ: 35/89բ91ա: 36/91բ-3ա: 37/93ա-4բ: 38/94բ-7ա: 39/97ա-106ա (Յահեղ աւուրն՝ չիք): 40/106ա-8բ: 41/109ա-14բ (խորագիրը՝ չիք):
42/114բ-20ա: 43/120ա-37բ: 44/137բ-41ա: 45/141ա-8ա:
46/149ա-51բ (խորագիրը՝ չիք): 47/151բ-3ա: 48/153ա-4բ:
49/154բ-6ա: 50/156ա-7ա: 51/157ա-8բ: 52/158բ-60ա:
53/160ա-4ա, 165աբ: 54/164ա-5ա: 55/165բ-7բ: 56/167բ-8բ:
57/168բ-71ա: 58/171ա-6ա: 59/176ա-7բ: 60/177բ-9բ (Զանճառելի ըզլոյս՝ չիք): 61/179բ-81ա: 62/181ա-2բ: 63/182բ-3բ:
64/183բ-5բ: 65/185բ-7ա: 66/187ա-9ա: 67/189ա-90բ:
68/190բ-2ա: 69/192ա-3ա: 70/193ա-4ա: 71/194ա-5բ:
72/195բ-6բ: 73/196բ-7բ: 74/198ա-9բ: 75/199բ-201ա:
76/201ա-3ա: 77/203ա-5բ: 78/205բ-7ա (խորագիրը տարբեր՝
Կանոն Սըրբոց թարգմանչացն): 79/207ա-8բ: 80/208բ-10ա:
81/210ա-1բ: 82/211բ-22բ, 274աբ (ժա, ժգ՝ չիք): 83/222բ-6ա:
84/226ա-30բ: 85/230բ-4ա: 86/234բ-52ա: 87/252բ-70բ:
88/275ա-92ա: 89/270բ-4ա: 90/292բ-6ա (խորագիրը՝ չիք):
91/չիք: 92/216բ: 93/43բ-4բ: 94/չիք: 95/296ա-8բ: 96/299աբ
(խորագիրը՝ չիք):
Ունի նաեւ՝

1. 1ա (սկ. թափուած) /// անուն Աստուծոյ աւգնէ
Քրիստոս: Երգեսցո՛ւք երգ նոր Աստուծոյ... [Ո]ր երջանիկ լուսովըն զուարճանայր մարգարէն Դաւիթ... որ
մարմնովեցաւ ի զաւակէն Դաւթի աղաւթիւք աըծ///
(չշարունակած):
2. 218բ Շարական Տարագոսանց – Տենչալի տաւնիս սըրբոց զուարճանա... ընկա՛լ ըզմեզ յերկնային
խորանսդ:

1017

509

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

3. 300բ Անըսկիզբն Աստուած համապայծառ...
լոյս քո ծագեա՛յ անձինըս մեր, աւրհնեմք ըզ (չշարունակած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 299բ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան
յաւիտեանս. ամէն: Արդ, գըրեցաւ Շարակնոցս ի թվականութիւնս հայոց ՌԻԴ. (1575) ամին, ի մայրաքաղաքս ի Կաֆայս, ի յառ ոտըս Սըրբոյն Թէոդորոսի
քաջ զաւրավարին, ի հայրապետութեան տեառն Գրիգոր Սուրբ Էջմիածնին եւ եպիսկոպոսութեան տէր Խաչատուրին եւ աւագիրիցութեան տէր Հարապետին, եւ
էրէցփոխանութեան խոճայ Հարանտոնին, ի խընդրոյ
Շարակնոցիս Խաչատուր եպիսկոպոսս, զոր ստացաւ ի
հալեալ արդեանց, ի վայելումն իւրոյ, զոր Տէր
Աստուած վայելեսցէ. ամէն: Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, ո՛վ սուրբ քահանայք եւ սարկաւագունք եւ ժողովուրդք, յորժամ կարդայք կամ աւրինակէք կամ
լըսէք, յիշեցէ՛ք միով զստացող Շարակնոցիս՝ տէր
Խա|300ա|չատուր եպիսկոպոսս, ի Սուրբ Անդոն վանիցս եւ իւր ծընաւղն՝ Խաչատուրն եւ իւր մայրն՝ Բաղտատխաթունն եւ իւր եղբայրն՝ Աստուածատուրն.
ամէն, եւ իւր քոյրն՝ Անապիքան:
Ո՛վ քահանայք սուրբ Սիոնի,
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պայծառամիտք եւ հրաշալի,
ըզՇարակնոցս ծաղկողիս՝
Նախաշ Եւլպէ անուն կոչի:
Որք ընթեռնոյք բան կըտակի,
զինքն յիշեցէ՛ք ի յատենին,
զիւր մանկութեան մեղքն դաւի,
յարքայութեան արժանասցի:
Ինձ ողորմել անարժանիս՝
Աստուածատուր փցուն գրչի,
որ թողութեան չեմ արժանի,
տխեղծ մատամբ շարագրեցի:
Ուստի եւ դա՛սք լուսերամից,
յիշման առնել զիս արժանի,
զոր եւ զյիշողսըդ ցանկալի
Տէր յիշեսցէ զձեզ ի բարի:
Եւ նըմայ փառք ամենայնի,
յանցեալն յայժմոյս ապագայի,
յւ յանըսպառ յաւիտենի:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Շարական, 26», Ա. կազմաստառին՝ «872/3243, ՌԻԴ. – 1575, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 300բ՝ «Ի թվականիս հայոց ՌԻԴ. (1575)»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 300բ՝ «հայերէն տառեր՝ գ, ղ, ս, փ, ը,
ր», Պհպ. Դբ՝ «նուրայլիա ղմ»:

3244
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԶ. դար
ԹԵՐԹ՝ 259: ՊՐԱԿ՝ Զ-ԻԹx12 (Զ 7, Թ, ԺԱ, ԺԳ, ԻԴ, ԻԷ 11, ԺԸ
9, ԻԸ՝ չիք, ԻԹ 8): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x7,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 18ա): ՏՈՂ՝ 23:
ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝
կապոյտ թուղթ:

Նմուշ 18ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 63ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 39ա, 108ա, 155ա, 213ա, 233բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչուն, բուսական, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, մէջքը պատռուած, երկու գամը եւ կապիչներից մէկն ընկած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր, սկզբից
3, թ. 2-3ի, 141-2ի, 256-7ի միջեւ 2ական, 31-2ի, 88-9ի, 144-5ի,
212-3ի» 241-2ի միջեւ 1ական, 251-2ի միջեւ 12 (ԻԸ. պրակը)
թերթ ընկած, թ. 253-9ը գլխիվայր կարած, գրեթէ բոլոր թերթերի
արտաքին լս-ները չորութիւնից կարծրացած, կոտրուած կամ թափուած, թ. 2-3՝ ստ. լս. կտրած, թ. 97՝ կէսից աւելին, թ. 121՝ արտաքին լս.ի վերին հատուածը պատռուած, ձեռագիրը եզրահատուած,
որի հետեւանքով գրեթէ բոլոր լուսանցազարդերը կտրուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-259բ Շարակնոց

Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1-26/չիք: 27/1ա-2բ, 9բ-10ա
(ա՝ թափուած, Զանուն քո, Քրիստո՛ս, աւրհնեմք, Ծով կէնցաղոյս, Ի համբառնալ իմում, Որ խոնարհեցար, Մերձ եմ յընկըղմել, Բարձրեալ ահաւոր, Աստըւած Հարցըն մերոց, Աղաչեմ ըզքեզ Տէ՛ր, Տո՛ւք փառս Աստուծոյ, Աւգնական մեր լե՛ր՝ թափուած): 28/3ա-9բ (ա՝ չիք, Եւ աւրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն՝ չիք):
29/10ա-20ա: 30/20ա-6բ, 31բ-2ա (Որ կոչեցեր ըզհեռացեալքս,
Այսաւր զիմանալի լուսոյն, Այսաւր տաւնէ եկեղեցի՝ թափուած):
31/32ա-8բ: 32/39ա-40բ: 33/41ա-2բ (Որ զերիս մանկունսն՝
չիք): 34/42բ-3բ (Բարեբանեալ ես,... Ուրախ լե՛ր, մա՛յր լուսոյ՝
չիք): 35/43բ-5բ: 36/45բ-7ա: 37/47ա-8բ: 38/48բ-51ա: 39/51ա60ա (Յահեղ աւուրն՝ չիք): 40/60ա-2բ: 41/63ա-9բ (խորագիրը՝
չիք, գ-ի խորագիրը տարբեր՝ Կանոն գլխատման Յովհաննու):
42/69բ-76բ: 43/76բ-96ա (Իջեր յերկնից, Հրաշալի յարութիւնն,
Տուք ըզփառս՝ թափուած): 44/96ա-100ա 9բ (Որ ողորմութեամբ քո, Իշխանութիւնք երկնից,... Որ համբարձաւն այսաւր,
Որըք տընկակից եղեաք): 45/100ա-7բ (խորագիրը տարբեր՝
Կանովն երկրորդ Ծաղկազարդին): 46/108ա-10ա: 47/110ա2ա: 48/112ա-3բ: 49/113բ-5ա: 50/115ա-6բ: 51/116բ-8ա:
52/118ա-20ա: 53/120ա-4բ: 54/124բ-6ա: 55/126ա-8բ:
56/128բ-30ա: 57/130ա-2բ: 58/132բ-9ա: 59/139ա-40բ:
60/140բ-1բ (Քրիստոս Աստըւա՛ծ մեր, Այսաւր ըզխորհուրդ քո
կըրկնակի, Լերինըք ցընծասցեն, Ուրախացի՛ր պըսակ կուսից,
Այսաւր ի լերինըն Թաբաւր՝ թափուած): 61/142աբ (Ճառագայթ
փառաց Հաւր, Որ գերագոյն փառաւք, Այսաւր ըզխորհուրդ անճառելի՝ թափուած: 62/142բ-4բ: 63/144բ-5ա (Խորան սրըբութեան, Ուրախ լե՛ր այսաւր, սուրբ եկեղեցի, Որ հաստատեցեր
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բանիւ, Լուսաւորեա՛ Երուսաղէմ՝ թափուած): 64/145ա-7բ (Անթառամ ծաղիկ՝ չիք): 65/147բ-8ա, 151բ-2բ: 66/152բ-5ա:
67/155ա-6բ: 68/156բ-8ա: 69/158ա-9բ: 70/159բ-61ա:
71/161ա-2բ: 72/162բ-3բ: 73/163բ-5ա: 74/165ա-7բ: 75/167բ9ա: 76/169ա-71ա: 77/171ա-4բ: 78/174բ-6բ: 79/176բ-8բ:
80/178բ-80ա: 81/180ա-2ա: 82/182ա-94բ, 203բ-4ա (ժգ՝ չիք):
83/194բ-9ա: 84/204ա-9բ: 85/209բ-13ա (Ի քեզ նայիմք, Ի քէն
հայցեմք, Հա՛յր գըթութեանց / Եւ Աստուած մըխիթարութեանց՝
թափուած): 86/213ա-33բ: 87/233բ-51բ (Ի ձայն մեծի, Որ երկայնամիտդ ես, Որ խոնարհեցար, Արարչագործ Աստըւած, զարարածըս, Արարչագործ Աստըւած, որ յոչընչէ, Յահաւոր քո
գալըստեանըն՝ թափուած): 88/252ա-9բ (ա-գ՝ թափուած, Փարաւովն հանդերձ կառաւքն, Նայ. Ի յերկնից խոնարհեցար, Զիհ.
Հրով աստուածութեամբըդ, Ծան. Որ յանըսկըզբնական Հաւրէ,
Հաս. Հաստատեցան սիրտըք մեր առ քեզ, փառաց թագաւոր,
Գիշ. Լոյսդ որ ընդ Հաւր, Եսա. ԶԵզեկիային քեզ, Աւր[հ] Զփառաւորեալն ի հրեշտակաց, Նեղ. Ընդ Յովնանու, Տրլ. Որ յանքըննին ծոցոյ, Աւրհնեսցուք ըզՏէր եւ զյաղթող զաւրութիւն նորա, Զիհ. Ծափս հարէք, Ծան. Ծանեաք ըզքեզ, Հաս. Հաստատեցան սիրտըք մեր առ քեզ, Քրիստոս Աստըւած, Գիշ. Ի գիշերաց
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կանխեալ, Եսա. Ի վերանալ յինէն, Աւրհ. Ամենասուրբ երրորդութեանդ, Նեղ. Մարգարէն ի փորոյ կիտին, Տրլ. Լըւայ զսքանչելի՝ թափուած): 89/251բ (վջ. թափուած՝ որով երկինըք գոյացան աշխարհ լըրիւ հաստ ///): 90/26բ-31բ: 91/201ա-2բ:
92/189բ: 93/199ա-200ա: 94/200ա-1ա: 95/148ա-51բ (խորագիրը՝ չիք): 96/202բ-3ա (խորագիրը տարբեր՝ Շարական
զգեստ պատարագի):
Ունի նաեւ՝

199ա Կիրակմըտի Համբարձի ստեղի – Անըսկիզբն Աստըւած համապայծառ, ամենասուրբ Երրորդութիւն... զաստուածային լոյս քո ծագեա՛ յանձինըս
մեր, աւրհնեմք:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Շարական, 27», Ա. կազմաստառին՝ «873/3244, ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. եւ Բ. կազմաստառներին, 1ա, 235ա
լս.՝ անակապակից բառեր, տառեր, 146ա լս.՝ «ե, կ, ե,
ղ, ե, ե, ե», 239ա լս.՝ «1 2 3 4 5 6 7 8 9»:

3245
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԵՆԿԵԼՈՒ երկիր

ՌՀԵ. – 1626

ԳՐԻՉ՝ Ալիքսան: ՍՏԱՑՈՂ՝ Մինաս:
ԹԵՐԹ՝ 336+2 (կրկն.՝ թ. 1, 32. ստ. լս. յետագայի էջակալում՝
1-672, որ է՝ 1գ-336բ). չգրուած՝ 46ա: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԻԸx12 (Ա 10,
ԻԸ 14)+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x9,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 48ա): ՏՈՂ՝
19: ԿԱԶՄ՝ սեւ թուղթ. մէջքը եւ փեղկերի հիմնամասերը՝ շագանակագոյն տպարանային կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ մանուշակագոյն ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ Ա+Զ. սպիտակ չգրուած թուղթ (Պհպ. Աբ, Բ.):

Նմուշ 48ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 119ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1գ, 8բ, 94բ, 164բ, 213բ, 269բ, 290բ, 316ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ,
վարդագոյն, մոխրագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Մատթէոսի: ԺԱ. դ.:
ԲԳ+ԴԵ. ստացուած մէկ թերթի ընդերկայնակի ծալումով եւ ընդլայնակի կիսումով ու եզրահատումով (բնագիրը կտրած), մի
կէսը սկզբում, միւսը՝ վերջում ծալելով՝ որպէս 2ական թերթ տեղադրուած: Մագաղաթ, 19x14. երկսիւն (14.5x10). ուղղագիծ
երկաթագիր (նմուշ՝ Եա). տող՝ 7 (ԲԳ.), 10 (ԴԵ.): Ունի բուսական
-հանգոյցային լուսանցազարդ՝ կարմիր, կապոյտ, ստ. լս. համաբարբառ (սկզբնական վիճակը՝ 32.5x24.5. երկսիւն (21.5x
20). տող՝ 22 (ներկայումս 5 տող կտրուած, պակաս): Կարդալ.
Դբ, Գբ, Եա, Գա, Եբ, Գբ, Դա, Բա՝ «կամ զհայր կամ [մայր]...
[ահա]ւասիկ ելան[եմք]» (ԺԹ. 29-30, Ի. 2-9, 11-5, 17-8):

Նմուշ Եա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, մէջքի եւ Ա. փեղկի հիմնամասը պոկուած, Պհպ. Զ.՝ պոկուած, Պտռկ-Պհպ-ը կեղտոտուած, եզրերից թափուած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, ձեռագիրը եզրահատուած, որի հետեւանքով
գրեթէ բոլոր լուսանցազարդերը կտրուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-335ա Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/1գ-3բ (խորագիրը՝ չիք):
2/3բ-6ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանոն Յովակիմայ եւ Աննայի՝
ծնօղացն Սուրբ Աստուածածնի): 3/6ա-8բ: (բ՝ չիք): 4/8բ-10ա
(խորագիրը՝ չիք): 5/10ա-1բ (խորագիրը տարբեր՝ Կանոն
ծընընդեան առաջի աւուրն): 6/11բ-3ա: 7/13ա-4բ: 8/14բ-6ա:
9/16բ-8ա: 10/18ա-9բ: 11/19բ-21ա: 12/21բ-3բ: 13/23բ-7բ:
14/27բ-9բ: 15/29բ-31ա: 16/31ա-2գ: 17/32գ-3ա: 18/33ա-5բ:
19/35բ-7բ: 20/37բ-9ա: 21/39ա-41բ: 22/41բ-3ա: 23/43ա-5ա:
24/չիք: 25/46բ-8ա (խորագիրը՝ չիք): 26/48ա-51բ: 27/51բ-7ա,
267բ: 28/57ա-65բ: 29/65բ-75ա: 30/75ա-81բ, 86-7բ: 31/87բ94բ: 32/94բ-6ա: 33/96ա-8ա: 34/98ա-9ա (Բարեբանեալ ես՝
չիք): 35/99ա-101ա: 36/101ա-2բ: 37/103ա-4ա: 38/104ա-7ա:
39/107ա-16բ Յահեղ աւուրն՝ չիք): 40/116բ-8բ: 41/119ա-25բ
(խորագիրը՝ չիք): 42/125բ-32բ: 43/132բ-53ա: 44/153ա-7ա:
45/157ա-64բ: 46/164բ-6բ: 47/166բ-8բ: 48/168բ-70ա:
49/170ա-1բ: 50/171բ-3ա: 51/173ա-4ա: 52/174ա-6ա:
53/176ա-80բ: 54/180բ-1բ: 55/181բ-4ա: 56/184ա-5բ:
57/185բ-8ա: 58/188ա-94ա: 59/194ա-6ա: 60/196ա-8բ:
61/198բ-200ա: 62/200ա-2ա: 63/202ա-3բ: 64/203բ-5բ:
65/209ա-11ա: 66/211ա-3ա: 67/213բ-4բ: 68/214բ-6բ:
69/216բ-7բ: 70/218ա-9ա: 71/219ա-20բ: 72/220բ-2ա:
73/222ա-3բ: 74/223բ-5բ: 75/225բ-7բ: 76/227բ-9բ: 77/229բ33ա (խորագիրը տարբեր՝ Կանոն համաւրէն սուրբ մարգարէիցն): 78/233ա-4բ: 79/234բ-6բ: 80/236բ-8ա: 81/238ա-40ա:
82/240ա-51բ, 266բ-7ա (ժգ՝ չիք): 83/253ա-6ա, 251բ-3ա:
84/256ա-61բ: 85/261բ-4ա, 267բ-9բ: 86/269բ-90բ: 87/290բ311ա: 88/316ա-35ա: 89/311ա-5բ: 90/81բ-6բ (խորագիրը
տարբեր՝ Անձինք սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի Յովհանէս վար-
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

դապետէ): 91/264ա-5բ: 92/267աբ: 93/45աբ (խորագիրը՝ չիք):
94/չիք: 95/205բ-9ա: 96/265բ-6բ:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
Բ. 1. 335բ (ԺԷ. դ.) [Բացատրութիւն Շարականի –
Միջ]նորդեցաւ զօրութեամբ ամենա/// (2 բառ ջնջուած)
... ծնընդեան եւ զմկրտութեանն Քրիստոսի:
2. 336ա (ԺԸ. դ.) [Ոտանաւոր] – Որժամ տեսին
ուրախական, / ձայնեաց հրեշտակ ուրախական, / զայն
յոր ե[ր]թին ի գերեզման, / եթէ արեավ Քրիստոս արքան, / թրունք դժողոց խօրտակեցան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 85ա Յիշեա՛ ըզմեղաւորս եւ զան՛՛:
213ա Յիշեա՛ զեղկելիս, որ բազում անշարժանութեամբ աշատեցաւ:
315բ Յիշեցէ՛ք ի սուրբ աղաւթս ձեր, զանարժան
գծողս:
332բ Յիշեա՛ ըզմեղօոր գծողս:
355ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սըրբոյ յաւիտեանս. ամէն: Գրեցաւ եղանակաւոր տառս ի թվին հայոց ՌՀԵ. (1626),
ձեռամբ մեղսասէր եւ անարժան, լոկ անուամբ Ալիքսան դպրի, երկիրս Ենկելու: Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ զամենեսեանդ՝ յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր Ալիքսան եւ
զծնաւղս իմ՝ զԱստուածատուրն, ըզԽաթունն: Դարձեալ
յիշատակ է Մինասին, իւր կնոչն եւ իւր որդւոցն՝
Մարտիրոսին, Այլային, Սարգսին, որ ստացան ըզսա
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ի հալալ հընչից եւ եդին մաւրն հոգւոյն յիշատակ ի
ձեռն իւրեանց աղբաւրն՝ Պարոնին: Աստուած բարի
վայելում տաց. ամէն, Հայր մեր: |325բ| Աղաչեմք
ըզձեզ, հա՛յրք եւ եղբա՛րք, մի՛ մեղադրէք, սղալանաց
եւ խոտորութեան գրոյս, դեռ առաջի գ[ի]րս է: Յիշ[երէ՛ք] զեղկելի եւ զանարժան գծողս աղաւթս ձեր:
Տե՛ս ԺԷ. դ-ի յիշ-ք, Բ. էջ 208-9, Հմր 318՝ կայ միայն այս՝
վերջին յիշ-ը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1771 թ., նոտրգիր) Թըվին ՌԲՃԻ.ին (1771),
ամսիեան Ապրիլի Ժ.ին, որ եղեւ Դէժրուք Պայդէրէքի
որդի Ասվայտուրըս, մուսաֆիր եղայ Քօքջէին հետ
միեայտեղ Աբրահամ աղայի խանութը: Այսվայտուր
(կապգիր):
2. Պհպ. Աա (1886 թ., շղագիր) Ի գրոց Լ. Խալայճեան: Յիշատակ է այս ձեռագիր Շարականս իմ մօրեղբորմէս՝ Յարութիւն Թոբալեանէ. Լուսեղէն Խալայճեան, 1886. Դ. ԻԲ., ի Նոր Նախիջեւան, Դօնի վերայ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Շարական, 28», Պհպ. Աա՝
«874/3245», «ՌՀԵ. – Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «Քէրորք, Պօղօս, այբուբեն՝ ա-չ, ի
մստ մսոր որ մոմ է, ամա իմ տասոմ եւ օֆ Աստուած է,
իմ Աստուծոյ Աստուած մատոյն օրտարս ըզանտուն»,
336բ՝ «Ատի պապի պալի պարոն Պետրոս», այբուբեն՝
ա-ծ»:

3246
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԶ. դար
ԹԵՐԹ՝ 117+2 (կրկն.՝ թ. 3 երիցս): ՊՐԱԿ՝ Դ-ԺԴx12 (Դ 4, Ը
10, ԺԱ-ԺԲ 14, ԺԴ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x9,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x6,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 25ա):
ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ բաց վարդագոյն մոմլաթ. մէջքը եւ Ա., Բ. փեղկերի հիմնամասերը՝ սեւ կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ դեղնաւուն թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ Ա+Բ. չգրուած դեղնաւուն
թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 45ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, կապոյտ, դեղին, վարդագոյն:

Նմուշ 25ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, կեղտոտուած, սկզբից եւ վերջից որոշ թերթեր թափուած, որի հետեւանքով բնագիրը մասամբ պակասաւոր. ձեռագիրը վերականգնուած 1950ական թթ.:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-5ա, 38բ-44բ Խրատք եւ Բանք կանոնականք

1. 1ա [Վասն յիշատակի ննջեցելոց եւ սուտ վկայ
կացուցանել] – (սկ. թափուած) ///աստանէ, թէ եպիսկոպոսն կամ թագաւոր կամ իշխան... զի անարգեաց
զնոսայ:
2. 1աբ Վասն կնոջն եւ այրն(=առն), որ չկարէ ի
կուսութենէ հանել, զի՞նչ է դատաստան – Եթէ պատահի, որ այրն ոչ կարէ զկինն իւր ի կուսութենէ հանել... բայց հրամանաւ այրոյն լիցի առն այլում:
3. 1բ-2բ Վասն դիւահար կին արձակելոյ – Արժանի է արձակել, թէ ոչ, թէ առաջ քան զպսակն էր... եւ ի
մահն հոգասցէ զկեանս հիւանդին:
4. 2բ Վասն ատելութեան առն եւ կնոջն – Եթէ
զմիմեանս ատիցէն այր եւ կին... այրն ոչ իշխէ կին առնուլ, եւ կինն /// (վջ. թափուած):
5. 3ա [Վասն որոյ պատճառէ ելանէ կինն ի յայրէ
իւրմէ] – (սկ. թափուած) ///աւրէն պղծութիւն կամ ի
մարդասպանութիւն... եւ ոչ առակէ զնայ, կենայ առ
նայ, ի վերայ որդոցն:
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6. 3աբ Վասն ատելութեան առն եւ կնոջն – Այր եւ
կին, եթէ ատելութեամբ զիրար թողցեն... ապա թէ
հրաման տայ եւ գիր արձակման:
7. 3բ-գ Եթէ վաճառական կամ ճանապարհորդաց
ամենայն մարդ կին այր առնու – Յորժամ այր ոք ճանապարհ գնայ հեռի... զի անարգեաց զպսակն աւրհնութեան:
8. 3գ-ե Վասն՝ կռուի այր ընդ կին եւ վնասէ – Եթէ
այր զկին իւր անարգէ... զգլուխն առցէ եւ զկէս աճմանն:
9. 3ե Վասն առն եւ կնոջ ուրացողացս – Եթէ այր
կամ կին վասն նեղութեան... պարտ է շահել զհոգի
միմեանց, ընդունի դատաստանս:
10. 3ե-4ա Վասն եղբարց եւ քվերաց բաժանման
– Մարդ եթէ մեռանի առանց կտակագրի... այսպէս
քննել զմերձաւորսն եւ տալ նմա ժառանգութիւնս:
11. 4ա-5ա Վասն աղջկանն – Աղջիկ, որ հասանի
ամուսնութեան... եւ զայլն դարձուցանեն դատաստանէ:
12. 38բ-9բ Յաղագս երդման – Եւթներորդ բան
կանոնական՝ ոչ է պարտ քրիստոնէին երդնուլ սուտ
կամ իրաւ... եւ դառն պատուհաս կրելոց են արդար
դատաստանին Աստուծոյ:
13. 39բ-41ա Յաղագս սուտ վկայից – Իններորդ
կանոն գրեմք վասն այնոցիկ... եւ յիմար սովորութենէն. եւ Քրիստոսի փառք:
14. 41ա-4բ Վասն աղաւթից հարց – Արդ, պարտ է
քրիստոնէից օրն Գ. անգամ աղաւթք առնել... աւրհնութիւն Աստուծոյ եւ ամենայն սրբոցն. ամէն, նմայ փառս
տալն պատիւ է:
Բ. 5ա-10ա [Յովհաննու Երզնկացւոյ] Խրատ յոգէշահ եւ մարմնայշահ – Մարդոյն, որ վայելէ Դ. իրք է,
որ զմարդն ի մեղաց պահէ... խոստովանի եւ ապաշխարէ եւ աղօթէ առ Աստուած:
Գ. 10ա-17բ Պատմութիւն չարչարանաց հոգոցն,
եթէ որպէս են ի դժոխս – Յարուցեալ Աստուածածինն
մայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի... բարեխօսութեամբ սրբուհոյ Աստուածածնին եւ հրեշտակապետին
Միքայէլի եւ Գաբրիէլի եւ ամենայն սրբոցն:
Դ. 17բ-27բ Տեսիլ սրբոյն Գրիգորի ընդ հրեշտակն
– Սուրբն Գրիգորն մեր Լուսաւորիչն զքառասուն տիւ
եւ զԽ. գիշեր հաց ոչ եկեր... եւ ասէ. Խաղաղութիւն ընդ
քեզ, հա՛յր սուրբ, եւ ել յերկինս եւ Քրիստոսի քաշք
յաւիտեանս. ամէն:
Ե. 27բ-34բ Խրատ եւ քարոզ Կիրակէի բանն –
Խրատ կիրակէից. աւրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութեանն... ժառանգեսցէ զերկնից արքայութիւնն եւ
մասնաւորեսցէ առաքելոցն. ամէն:
Զ. 34բ-8բ Հարցումն Բարսեղայ առ Սուրբն Գրիգոր – Բարսեղ ասէ առ սուրբն Գրիգոր. Յորժամ ոչ
երկինք կայր եւ ոչ երկիր... զի ծանիցէ զԱրարիչն իւր
Քրիստոս եւ նմայ փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ.՝ Ա-Զ միաւորները հմմտ. ձեռ. 3406, 47ա-103բ:
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Է. 45ա-86բ Քարոզք
1. 45ա-57ա [Քարոզ ի բանն Աւետարանին, որ
ասէ. Մի՛ տայք սրբութիւն շանց, ձեռ. 657, 156բ-74ա]
– Առաջին սրբութիւն անւանի հաղորդութիւն. եւ շուն
պոռնիկ եւ բոզ արարած... վասն այն ասէ. Մի՛ տայք
զսրբութիւն շանց:
2. 57ա-62ա Եկեսցուք ի կարգ քահանայութեան,
թէ այսպէս ասէ գիրք – Թէ քահանայն իւր մէկ հալալէն
զատ... եւ ջնջի զանուն նոցա ի գրոյն կենաց. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս:
3. 62ա-5ա Զայն ասէ, որ լեզուն փոքր անդամ է,
զիւր յիշոնցն մեծ մեղք է... եւ դարձ գայ, զղջայ, ամենայնի կազատէ շնորհօքն Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ
յաւիտեան:
4. 65ա-9ա Եկեսցուք բան իմաստասիրի, որ ասէ.
Որ ողորմի աղքատին, փոխ տայ Աստուծոյ... եւ գնացեալ առեալ զիւր գիրն եւ զարմացեալ, փառս ետուն
Աստուծոյ:
5. 69ա-71ա Այժմ եկեսցուք ի տեսութիւն
աստուածային բանիս, որ ասէ՝ Մի՛ գողանար – Գիտելի է, զի գողութիւնն քան զամենայն մեղք ծանր է...
այլ ետ պիտի տալ, որ ազատիս եւ Քրիստոսի փառք:
6. 71ա-4ա Եւ գիտելի է, որ չորս բան զաւակն
ծնօղին պարտական է, եւ չորս բան ծնօղն՝ զաւակին...
եւ Աստուած զձեզ եւ զմեզ ազատէ ի դժոխոցն. ամէն:
7. 74ա-5բ Եւ պարտ է գիտել, զի Գ. ժամ է աղաւթքն՝
առօաւտուն ճաշուն եւ երեկունն, քրիստոնէից կարգեալ... եւ կատարէ աղօթն. Աստուծոյ դատապարտին
եւ արքայութեան անմասն մնան:
8. 75բ-8բ Եւ պարտ է գիտել, զի որք կուսութեան
աստիճանն կարգ ստանան եւ հրաժարին աշխարհէս... եւ լինիս Աստուծոյ ծառայ եւ արքայութեան
ժառանգորդ եւ Քրիստոսի:
9. 78բ-80բ Եւ պարտ է գիտել, զի հպարտութիւն
մարդ ի փառաց ձգէ՝ որպէս սատանայ... եւ Աստուծոյ
փառացն արժանանայ, արքայութեան պարզերես լինի
եւ Քրիստոսի փառք [յ]աւիտեանս. ամէն:
10. 80բ-2բ Երրորդ անգին մարգարիտ է մեր հրեշտակաց կարգս, ինչ քահանայ, հայրապետ, վարդապետ, եպիսկոպոս... եւ տալ զկարգն, որ ազատ մնաս
ի մեղաց աւտարաց:
11. 82բ-6բ Ապայ այր է, թէ մարդ իմաստուն
լինի... եւ անդ արքայութեան փառացն աղաչեմ յիշել:
Ը. 87ա-90բ Պատմութիւն անդամալուծին, որ
խաւսեցաւ ընդ նմա Քրիստոս եւ բժշկեաց զնայ ի
ցաւոցն – Նստէր անդամալուծն ի փողոցին... եւ ասէ
Տէր Յիսուս Քրիստոս՝ ողորմեցար աղքատիս եւ քեզ՛՛:
Թ. 90բ-2բ Ամոնի ասացեալ Վասն արբեցողաց –
Ամեն մարդ, որ արբենայ, սպանանէ,... զի զանմահ բարիսն վայելեսցուք ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որ է
աւրհնեալ յաւիտեան:
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Ժ. 92բ-4ա Պատմութիւն արծաթին – Ասէ Յիսուս
ցաշակերտն իւր. Գիտէք, թէ ուստի՞ իցէ արծաթս
այս... եւ բարի խոստովանութեամբ փոխեցօ ի Քրիստոս. յորում՛՛:
ԺԱ. 94բ-7բ Վասն գալըստեան Քրիստոսի եւ
վախճանի աշխարհին /// լինի – Յորժամ /// յարեւելս
զորաւք բազմաւք... եւ զանարժանս արժանի արա՛յ,
Քրիստոս Աստուա՛ծ, ի յաջակողմեան դասուն. եւ քեզ
փառք յաւիտեանս. ամէն:
ԺԲ. 98ա-117բ [Վարդանայ Այգեկցւոյ] Վասն
առակաւոր բանի ասացեալ
ա. 98ա-9ա Ի քաղաքի մի աւագերէց մի կամեցօ
զորդին իւր քահանայ առնել...
բ. 99ա Գազան մի կայ ի ծովուն, զի յորժամ քաղցենայ...
գ. 99աբ Այր մի աղքատ խորովէր սակօ միս անապատի միոյ...
դ. 99բ-100ա Այրի կին ունէր տղայ մի, եւ սկսօ
տղայն գողութիւն առնել...
ե. 100աբ Կենդանի մի կայ, որ արջ ասեն, որ
լուանայ զորովայն իւր...
զ. 100բ-1ա Գառն մի ցանկալի կայր ի փարախ մի...
է. 101աբ Աղուէսն եւ խեցգետինն եղան եղբարք...
ը. 101բ Կաքաւն երթայր գըգուիկելով...
թ. 101բ-2ա Կաքաւ մի գողանայ զձու միւս կաքօի...
ժ. 102աբ Վարազն սրէր զատամունս իւր մեծ աշխատութեամբ...
ժա. 102բ-3բ Գայլակռաւն քաղցեաւ, մերձ է ի մահ...
ժբ. 103բ Ծառ մի կայր բարձր յոյժ...
ժգ. 103բ-4բ Ուղտն եւ գայլն եւ աղուէսն եղբարք
եղեն...
ժդ. 104բ-5ա Եւ յորժամ ծերանայ արծիւն, որ է
թռչնոց թագաւոր...
ժե. 105ա-6ա Աղուէսն ու գայլն ընկերք եղան եւ
կու երթային...
ժզ. 106աբ Աւձն սինդիկնոս եղեւ հողագործի միոյ...
ժէ. 106բ Աղուէսն քաղցեօ եւ ետես ի հորի մի բռաքար...
ժը. 106բ-7ա Աղուէսն ի գետն անկաւ եւ լինէր գետատար...
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ժթ. 107ա Իշուն աւետիս ետուն, թէ ցնծա՛յ եւ
ուրախ լե՛ր, զի թոռն ծնաւ քեզ...
ի. 107ա-8ա Առիւծն կալաւ սպասօոր զաղուէսն...
իա. 108ա Ասացին աղուէսին, թէ՝ Քանի՞ ցեղ
արուեստ գիտես...
իբ. 108աբ Գազան մի կայ ի ծովն, որ հուր ուտէ...
իգ. 108բ Կին մի ունէր կով մի...
իդ. 108բ-9բ Առիւծն հիւանդացօ...
իե. 109բ-10ա Առիւծ մի կորիւն ծնաւ, ժողովեցան
կենդանիքն ի տես...
իզ. 110ա Որսորդ մի ըմպռնեաց կաքօ մի...
իէ. 110աբ Աղուէսն եւ առիւծն եղեն եղբարք...
իը. 110բ-1ա Իշուն բնութիւն է, որ մէկ հետ անկանի...
իթ. 111ա Այր մի աղքատ ունէր որդի բազում, եւ
պատրաստեաց Աստուած նմայ...
լ. 111ա-3ա Կայր թագաւոր մի անիրօ եւ դատաստան անիրօ առնէր...
լա. 113ա-4ա Առիւծն հիւանդացօ, եւ եկեալ բժշկապետքն...
լբ. 114ա-5ա Առիւծն ծերացեալ էր...
լգ. 115ա-6ա Ապուզնէն արար թագաւորութիւն
վաթսուն տարի...
լդ. 116ա-7ա Էր միակէց մի, որ արար շնութիւն...
լե. 117աբ Աւձն բնակէր ի Դաբայաս թագաւորին...
լզ. 117բ Ժողովեցան նապատակք ու գանգալ արարին... ի կարի արդարն եւ անյոյս /// (վջ. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

44բ Ո՛վ եղբայրք, յորժամ Խրատ եւ Բան կանոնական երգէ՛ք առաջի ժողովրդեան, վասն Աստուծոյ
աղաչեմ առ ոտս ձեր, երես անկեալ թողութիւն խնդրեցէ՛ք ի Քրիստոսէ վասն բազում մեղաց իմոց, աւա՜ղ,
զի՞նչ լինիցիմ եղկելիս, եթէ ոչ, դու աւգնեսցես ինձ,
Տէ՛ր իմ, եղկել[ի] անձն իմ, զի՞նչ գործեցեր, յաւիտենական հրոյն կերակուր արարեր ըզհոգիս, զծրողս
աղաչեմ թողութիւն շնորհել:
ՆՇՈՒՄ՝ 1բ, 3ա, 115բ, 116աբ, 117աբ՝ «3246», 2ա՝
«3246, Հմր 1690»:

3247
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՌՃԺԶ. – 1667
ԳՐԻՉ՝ Վրդանէս:
ԹԵՐԹ՝ 299. չգրուած՝ 2բ, 3ա, 155բ, 157ա, 251բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԻԳx14 (Ա, ԺԶ, Ի 11, Բ, Գ, Է, ԺԹ, ԻԱ, ԻԲ, ԻԳ 12): ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,8x9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (9,8x6,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 27ա), գլխատառերը կարմիր թանաքով: ՏՈՂ՝ 20:
ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն ճնշագծերով մոմլաթ. մէջքը՝ սեւ կտաւ. միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ դեղնաւուն թուղթ. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ Ա+Բ. դեղնաւուն թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 27ա
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 3բ, Մարկոս՝ 95բ, Ղուկաս՝ 157բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 4ա, 96ա, 158ա, 252ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, խորան: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, մարդագիր, թռչնագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, սպիտակ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը եւ թերթերը նորոգուած Ի. դարում.
լուսանցակողերը գունաթափուած. թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան, բորբոսի հետքեր, թ. 213-31 եւ այլուր ցեցի
անցքեր, 286բ, 287բ, 288ա եւ այլուր մաշուած. գրադաշտը յաճախ դժուարընթեռնելի, թ. 219-20 հիմքից պոկուած. թ. 201-2ի
միջեւ 1 թերթ ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՒԻՆ
1. 1աբ Համաձայնութիւն:
2. 1բ-2ա Թելադրութիւն: 93ա Նախադրութիւն:
4ա-93ա Աւետարան Մատթէոսի:
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3. 93բ-4բ Գլուխք: 94բ-5ա Նախադրութիւն: 96ա152բ Աւետարան Մարկոսի (151բ-2բ՝ Յարուցեալ Յիսուս):
4. 153ա-5ա Գլուխք: 156աբ Նախադրութիւն 158ա249ա Աւետարան Ղուկասու (ԺԱ. 1-14՝ թափուած):
5. 249բ-50ա Նախադրութիւն: 250ա-1ա Գլուխք:
252ա-99բ Աւետարան Յովհաննու (ԺԴ. 26-ԻԱ. 25):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 95ա Զանարժան եւ մեղսաթաւալ Վրդանէս
գրիչս յիշել աղաչեմ զձեզ: Ո՛վ սուրբ ընթերցողք, ՌՃԺ.
եւ վեցերորդի (1667) թվին գրեցաւ:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «893/3247», «ՌՃԺԶ. – 1667, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:

3248
ՈՒՐԲԱԹԱԳԻՐՔ
ՋԻԵ. – 1476
ԹԵՐԹ՝ 112. չգրուած՝ 1աբ, 2բ-3բ, 82բ-3ա, 107բ-12բ: ՊՐԱԿ՝
Ա-Թx12 (Ա, Թ 14): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
երեքնուկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9,5x6,5):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 15-6: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն մոմլաթ. մէջքը, Ա. եւ Բ. փեղկերի հիմնամասերը՝ կապոյտ կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ,
մասն կազմաստառի:

Նմուշ 5ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում. լուսանցակողերը
գունաթափուած, կեղտոտուած. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, որի հետեւանքով գրադաշտի թանաքը տեղտեղ անընթեռնելի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-62բ [Ուրբաթագիրք]
ա. 4ա-13բ Ուրբաթ աւր կամ չորէքշաբթին տանին
զհիւանդն ի դուռն եկեղեցւոյն. եւ ասեն զհարցին
Սաղմոս մինչեւ ի Գործատու, եւ ապա ասեն ԺԲ. Տէր
ողորմեա՛, եւ ասէ զաղաւթս – Կարդամք առ քեզ,
Հա՛յր Տեառն մերոյ... եւ յամենայնի փառաւորեսցի
զՀայր եւ զՈրդի:
բ. 14ա-23ա Երդումն եւ բժշկութիւն հոգոյ եւ
մարմնոյ, յանուն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
եւ ի սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ – Երդմեցուցանեն
զամենայն դեւս եւ զջերմն... եւ ամենայն սրբոց քոց եւ
քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն:
գ. 23ա-8ա [Ե]ւ ասէ Սաղմոս՝ Տէ՛ր, մի՛ սրտմտութեամբ. Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի հիւանդ եմ ես, եւ
ապա կարդա՛յ [Ա]ւետարան Մաթէոսեան. Ալէլուայ –
Եւ մտեալ ի Կափառնայումն... եւ զկատարումն բա-

րեաց. եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն:
դ. 28ա-30բ Աղօթք Կիպ[ր]իանոսի – Ես՝ Կիպրիանոս, ծառայ Յիսուսի... եւ ամենայն որոգայթ արձակեալ եւ հեռացեալ եղիցի ի ծառայէս Աստուծոյ:
ե. 30բ-3բ Պատմութիւն կուսին Յուստիանէ –
Յայնժամ կայր ի քաղաքն Անտիոք կոյս մի գեղեցիկ...
եւ աղօթիւք ամենայն սրբոց արձակեալ եւ հեռացեալ
եղիցի ի ծառայէս Աստուծոյ:
զ. 33բ-9բ Մաղթանք առ ամենայն սուրբս Աստուծոյ – Բարեխաւսութեամբ սրբուհոյ Աստուածածնին եւ
Յովհանես Կարապետին... եւ ամենայն երկնային զօրացն
պահեա՛, Տէր Աստուա՛ծ, զծառայս Աստուծոյ զայս անուն:
է. 39բ-40բ Աղաւթք Գրիգորի Նարեկացոյն – Որդի
Աստուծոյ կենդանւոյ, աւրհնեալդ ամենայնի... ամենայն լրմամբ աւրհնեալ ի բարձունս. եւ քեզ վայել է
փառք, իշխանութիւն:
ը. 40բ-1բ Աղաւթք պահ[պ]անութեան – Եւ ես յամենայն ժամ զայս ասեմ... այլ կապած է ամենայն չարի՝
դէմ ծառայիս Աստուծոյ, անուամբ Հաւր եւ Որդոյ եւ
Հոգոյն Սրբոյ:
թ. 41բ-2բ Աւետարան ըստ Մաթէոսի – Եւ մտեալ ի
Կափառնայումն... եւ ողջացաւ մանուկն նորա յաւուր
յայնմիկ:
ժ. 42բ-3բ Աւետարան ըստ Մարկոսի – Մինչդեռ
նա զայն խաւսէր... տալ նմա ուտել:
ժա. 43բ-5ա Աւետարան ըստ Ղուկասու – Եւ եղեւ
ի շաբաթու երկրորդումն առաջնոյն... եթէ զինչ առնիցեն Յիսուս:
ժբ. 45ա-7ա Աւետարան ըստ Յոհաննու – Յետ այսորիկ տաւն էր հրէից... եւ հաւասար առէր զանձն Աստուծոյ:
ժգ. 47ա-51բ Աղօթք սրբոյն Փոկասու հայրապետին – Յիսուս Քրիստո՛ս, Որդի՛ Աստուծոյ, Տէ՛ր իմ եւ
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Աստուած... եւ գոհանալով փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ զՀոգիտ:
ժդ. 51բ-6բ Գիր ամենայն ցեղ գանի առ պաւղպատ դանակ Գ. սէրեն եւ Գ. բեւեռէն, տեառնագրեայ ի վերայ վիրին եւ ասէ զաղաւթս – Ծառ մի
կայր ի մէջ երկրի... պահապան լերո՛ւք ծառայիս Աստուծոյ եւ հովանի ի տուէ եւ ի գիշերի:
ժե. 56բ-8բ Մաղթանք առ սքանչելագործ Սուրբ
Նշանն Քրիստոսի – Բարեխաւսութեամբ սուրբ եւ աստուածային նշանաց Քրիստոսի... աւգնական եւ պահապան լիցի ծառայիս Աստուծոյ այս անուն:
ժզ. 58բ-62ա Գիր աւձահարի կարդա՛յ – Ես՝ Պաւղոս, հալածիչ եկեղեցւոյ... եւ պահեա՛յ զծառայս քո
յամենայն չարէ:
ժէ. 62աբ [Գիր չար ակին] – Գայր գետն Յորդանան... եւ պահապանութիւն ծառայիս Աստուծոյ յանուն
Հօր եւ Որդւոյ:
Տե՛ս Ուրբաթագիրք, Վենետիկ, 1512:

Բ. 1. 62բ-4ա [Մաղթանք խաչելոյն] – Ի յաւուր
ուրբաթին, որ զՏէր մեր խաչեցին, Աստուածածին ի
դէմ խաչին, լայր հառաչէր կողկողագին... մեղաւորին
անաւրինաց ի դէմ ծառայիս Աստուծոյ. ամէն:
2. 64ա-5ա [Աւետարան ըստ Մարկոսի, Բ. 23-Գ.
5] – Եւ եղեւ նմա ի շաբաթու անցանել ընդ արտորեայս... եւ նա ձգեաց, եւ ողջացաւ ձեռն նորայ:
3. 65ա-7բ Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան
նորին հըսկողին առ նոյն աղերս մաղթանաց բանի.
Ի խորոց սրտից խաւսք ընդ Աստուծոյ – Եւ արդ զի՞նչ
գործիցես... եւ հատուածեալդ յաւրհնելոց:
4. 67բ-9բ Մաղթանք զաւրաւորք արհուրանաց
գիշերայնոյ – Ընկա՛լ քաղցրութեամբ, Տէր Աստուա՛ծ
հզաւր... հաւատոց քեզ ամէնաւրհնեալ թագաւոր փառաց անճառից յերկինս առաքել. ամէն:
5. 69բ-71բ Գիր խոց[ի] եւ ամենայն ցեղ ցաւի (լսում՝ «Գիր շռակապի») – Տէ՛ր Աստուած մեր, գթած ես
եւ ողորմած... եղիցի բժշկութիւն եւ պահպանութիւն
ծառայիցս Աստուծոյ յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն
Սրբոյ. ամէն (կրկն.՝ 72բ-3բ):
6. 71բ-2բ Գիր ղուլընջի ծառայիցն Աստուծոյ (հայատառ թուրքերէնի հետ միասին) – Յամքար, յամբար, փարւադիգար... եւ ամենայն երկնային զօրացն
եղիցի բժշկութիւն ծառային Աստուծոյ. ամէն:
7. 73բ-6բ Վասն խոցի. Գ. հետ ասա՛ – Աւրհնեալ
Տէր Աստուած Իսրայէղի, որ ասացեր ցօձն... եւ մարմնոյ եղիցի բժշկութիւն ծառայիս Աստուծով:
8. 76բ-80բ Գիր չար խոցի եւ ցաւի – Մովսէս՝ առաջին մարգարէն, բնակեցաւ յանապատին... եւ ըստ նմանութեան յանուն Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ. ամէն:
9. 81ա-6ա Վասն խոցի, մրջմնոցի, նանրցաւի,
ցեղի, խումրայի, օքեռնի, խուշուրուկի, փորացաւի,
շուղաղի, անկնան, յանուն Յիսուսի Քրիստոսի բժշկի
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ծառայս Աստուծոյ. ամէն, եղիցի, եղիցի – Երդըմնեցուցանեմ զքեզ ի Դ. գլուխ Աւետարանն Քրիստոսի...
եւ կորընչիս, չիք ես եւ չիք դառնաս ընդդէմ ծառայիս
Աստուծոյ. ամէն:
10. 86բ-8ա Աւետարան ըստ Ղուկասու – Եւ էջ ի Կափառնաում ի քաղաքն... զի գիտէին զնա, թէ Քրիստոսն է:
11. 88ա-9բ Աւետարան ըստ Յովհաննու – Յետ
այսորիկ տօն էր հրէից... եւ հաւասար առնել զանձն
Աստուծոյ:
12. 90ա-1բ Աւետարան ըստ Մաթէոսի – Մինչդեռ
նա զայն խաւսէր ընդ նոսա... թէ իշխանաւն դիւաց
հանէ դա զդեւս:
13. 91բ-6բ Աւետարան ըստ Մարկոսի – Եւ անտի
յարուցեալ, եկն ի սահմանս... զուգակշիռ հաւասարութեան յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
14. 96բ-9բ Վե[ր]ստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց
բանի. Ի խորոց սրտից խաւսք ընդ Աստուծոյ [Բան
Խ.] – Ամենակալ Աստուա՛ծ, բարերար, ստեղծիչ բոլորից... զի դու միայն ես աւրհնեալ ընդ Հօր, ի գովեստ
Հոգւոյդ Սրբոյ փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
15. 99բ-100բ Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի <ա> առ նոյն աղերս մաղթանաց բան. Ի խորոց սրտից խաւսք ընդ Աստուծոյ
[Բան ԽԱ.] – Որդի՛ Աստուծոյ կենդանւոյ, աւրհնեալ
ամենայնի... արհնեալ ի բարձունս. եւ քեզ ընդ Հօր եւ
Հոգւոյդ Սրբոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
16. 100բ-2բ Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց բան.
Ի խորոց սրտից խօ[ս]ք ընդ Աստուծոյ [Բան ԽԲ.] –
Տէ՛ր Աստուած գթութեան, փրկութեան եւ ողորմութեան... փառաւորեա[լ]դ յամենայնի յաւիտեանս. ամէն:
17. 102բ-4ա Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց
բան. Ի խորոց սրտից խաւսք ընդ Աստուծոյ [Բան
ԽԳ.] – Բժշկական կրթականութեան ամենափորձ հնարաւորութեամբ... եւ ի քէն է ամենայն եւ քեզ փառք եւ
երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն:
18. 104ա-6բ Վերստին յաւելուած կրկին հեծութեան նորին հսկողի առ նոյն աղերս մաղթանաց
բանի. Ի խորոց սրտից խաւսք ընդ Աստուծոյ – Եւ արդ,
քանզի յաւէտ յառաջնումն... ի բարձունս աղաղակելոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 106բ Թվին ՋԻԵ. (1476):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 107ա (ԺԶ. դ., բոլորգիր) Որք հանդիպիք սուրբ
Ուրբաթգրքիս, ասացէ՛ք Աստուած ողորմի Կիրակոսին, կողակցուն՝ Թուրուանդին, Դաւթին, կողակցուն՝
Փաշին, Ամիրջանին, կողակցուն՝ Մարգարին, կողակցուն՝ Թուրօին, Աղաբէկուն, Գրիգորին, կողակցուն՝
Խանզադին, Եղօին, կողակցուն՝ Նունուֆարին, Կա-
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զարին, Կարապետին, Աբգարին, Սառին, Գազպարին, Աւէտին, Չօմարին, Դաւթին, Փաշին, Ասլանին,
Վարդանին, Աղութին, Էրէմիային, Զմրութին, Ըռաշօին, Էդգարին, Ասմինին, Սուսամբարին, Աղաբէկին, Խանդուդին, Խազանդին, Ոսկօին, ասացէ՛ք Աստուած ողորմի, Աստուած ձեզ ողորմի. ամէն, Գուլումին, Հոռոմին, Մրուաթին:
2. 2ա (1717 թ., շղագիր) Ուրբաթկիգ Գարապետ
Համբրահամօվ, ի Մարտի ի Դ.ին (՞) թվին ՌՃԿԶ. (1717):
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3. 106բ (1774 թ., նոտրգիր) Աստուած ողորմի
Թուրվադին, Խլղաթին, Գոզալին, տէր հաջին Մարտիրոսին, Նէրսին. ամէն, որ այ[ս] գիրք Դ. ըհռհին, Թ.
ժամ, Գ. աբի փարայ առից Թուրօնօվ հաջէ Մասհսուդի, առցէ զՌԲ. հարիր ԻԳ.ին (1774):
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «914/3248», «ՋԻԵ. – 1476, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», 2ա՝ «3248»:

3249
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 307-2 (թ. 1-2՝ տե՛ս Պտռ.-Պհպ.). չգրուած՝ 3աբ, 6բ7բ, 93բ, 149բ, 239աբ, 307բ: ՊՐԱԿ՝ 4+Ա-ԻԵx12 (ԺԲ 13): ՆԻՒԹ՝
մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (9,8x 6,3):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 8ա), խորագրերը եւ գլխատառերը կարմրով:
ՏՈՂ՝ 23-24: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝
տախտակ. աստառը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 8ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 8ա, 94ա, 150ա,
240ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, ծառ, թռչուն, խաչ, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, մարդ, թռչնագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան: ԺԷ. դ.: Թ. 1-2+ԱԲ.
ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի ծալումով: Մագաղաթ,
14.5x10. երկսիւն՝ թ. 1-2 (12x9), ԱԲ (14x10). բոլորգիր (նմուշ՝
2ա). խորագրերը կարմիր թանաքով. տող՝ 20: Կարդալ՝ Բբ, Աա,
1ա, 2բ՝ «Նախադրութիւն ըստ Մատթէ Աւետարանի», 1բ-2ա՝
«Գլուխք ըստ Մատթէի», Բա-Աբ՝ «Ե]ւ նոցա զարծաթն արարին...
մինչ ի կատարած աշխարհի» (ԻԸ. 15-20):

-տախտակը, երկուական կապիչներն ու գամերն ընկած. մնում
են երկաթէ կապիչների մետաղէ հիմքերը (1 սմ), մէջքը վերին
մասից փեղկից մի փոքր անջատ (մոտ 2 սմ), վերին մասին կաշին պոկուած. թերթերին աղտոտուածութեան, խոնաւութեան
հետքեր, թ. 84, 185, 201, 288՝ բնական անցքեր, թ. 225՝ արտ. լս.
գրչից նորոգուած այլ մագաղաթով, թ. 307-9՝ կապիչների հիմքերի ճնշումից վնասուած-ծակուած. լուսանցակողերը գունաթափուած. արտ. լս. կարուած էջանշան թելեր՝ սպիտակ (թ. 89, 221,
272), կանաչ (թ. 251) կարմիր (թ. 253):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 4աբ Նախադրութիւն: 5ա-6ա Գլուխք: 8ա-91բ
Աւետարան Մատթէոսի:
2. 91բ-2ա Նախադրութիւն: 92ա-3ա Գլուխք: 94ա147ա Աւետարան Մարկոսի (146ա-7ա՝ Յարուցեալ
Յիսուս):
3. 147աբ Նախադրութիւն: 147բ-9ա Գլուխք:
150ա-236բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 237աբ Նախադրութիւն: 237բ-8բ: Գլուխք:
240ա-307ա Աւետարան Յովհաննու (306բ-7ա՝ Իրք
կնոջն շնացելոյ):
Ունի համաբարբառ ի ստ. լս.:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, փեղկերի երբեմնի (՞) կրկնակազմի արծաթէ տախտակները հանուած, դռնակն
ընկած. Բ. փեղկի վերի կաշին պոկուած-ընկած, երեւում է միջուկ

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «925/3249», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Օրհնեալ է մարդն, որ յուսացաւ ի
Տէր, եւ եղիցի ի Տէր յույս նորա», «երես» ռուսերէն
անընթեռնելի 2-3 բառ կամ ստորագրութիւն:

3250
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 330. չգրուած՝ 1բ-2ա, 4աբ, 7աբ, 85ա, 147բ-8ա,
253բ, 330բ: ՊՐԱԿ՝ Բ-Լx12 (Բ 7, Թ 13, ԺԴ 6, ԻԳ 11, ԻԴ, ԻԶ, ԻԸ
10, Լ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ եւ
«R»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5x12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (12x8,5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 46ա): ՏՈՂ՝ 18-20: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն
կաշի. եզրերը վարդագոյն մոմլաթ. մէջքը՝ սեւ կտաւ. միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԴԵ
(սկ.). կապոյտ չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
ծովի ալիքներ՝ վրան նաւ, կողքին՝ «H»:

Նմուշ 46ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 2բ, Մարկոս՝ 85բ,
Ղուկաս՝ 148բ, Յովհաննէս՝ 253ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 86ա, 254ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, տաճար, թռչուն: Զ ա ր դ ա -
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գ ի ր ՝ մարդագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, վարդագոյն, շագանակագոյն, նարնջի, սեւ, սպիտակ, բրոնզ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Յայսմաւուրք: ԺԶ. դ., գրիչ՝ Կարապետ (՞), ստացող՝ Մանկասար: Ա-Գ, ԶԷ+Ը՝ ստացուած թերթերի
ընդլայնակի հատումով եւ ընդերկայնակի եզրահատումով
(բնագիրը կտրած): Թուղթ 15.5x11. երկսիւն (15.5x11). բոլորգիր
(նմուշ՝ Զա). տող՝ 10, 14: Կարդալ՝ 1. Զա (ա. սիւնակ), Գբ (ա.
սիւնակ), Զա (բ. սիւնակ), Գբ (բ. սիւնակ), Էբ (ա. սիւնակ), Բա
(ա. սիւնակ), Էբ (բ. սիւնակ), Բա (բ. սիւնակ), Ըա (ա. սիւնակ),
Ըա (բ. սիւնակ)՝ «յարուցեալ [համբար]ձ զձեռս յիւր եւ ասաց...
գոհացաւ զնմանէ, թէ որպէս զօրացուցանէ եւ պահէ զկամարարս
իւր: Որոց [աղօ]թիւքն ողորմի սորայ ստատողի գրոյս Մանկասարին եւ որդոցն Աւաքին, Մալքումին եւ անարժա[ն գրչիս]
Կարապետին»: (Արեգի ի Ե. եւ Ապրիլի Բ. Վարք եւ յիշատակ Բ.
հարանցն՝ Սիրապիոնի եւ աբբայ Մարկոսի, Յայսմաւուրք, Կ.
Պոլիս, 1730, էջ 495-7): 2. Աբ (ա. սիւնակ), Աբ (բ. սիւնակ)՝ «եւ
սողնոց հանդիպեալ եւ անվնաս անցանէին ընդ բազում գետս...
եւ մեք պատմեցաք» (Արեգի ի Զ. եւ Ապրիլի Գ. Յիշատակ վարուց
սուրբ հօրն Մարկոսի Հռոմայեցւոյ, որ ի մղոնաւ մերձ էր դրախտին Ադամայ եւ աղօթէր. Յայսմաւուրք, Կ. Պոլիս, 1730, էջ 497):

Նմուշ Զա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին զանազան բծեր, ձեռագրի եզրերը այրուած, նորոգուած 1813 թ., բնագրի թափուած մասերը
լրացուած յետագայի ձեռքով (տե՛ս 1ա յիշ), թ. 3-5ի միջեւ 14, թ.
6-8ի միջեւ 5 թերթ ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3աբ Գլուխք: 3բ Նախադրութիւն: 5ա-83բ Աւետարան Մատթէոսի (Ա-Զ. 17, Է. 5-Ը. 32՝ չիք, վջ. թափուած՝ պահել զամենայն, զոր ինչ ///):
2. 84ա Գլուխք: 84բ Նախադրութիւն: 86ա-146բ
Աւետարան Մարկոսի:
3. 149ա-251բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 252ա Գլուխք: 252բ Նախադրութիւն: 254ա329բ Աւետարան Յովհաննու (վջ. թափուած՝ Եւ դարձեալ ի խոն///):
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1. 147ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) ///տե՛ս, Տէ՛ր, ըզտառապանս իմ եւ զցաւս հոգւոյ իմոյ բազմամեղիս, դա՛րձ,
ներեա՛ եւ ի քեզ առաջնորդեա՛, որ ասացեր. Դարձարուք առ իս, եւ ես դառնամ առ ձեզ, եւ ինձ լքիլոցս
ողորմեա՛, ինձ եղկելիս օգնեա՛, ինձ խաւարելոս ծոռ
(՞) գթա՛ (չշարունակած):
2. 1ա (1813 թ., բոլորգիր) Սուրբ Աւետարան քրիստոնէականի հաւատոյս մերոյ գրեցեալ ի վաղնջուց
ժամանակաց, վերստին զթղդոց թերինս լցուցեալ ի
ձեռն Աւետիս Մարգարեանիս Մասումեանց բազմասխալ դպրիս, ի խնդրոյ Դաշտեցի Թումայունց պարոն
Մկրդումին, 1813 ամին Ապրելի 15, ի Նուխի:
3. 330ա (1813 թ., բոլորգիր) Յիշատակարան –
Յիշատակ է սուրբ վայելչագիր Աւետարանս Դաշդեցի
Թումայունց համայն ննջեցելոց առ Տէր եւ կենդանեացն, զկնի որոց եւ զիս՝ բազմամեղ Թումայունց
Յակոբ Ծատուրեանիս եւ զուկակցոյն իմոյ՝ Ոսկիին,
եւ որդոցս՝ Մկրդումին, Կարապետին, որոյ զայս
սուրբ Աւետարանս ի աստուածապարգեւ արդար ընչիւք իմովք գնեցի ի Թիփլիզ քաղաքի: Վ[ա]սն որոյ
խնդրեմ ի սմա հանդիպօղ մեծապատիւ արանցդ եւ
զսորին հրաշագործ զորութենէ ներգործեցելոց մարդկանցդ՝ միով Հա՛յր մերիւ յիշել զվերոյգրեցելոցս ամենեց<եց>ունց, զորոց եւ դուք ի յամենայն սրբոց
օրհնեցեալ ընկալջիք զփ///ցս ի Աստուծոյ, աստ եւ ի
հանդերցելումն:
4. 147ա (ԺԹ. դ., շղագիր) Ես եմ կտակ յԻուսիան, /
օվք կարդա, մին մին բէրան / սիրտն շինէ մէ մաքաղաթ / եւ նա լինի նման հրիշտակ, / ժառանգիսցէ երկնից եօրան / եւ վայելօղ եւ փիքթինէ (՞) օրան, /
անզրկան ուրախութեան (չշարունակած):
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Բա, 1ա՝ «934/325», «ԺԷ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:

Ծնթ. գլուխները եւ նախադրութիւնները աւելացուած յետագայի ձեռքով, նորոգման ժամանակ:

3251
ՄԱՇՏՈՑ
ԺԸ. դար (1779ից յետոյ)
ԹԵՐԹ՝ 235. չգրուած՝ 1ա-3ա, 73ա-5ա, 230բ-3ա, 234ա,
235աբ: ՊՐԱԿ՝ 2+28x8 (1, 2, 3, 4՝ 10)+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «1779», «68», «DMD», որի մօտ թագով պսակուած զինանշան, «MP», որի մօտ բուսական ոճաւորմամբ զինանշան, «[17]79»*: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,9x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,2x6,6): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 195ա): ՏՈՂ՝
24-28: ԿԱԶՄ՝ կարմիր կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ՝ ստացուած 6ական թերթերի միացումով. աստառը՝ սպիտակ չգրուած
թուղթ:
*Լուսադրոշմերը կարի տակ են, ուստի եւ՝ դժուարընկալելի:

Նմուշ 195ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 3բ, 75բ, 137ա,
187բ, 195ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կտաւը կեղտոտուած, տեղ-տեղ
մաշուած, Ա. փեղկի կտաւը միջուկից մասամբ անջատուած.
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թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան
տարբեր հետքեր. թ. 3-4՝ թուղթը խիստ մաշուած. թանաքի բարձր
թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 3բ Երկրորդ Յատոր – Փառք սուրբ խաչին,
ալելուիա՜, սուրբ Սիօնի, ալելուիա՜, սուրբ Յարութեան
ալէլուիա՜... Խաչըն կենարար...ի յօգնութեան ընդդէմ
թշնամւոյն, սովաւ ամէն:
1. 4ա-8ա Կանոն խաղող օրհնելոյ – Զկնի պատարագին ասէ շարական. Փա՜ռք Սուրբ Խաչին, ալէլուիայ... Ընթերցուածս յառակաց. Պատուեա՛, զՏէր ի
քոյոց արդար վաստակոց...
2. 8ա-11բ Կանոն նշան օրհնելոյ – Պարտ է նախ
քահանայն ընդրել եւ քննել կանօնօք զի փեսայն եւ
զհարսն, զի մի՛ ազգակից լինիցին միմեանց՝ հոգեւոր
կամ մարմնաւոր...
3. 11բ-8ա Կանոն հարսանեաց հանդերձ օրհնելոյ
– Խաչանըշան դրոշմամբ նըշանիւ պարագրական փառօք պսակեալ ի կարմրութիւն ձորձոյ, ձիրանոյ...
4. 18բ-9ա Կանոն թախտ օրհնելոյ, որ զաթոռ թագաւորին – Եւ ասեն սաղմոսն. Լու՛ր, Աստուա՜ծ, աղօթից իմոց... Ընդերձուածս յԵսայեա մարգարէէ. Այսպէս ասէ Տէր. Ես ածից զխաղաղութիւն...
5. 19ա-27ա Կանոն աշակերտ օրհնելոյ – Յորժամ
ոք ելանիցէ ի յուսուսցեն իւրմէ, նախ պարտիւս առնել եւ
ապա օրհնվել. աշակերտէք Քրիստոսի եւ առ ամենայն...
6. 27ա-35ա Կանոն մանկանցն Բեթլեհէմի – Այսօր
անմեղ սուրբ մանկունքն ի տղայական հասակի նախավախճան չարչարանօք...
7. 35ա-7ա Կանոն հարսանեաց դաշտ օրհնելոյ –
Եւ առնու քահանայն սուրբ խաչն եւ կայ կնքահայրն եւ
բերեն դաշտն եւ զալիրն, զաղն եւ թըթու խըմօրն...
8. 37ա-9ա Կանոն ծնունդ օրհնելոյ – Յորժամ կինն
ծնանի նորածին, երթայ քահանայն խաչիւ եւ Աւետարանաւ ի տուն նորածին մանկան...
9. 39ա-51բ Կանոն ջուր օրհնելոյ – Շարական ԴՁ.
Լոյս ի լուսոյ ի Հօրէ առաքէ, զկնի Սաղմոս ԻԸ. ձայնիւ
կցորդ. Ձայն Տեառն ի վերայ ջուրց...
10. 52ա-68բ Կանոն մեծի Ե.շաբաթին Ոտնայլուայ առնելոյ, արարեալ սրբոյն Եփրեմի եւ թարգմանեալ Գրիգորի Վկայասիրի՝ Հայոց հայրապետի –
Յերեկոյին տասներորդ ժամին ժողովին ի գաւիթ եկեղեցւոյն, տան խաչն մոմեղէնս եւ բուրվառ ի ձեռս
սպասաւորիս, եւ կացցեն յաջմէ եւ յահեկէ քահանային...
11. 69ա-72բ Կանոն ջուր օրհնելոյ նընջեցելոց,
արանց եւ թէ կանանց աշխարհականանց – Ձ[ա]յն
Տեառն ի վերայ ջուրց. եւ Աստուած փառաց որոտաց.
եւ Տէր ինքն ի վերայ...
12. 75բ-97բ Կարգ սրբազնագոյն մկրտութեան
երախայից – Տանին զերախայն ի տուռն եկեղւոյն եւ
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ասեն. Օրհնեա՜լ Հոգիդ, Սուրբ Աստուած ճշմարիտ,
ամէն...
13. 97բ-108ա Կանոն կուսի պսակին – Նախ քան
զամենայն բերեն զհալաւն առաջի քահանային, եւ
քահանայն խունկ արկանէ եւ ասէ շարական ԲԿ. Այսօր
երկնայինքն ուրախացան ընդ երկրաւորացս...
14. 108ա-11ա Կանոն զպսակն վերցնելոյ – Բերէ
քահանայն զհարսն եւ զփեսայն եւ դնէ գլուխ գլխի,
հանէ զթուրն ի թամքէն եւ դնէ խաչանման ի վերայ
գլխոց նոց...
15. 111ա-3ա Կանոն երկրորդ պսակի – Քահանայն բերէ զնոսա յեկեղեցին եւ խոստովանցնէ եւ ապա
տայ զձեռն ի ձեռն եւ հարցանէ որպէս յառաջին.
Ասեալ զձեռն Եւայի...
16. 113ա-5ա Կանոն հաղորդ տալոյ – Երթայ
քահանայն առ հիւանդըն եւ խոստ[ո]վանցնէ զնա
զգուշապէս, եւ ապա ասէ զաղօթս զայս. Օրհնեա՜լ ես,
Տէր Աստուած...
17. 115աբ Կանոն երդմնահարի – Գայ երդմնահարն, զղջայ եւ խոստովանի, եւ քահանայն ասէ զաղօթս. Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ գիտես զբնութիւնս մեր
տ<ը>կար...
18. 116ա-27ա Կանոն հոգեհանգիստ կատարելոյ
– Երանի ում թողութիւն եղեւ մեղաց, եւ ծածկեցան
ամենայն յանցանք նորա...
19. 127ա-9ա Կանոն աղ օրհնելոյ – Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ մեզ եւ օրհնեա՛ ըզմեզ, երեւեցո զերեսս քո ի
մեզ...
20. 129բ-32ա Կանոն ջրհոր օրհնելոյ – Առնու քահանայն զխաչն եւ զԱւետարանն եւ երթայ ի պղծեալ
ջրհորն եւ տայ հանել Խ. (40) դոյլ ջուր եւ ապա դոյլ մի
այլ հանէ...
21. 132ա-4բ Կանոն զարմտիս սերմն, զշեղջ, զկալ
եւ զհնձան օրհնելոյ – Եւ ասեն շարական ԴԿ. Իմաստութիւն երկնային իջեալ ի վերուստ, ժողովել զընտրեալսն...
22. 135աբ Կանոն եկեղեցւոյ զգեստ օրհնելոյ՝ շապիկ, ուրար, վակաս, շուրջառ, գոգնոց եւ զայլս –
Առնու սակաւագն ի վերայ բազկացն, եւ ասեն սաղմոս.
Դատ արա՛ ինձ, Տէ՛ր...
23. 135բ-6ա Կանոն նոր գիրք օրհնելոյ – Առնու
զսարկաւագն ի վերայ բազկացն եւ ասեն զ77 սաղմոսն
ի թիւ. Նայեցարո՛ւք, ժողովուրդք...
24. 136աբ Կանոն սկիհ եւ մաղզման օրհնելոյ –
Լուանան ջրով եւ գինեաւ եւ ասեն սաղմոս. Տէ՛ր, հովուեսցէ զիս...
25. 136բ Կարգ թաղման ննջեցելոց աշխարհականաց, արանց եւ կանանց – Նախ ասի սաղմոս. Երկինք պատմեն մինչեւ ի դատեան...
26. 137ա-59ա Կանոնագլուխ [զամենայն ննջեցեալք թաղմամբ ի Քրիստոս յուղարկելոյ] – Դատեա՛,
Տէ՛ր զայնոսիկ, ոյք դատեն զիս, ալէլուիա՜...
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27. 159բ-65ա Կանոն մեծի այգուց կատարելոյ –
Գան ի միւսում աւուրն ի գերեզմանն եւ ասեն զԱնբիծսն ի բուն...
28. 165ա-7բ Կանոն մեծի եօթնաւուր կատարելոյ
– Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն զԱնբիծն ի բուն եւ շարական. Այգուցինն է. Ընթերցուած յԵսայեայ մարգարէէ. Այսպէս ասէ Տէր. Գամ ժողովել զազգս եւ
զլեզուս...
29. 167բ-81բ Կանոն տղայաթաղ կատարելոյ –
Նախ ասի սաղմոս չորս գուբղայ. Առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ...
30. 182ա-5ա Կանոն տղայի այգուց կատարելոյ –
Եւ երթան ի գերեզմանն եւ ասեն գուբղայ մի Անբիծ եւ
ապա շարական ԴԿ. Երանելի սուրբ մանկունքն որպէս
քաջ նահատակ...
31. 185բ-222ա Կանոն տղայի եօթն աւուր կամ
քառասնաւուր կամ տարելից կատարելոյ – Գուբղայ
մի անբիծ ի շարական ի ձայնէն. գիրք Աւետարան, քարոզ Այգուցինն է եւ ասէ զաղօթս. Օրհնեալ ես, բարեխնամօղ...
ա. 187բ-9բ Անբիծք ննջեցելոց. Որք ասեն յառաջ
քան զհանգստեան շարական – Ալելուիա՜, ալելուիա՜. Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, / եւ ոյք
գնան յօրէնս Տեառն... Յիշեցի ի գիշերի զանունքս, /
սա եղեւ ինձ ճանապարհ ի կեանք:
բ. 219բ-21բ Գանձ ննջեցելոց ի վերայ գերեզմանին ասացեալ – Այսօր էհաս հրաման յԱրարչէն / մահու հրաւէր մարմնոյն հողմեղէն... եւ եւս առաւել զանձինըս ողորմեաց մեզ:
գ. 221բ-2ա Երգ Նընջեցելոց – Եկն էհաս յօր վախճանի իմոյ լալս, / ումն ողբումն եւ աշխարումն, սիրտ...
արեան քո մի՛ դատապարտեր, օգնեա՛:
32. 222բ-25բ Աւետարանք բժշկութեան. ալէլուիա՜, ալէլուիա՜, Տէր, մի սրտմտութեամբ ողորմեա՜
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ա. 222բ-3ա Սուրբ Աւետարան ըստ Մատթէոսի
[Մտթ. Թ. 18-26] – Մինչդեռ նա զայս խօսեր ընդ
նոսա, ահա իշխան մի մատուցեալ...
բ. 223ա-4ա Սուրբ Աւետարանս ըստ Մարկոսի
[Մրկ. Ա. 29-30, Բ. 1-12] – Եւ վաղվաղակի ելեալ ի ժողովուրդենէն, եկն ի տուն Սիմօնի...
գ. 224աբ Սուրբ Աւետարանս ըստ Ղուկասու. Տէրն
մեր Յիսուս Քրիստոս [Ղուկ. Դ. 31-45] – Եւ էջ ի Կափառնայում, ի քաղաքն Գալիլեացւոց...
դ. 225աբ Սուրբ Աւետարանս ըստ Յօհաննու.
Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս [Յվհ. Ե. 1-15] – Յետ այսորիկ տօն էր հրէից, եւ ել Յիսուս յԵրուսաղէմ...
33. 225բ-30ա Աղօթք սրբոյն Գրիգորի Նարեկացոյն վասն բժշկութեան – Արդ, ես՝ ծնունդս մեղաց,
որդիս մահացու երկանց... եւ ընդ Հոգւոյդ ճշմարտի
վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ:
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 234բ (1834 թ., շղագիր) 1834, Մարտի 28ին
գրեցի ես՝ տիրացու Մնացականս Տէր-Աւաքեան, ուրախ ժամու:
2. 232բ (1836 թ., շղագիր) Ճալեթու Սուրբ Աստուածածնի վանքն: |233բ| (այլ ձեռքով)՝ Տացէ Տէր
Աստուած զկեանս յաւէտ ամս ի բարեպաշտութեան,
որոյ ցանկալի եւ երջանիկ աւուրս սկիզբն եղեւ շինութեան եկեղեցոյն Սուրբ Աստուածածնոյ վասն Ճալեթու, 1836 ամի Տեառն. Մնացական Տէր-Աւագով:
3. 233բ (ԺԹ. դար, շղագիր) Սարգիս վարդապետ
Նուխւոյ առաջնորդ:
234բ Ի յաջորդ Սարգիս վարդապետ:
4. Բ. փեղկի կազմաստառ (ԺԹ. դար, շղագիր) Ի
վայելումն տէր Առաքելին:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «937/3251», «ԺԸ. դ»:

3252
ՅԱՂԱԳՍ ԲԱՅԻ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 131-1 (տե՛ս Պհպ.). չգրուած՝ 1ա-2ա, 5ա-6ա, 129ա-31բ:
ՊՐԱԿ՝ 2+4+Ա-ԺԶ1x8 (ԺԶ՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած զինանշան՝ բուսական ոճաւորմամբ, լատինատառ անընկալելի գրութիւն: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,6x
10,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,2x6,3): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 21ա):
ՏՈՂ՝ 18-20: ԿԱԶՄ՝ կանաչ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝
կապոյտ մետաքս. լուսանցակողերը՝ նարնջի: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+թ.
1, սպիտակ չգրուած թուղթ (թ. 1՝ հաշուած թուաքանակի մէջ):

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր՝ 2բ:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին կեղտոտուած, տեղ-տեղ
պատռուած, Ա. փեղկի վերին հատուածում ցեցի անցքեր, Բ.
փեղկի ստորին մասում պատռուած կաշին սկզբնապէս քուղով
կարուած, կազմաստառները կեղտոտուած, լուսանցակողերը
մասամբ կեղտոտուած, կարմիրը տեղ-տեղ թափուած. թերթերին
տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան
հետքեր. թ. 47-66՝ ցեցի անցքեր, թ. 1՝ հիմքից մասամբ անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2բ-128բ [Յաղագս բայի] – Բայն է երկրորդ մասն
բանի, որ զգործողութիւնս էութեան...
Նմուշ 21ա
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

1. 6բ-12բ Սահմանականի ներկայ ներգործական
– Լուանամ, [լու]անաս, [լու]անայ... որոճամ, ջանամ,
սողամ, փռշտամ:
2. 12բ-7ա Երկրորդ կերպ նախկին եղանակին.
Սահմանականի ներկայ ներգործական – Իմանամ, իմանաս, իմանայ... փութամ, փութացայ, փութա՛ կամ
փութացի՛ր:
3. 17ա-24բ Երրորդ կերպ նախկին եղանակին.
Սահմանականի ներկայ ներգործական – Բանամ, բանաս, բանայ... դառնալոյ, դառնալով, ի դառնալ եւ այլն:
4. 25ա-8բ Առաջին կերպ երկրորդ եղանակին.
ներգործական – Սիրեմ, սիրես, սիրէ... սուլեմ, վերադիմեմ, տեւեմ:
5. 28բ-31ա Երկրորդ կերպ երկրորդի եղանակին.
ներկայ – Ասեմ, ասես, ասէ, ասեմք, ասէք, ասեն...
կարա՛ կամ կարեա՛, այլ կարացի՛ր:
6. 31ա-9ա Երրորդ կերպ երկրորդ եղանակին.
ներկայ – Տեսանեմ, [տես]անես, [տես]անէ... իջանեմ՝
էջ, մտանեմ՝ մուտ:
7. 39ա-44ա Նախկին կերպ երրորդ եղանակին.
ներկայ – Ընկենում, ընկենուս, ընկենու... պշնլոյ,
պշնլով, ի պշնուլ եւ այլն:
8. 44ա-9ա Երկրորդ կերպ երրորդ եղանակին.
ներկայ – Լնում, լնուս, լնու, լնումք, լնուք, լնուն... յենլոյ, յենլով, ի յենուլ եւ այլն:
9. 49ա-55ա Երրորդ եղանակի երրորդ կերպ. ներկայ – Թողում, թողուս, թողու... այտուի՛ր, այտուի՛ք,
այտուարու՛ք:
10. 55ա-8բ Չորրորդ կերպ երրորդ եղանակին.
ներկայ – Ընթեռնում, [ընթեռ]նուս, [ընթեռ]նու... կալայ, կալ կամ կակալարուք:
11. 58բ-60բ Հինգերորդ կերպ երրորդ եղանակին.
ներկայ – Պակնում, պակնուս, պակնու... քաղցի՛ր,
քաղցի՛ք կամ քաղցերու՛ք:
12. 60բ-2բ Առաջին կերպ չորրորդ եղանակին.
սահմանականի ներկայ – Աճիմ, աճիս, աճի, աճիմք,
աճիք, աճին... ճակատիմ, մորմոքիմ եւ այլք շատ:
13. 62բ-4բ Երկրորդ կերպ չորրորդ եղանակին.
ներկայ – Մատչիմ, մատչիս, մատչի... թռի՛ր, թռի՛ք,
թռարու՛ք:
14. 64բ-6բ Երրորդ կերպ չորրորդ եղանակին –
Բուսանիմ, բուսանիս, բուսանի... նիստ, նստէ՛ք, նստարու՛ք:
15. 66բ-8բ Բայն յերկուս բաժանի... Խոնարհումն
արտուղոյ բայիս. յառնել. սահմանականի ներկայ –
Յառնեմ, յառնես, յառնէ... յառնելով, զյառնէ եւ այլն:
16. 68բ-70բ Խոնարհումն արտուղի բայիս. երթամ. սահմանականի ներկայ – Երթամ, երթաս, երթայ... երթալոյ, յերթալ, երթալով եւ այլն:
17. 70բ-2ա Խոնարհումն ներգործակերպ եւ արտուղի բայիս. գամ. ներկայ – Գամ, գաս, գայ... գալոյ,
ի գալ, գալով եւ այլն:
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18. 72ա-3բ Խոնարհումն պակասաւոր բայիս մեղայ, որ լցուցանի մեղանչեմ բայիւն. ներկայ – Մեղանչեմ, [մեղ]անչես, [մեղ]անչէ... ի մեղանչել, մեղանչելով եւ այլն:
19. 74ա-7ա Խոնարհումն պակասաւոր բայիս
ներգործականի. լուայ, որ լցուցանէ զպակասութիւն
իւր ի ներգործական բայէն լսեմ – Լսեմ, լսես, լսէ... ի
լսիլ, լսիլով եւ այլն:
20. 77ա-80բ Ներգործական պակասաւոր բայս
արբի լցուցանի ի ներգործական ըմպեմ բայէն. ներկայ – Ըմպեմ, ըմպես, ըմպէ... ի արբիլ, արբիլով եւ
այլն:
21. 80բ-4ա Յաղագս խոնարհմանց. ներգործական արտուղեաց ներկայ – Ուտեմ, ուտես, ուտէ...
ուտիլոյ, ի ուտիլ, ուտիլով եւ այլն:
22. 84ա-7բ Ներկայ ներգործականի – Առնեմ, առնես, առնէ... առնիլոյ, ի առնիլ, առնիլով եւ այլն:
23. 87բ-90բ Ներկայ ներգործականի – Դնեմ,
դնես, դնէ... դնիլոյ, ի դնիլ, դնիլով եւ այլն:
24. 91ա-4բ Ներկայ ներգործականի – Տամ, տաս,
տայ, տամք, տայք, տան... օրինակ նշանագրի ի ներքոյ:
25. 95ա Ներկայ սահմանականի՝ ամպէ, անկատար՝ ամպէր... ամպելոյ, ամպելով եւ այլն:
26. 95բ Ներկայ սահմանականի՝ լուսանայ, անկատար՝ լուսանայր... լուսանալոյ, լուսանալով եւ այլն:
27. 96ա Սահմանականի ներկայ՝ երեւի, անկատար՝ երեւիւր... երեւելոյ, երեւելով եւ այլն:
28. 96բ Սահմանականի ներկայ՝ արժան է, անկատար՝ արժան էր... արժան գոլոյ, արժան գոլով եւ այլն:
29. 97ա-101ա Յաղագս հասարակ բայից. ներկայ
ներգործական – Խորհիմ, խորհիս, խորհի... կամեցեալ
եմ, կամեցայ, կամեաց:
30. 101ա-2բ Հասարակ ներգործական եւ կրաւորական. ներկայ – Ծնանիմ, ծնանիս, ծնանի... ի ծնանիլ, ծնանելով եւ այլն:
31. 102բ-4ա Հասարակ ներգործական եւ կրաւորական. ներկայ – Ուսանիմ, [ուս]անիս, [ուս]անի... ի
ուսանիլ, ուսանելով եւ այլն:
32. 104ա-7բ Հասարակ ներգործական. ներկայ –
Տանիմ, տանիս, տանի... տանիլոյ, ի տանիլ, տանիլով
եւ այլն:
33. 107բ-10բ Հասարակ ներգործականի ներկայ
– Ծանիմ, ծանիս, ծանի... ծանիլոյ, ի ծանիլ, ծանիլով
եւ այլն:
34. 111ա-4ա Հասարակ ներգործականի ներկայ –
Սկսանիմ, սկսանիս, սկսանի... ի սկսանիլ, սկսանիլով
եւ այլն:
35. 114ա-7ա Հասարակ ներգործականի ներկայ –
Ագանիմ, ագանիս, ագանի... ագանիլ, ագանիլով,
ագանիլոյ եւ այլն:
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36. 117բ-20բ Հասարակ ներգործականի ներկայ
– Սփածանիմ, [սփած]անիս, [սփած]անի... սփածանիլոյ, սփածանիլով եւ այլն:
37. 121ա-2բ Յաղագս էական բայից – Եւ սոցին
եւս զխոնարհմունսն տե՛ս ի հետեւեալսդ... եղանելոյ,
եղանելով եւ այլն:
38. 122բ-4ա Բայս լինիմ այսպէս խոնարհի. սահմանականի ներկայ – Լինիմ, լինիս, լինի... լինիլ,
լինելոյ, լինելով եւ այլն:
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39. 124ա-5բ Բայս եմ այսպէս խոնարհի. սահմանականի ներկայ – Եմ, ես, է, եմք, էք, են... յելն, զելով,
ով ել:
40. 125բ-7ա Բայս գոմ այսպէս խոնարհի. սահմանականի ներկայ – Գոմ, գոս, գոյ, գոմք, գոք, գոն...
ի գոլ, գոլով, զգոլ եւ այլն:
– 127ա-8բ Չորեքտասան կերպ բայից են այսոքիկ
– 1. Լուանամ, լուացի, լուա՛... 40. Էական բայ՝ գոմ:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «939/3252», «ԺԹ. Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս:

3253
ՍՏԵՓԱՆՆՈՍԻ ԼԵՀԱՑՒՈՅ ԲԱՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆՔ ԵՒ
ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆՔ
ԿԵՍԱՐԻԱ

ՌՃՂԹ. – 1750

ԹԵՐԹ՝ 141+1 (կրկն.՝ թ. 1. գրչի էջակալում՝ 1-282, որ է՝ 1ա139բ). չգրուած՝ 140ա-1բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԲx12 (Ա 10, ԺԲ 11): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած բոլորակ, վերեւում հաւասարաթեւ խաչ եւ անընկալելի պատկերներ,
բոլորակի վերեւում՝ «GALERTALARDAN», բոլորակի տակ՝
«ROKORLAN ANGVIRLOK» (լուսադրոշմերը թերթեզերքին
են, երբեմն՝ կտրուած, ուստի եւ՝ դժուարընկալելի): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
16,1x10,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,6x6,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 11ա): ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ սեւ դրոշմազարդ կաշի. Ա. փեղկը
եւ մէջքը վարդագոյն լաթ. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-139բ Բանք իմաստասիրականք եւ աստուածաբանականք, համառօտաբար իբր սահմանօրէն
արտադրեալք եւ հաւաքեալք ըստ այբուբենից, աշխատութեամբ Լեհացի Ստեփաննոսի բանասիրի
Տե՛ս ձեռ. 110, 370ա-463բ: ա/ 1ա-20ա բ/20ա-7ա: գ/27ա30ա: դ/30ա-5ա: ե/35ա-42ա: զ/42ա-5ա: է/45ա-6ա: ը/46աբ:
թ/46բ-8ա: ժ/48ա-9ա: ժա/49ա-51բ: ժբ/51բ-3բ: ժգ/53բ-8բ:
ժդ/58բ-61ա: ժե/61ա-6բ: ժզ/66բ-76ա: ժէ/76ա-7բ: ժը/77բ-87բ:
ժթ/87բ-92բ: ի/92բ-8ա: իա/98ա-101բ: իբ/102ա-6ա: իգ/106ա07ա: իդ/107ա-16բ: իե/116բ-7ա: իզ/117ա-24բ: իէ/124բ-9բ:
իը/129բ-31ա: իթ/131բ-4բ: լ/134բ-6ա: լա/136ա-9բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 11ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1950ականներին. Ա. փեղկի եւ
մէջքի վարդագոյն լաթը նոր, Բ. փեղկի կաշին մաշուած, տեղ-տեղ
թափուած. լուսանցակողերը սեւացած. թերթերին խոնաւութեան
եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. 1բ՝ հանդիպակաց երեսի
գիրը մասամբ արտատպուած. կազմաստառներին եւ գրեթէ բոլոր
թերթերին ցեցի անցքեր. թերթերի թափուած, պատռուած հատուածները, որոշ ցեցի անցքեր լրացուած դեղնաւուն թափանցիկ թղթով:

Գրչի. 139բ Գրեցաւ թվին ՌՃՂ. եւ իննի (1750), ձեռամբ յոգնամեղ եւ անպիտան իբր գրչիս ի Կեսարիայ:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա «940/3253», «ՌՃՂԹ. 1750 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին՝ բուսական
եւ թռչնային զարդանախշեր:
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ՅՈՀԱՆ ԿԼԵՄԱՔՍ, ՍԱՆԴՈՒՂՔ ԳԻՐՔ ԵՒ ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ
ԺԷ.-ԺԸ. դարեր
ԹԵՐԹ՝ 169. չգրուած՝ 2բ-3ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12 (ԺԲ 10, ԺԵ 3):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շեղանկիւն ողկոյզ,
թագով պսակուած անընկալելի լատինատառ գրութիւն: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,3x10,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9,8x5,8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 60ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. վերին ձախ անկիւնը եւ ստորին անկիւնները կարկատած
վարդագոյն լաթով. մէջքը սեւ կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ.
աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ. Ա, Գ.
սպիտակ չգրուած թուղթ՝ աւելացուած յետագայ նորոգման ժամանակ, Բ՝ ձեռագրի թղթից:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր՝ 12ա:
Գ ո յ ն ՝ կարմիր:

Նմուշ 60ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1950ականներին. Ա. փեղկը
խոնաւութիւնից ձեւափոխուած. Պհպ. Գի ելուստը ընդմէջ թ.
166-167. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր. թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը
տեղ-տեղ գունափոխուած. թերթերի թափուած հատուածները
նորոգման ժամանակ լրացուած սպիտակ չգրուած թղթով:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1ա-142բ [Յոհաննու Կլեմաքսի Սանդուղք
գիրք]
– 1ա Գիրքս այս սուրբ, կոչեցեալ Սադուխ աստուածային ելից – Ի գիրս կենաց յերկինս գրին, որք
զանձինս յայս ճանապարհս դնին... զբարւոքն եւ
զստոյգն:
– 1բ-2ա Ցանկ գրքոյս – Վասն ցաւոց սրտի եւ
տրտմութեան... Վասն սիրոյ, յորում յոյս եւ հաւատ եւ
նայեա՛ աստուածաբանութեան պարունակումն:
– 2ա-4ա Մի՛տ դիր, թէ որպէս ճշմարտութեամբ...
Տե՛ս ձեռ. 1919, 2բ-51ա: Յովհաննու առ Յովհաննէս/4ա5ա: 1/5բ-11բ: ա/12ա-4բ: բ/15ա-9ա: գ/19բ-41բ: դ/չիք: ե/41բ4ա: զ/44ա-51ա: է/51բ-5ա: ը/55ա-6բ: թ/57ա-8բ: ժ/59ա-60ա:
ժա/60ա-1ա: ժբ/61ա-2բ: ժգ/63ա-7ա: ժդ/67ա-77բ: ժե/77բ-8ա:
ժզ/78բ-9բ: ժէ/79բ-81բ: ժը/81բ-2բ: ժթ/82բ-4ա: ի/84բ-5ա:
իա/85բ-8բ: իբ/88բ-91ա: իգ/91ա-3ա: իդ/93ա-5ա: իե/95բ102ա: իզ/102ա-4ա: իէ/104բ-7բ: իը/108ա-14բ: իթ/115ա-21ա:
լ/121բ-3բ: լա/124ա-7բ: Յռջբ./129ա-42բ:
Կից՝ 128աբ Ցանկ կրկին – Վասն սիրոյ, հաւատոյ եւ յուսոյ
30... Վասն սրտին յաշխարէ. առաջին ելք 1:
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2. 143ա-7բ Կեանք քաղաքավարութեան երանելոյ
եւ սրբոյ հօրն մերոյ Յօհաննու հօր Սինեայ, որ կոչի
Կլէմաքս, զոր գրեաց Դանիէլ կրօնաւոր միայնակեաց
Ռութայ լերինն – Ոչ է կարօղ բանք իմ, ո՜վ սիրելի եղբարք... անեղին Աստուծոյ, որում փա՛ռք այժմ եւ միշտ
եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Բ. 148ա-164ա Լուծմունք դժուարիմաց եւ նուրբ
բանից, որ կան ի գիրքս յայս, կոչեցեալ Կլիմաքս,
արարեալ Դանիէլի կրօնաւորի Ռայիթեցւոյ
Տե՛ս ձեռ. 1924, 287բ-302բ: ա/148ա-50ա: բ/150ա-1ա:
գ/151բ-3բ: դ/153բ-4ա: ե/154ա: զ/154աբ: է/154բ: ը/154բ:
թ/155ա: ժ/155ա-7ա: ժա/157ա: ժբ/157ա: ժգ/157աբ: ժդ/157բ8ա: ժե/158աբ: ժզ/158բ-61ա: ժէ/161բ-2բ: ժը/163ա-4ա: ժթ/164ա:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
164ա-9բ (նոտրգիր) [Օրհնութիւն] – Օրհնեալ է
Հայրն Աստուած, անեղ, անծին եւ անժամանակ...
փրկեալ ազատես չա///(2 բառ թափուած զձեզ. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 5բ՝ սեւ բոլորակ, անընկալելի:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բա՝ «Դանիէլ մարգրէն ի գուրծ
ասաուծուցն»: 14ա՝ «ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ»: 49բ՝
«աաաա բբբբ գգգգ...»:
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ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՌՃԳ. – 1654
ԹԵՐԹ՝ 194. չգրուած՝ 3բ, 12աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԱx12+2 (1՝ 12, 2՝
14)+ԺԲ-ԺԴx12 (ԺԲ 14, ԺԳ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, թ. 1, 12 այլ թուղթ.
լուսադրոշմով՝ շրջանաձեւ ցանկապատ, մէջը ցուլ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,5x11,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (10,2x7,8): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 42ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 42ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 4ա, Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 41բ, 45ա, 101բ, 116ա, 159ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝
բուսական, թռչնային, խաչ, տաճար՝ 159ա, դուռն՝ 172բ, հանդերձ՝ 173բ, սկիհ եւ Սուրբ Հոգի՝ 174ա, ժամահար՝ 174բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ախտարք: ԺԷ. դ.: ԱԲ (վջ.). չգրուած՝
Բբ. ստացուած մէկ թերթի ընդերկայնակի ծալումով: Մագաղաթ,
15,2x11,5. միասիւն (14x10), անարուեստ նոտրգիր (նմուշ՝ Աա),
տող՝ Աա՝ 17, Աբ՝ 15, Բա՝ 5: Կարդալ՝ Աա, Աբ, Բա «Որպէս սուրբ
Գիրիքոր զվիշապն կապեաց, որպէս Մովսէս... զչար սիրդ<ը>ն
դեդ ծառայիս»:

Նմուշ Աա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, կաշին ճաքճքած, տեղտեղ թափուած, մէջքը վերից վար պատռուած, զոյգ գամերն ու
կապիչներն ընկած. Ա. փեղկը մէջքից մասամբ անջատ, խոնա-

ւութիւնից ձեւափոխուած. լուսանցակողերի կարմիրը թափուած.
թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր, թ. 1-19, 36, 38-9, 101-5, 118-24, 156-9, 187-94՝ ցեցի անցքեր, թ. 1, 12-3, 24-5՝ հիմքից ամբողջովին, թ. 14, 23, 145՝ մասամբ անջատ. թ. 2-11, 146-57, 160-71, 183-94՝ կարերը թուլացած. թ. 61-2, 67-70, 132-6՝ գործարանային թերութիւն. թանաքի
բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2ա Նախադրութիւն եւ Ցանկ աստուածային
գրոցս – Ա. Սուրբ մկրտութեան... ս. Կիրակէի գանձ:
1. 2բ-17ա [Կ]անոն մկրտութեան – Յորժամ
քրիստոնեա առնեն, նախ չէ պարտ յեկեղեցին թողուլ,
այլ ձեռնադրեսցի յառաջ երից շաբաթիւք...
2. 17ա-20բ Կանոն նշան աւրհնելոյ – Պարտ է
նախ ընդ կանոնօք զփեսայն եւ զհարսն, զի մի՛ լիցին
ազգականք միմեանց...
3. 20բ-40բ Կանոն հանդերձ հարսանեաց ա[ւր]հնելոյ – Եւ բերեր(=բերեն) առաջի քահանային եւ
ասեն շարական խաչանշան. սաղմոս. Կին քո որպէս
այգի... Ընթերցուած յԱռակաց. Լուարու՛ք, թագաւո՛րք
եւ ի միտ առե՛ք...
4. 40բ-1բ Կանոն պսակ վերացուցանելոյ – Եւ յետ
Է. աւուր երթայ քահանայն եւ առնու զնոսա եւ տանի ի
դուռն եկեղեցւոյն, սաղմոս. Լո՛ւր Աստուած աղօթից
իմոց...
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5. 41բ-5ա Կանոն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զսուրբ խորհուրդն եւ խաչ առաջի եւ բուրվառ եւ
երթա առ հիւանդն եւ [ի] երթալն ասեն Ամբիծքն...
6. 45ա-66բ Կանոն թաղման – Յորժամ զամենայն
ննջեցեալսն ի Քրիստոս ուղարկեն, սաղմոս կցուրդ.
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՜ծ, ըստ կանոն՝ Երկինք պատմեն...
7. 66բ-72ա Կանոն այգալացին – Ի ճանապարհին
ասեն անբիծք եւ ի գերեզմանն ասեն շարական. Յիսուս միածին...
8. 72ա-5բ Եօթն օր ասեն Անբիծք – Եւ շարական ի
ձայնէն եւ սաղմոս ի ձայնէն առաջին աւուրն. Աւետարան Յովհաննու. Եթէ սիրէք զիս...
9. 75բ-9ա Կանոն եօթներորդ աւուրն – Սաղմոս.
Հոգի քո սուրբ եւ բարի... Ընթերցուած յԵսայէ մարգարէէ. Այսպէս ասէ՝ Տէ՛ր. Մոռասցեն զնեղութիւնս...
10. 79ա-87ա Կանովն տղա թաղելոյ – Ասեն Սաղմոս. Առ քեզ, Տէ՛ր համբարձի. Առ քեզ, Տէ՛ր, կարդացի,
ի քեզ, Տէ՛ր, յուսացա, ցնծացէ՛ք...
11. 87ա-9ա Կանով[ն] այգոյն – Երթան ի գերեզման եւ ասեն սաղմոս. Աւրհնեցէ՛ք մանուկ, Ընթերցուածս յԵսայէ մարգարէէ – Զի ի Տեառնէ եղիցի դարձ
արդարոց...
12. 89ա-91ա Կանովն եօթներորդ աւուրն – Սաղմոս.
Երթան ի գերեզմանն, սաղմոս. Երանի բնակողացն...
Ընթերցուածս յԱռակաց. Արդարքն յաւիտեան կացցեն...
13. 91ա-5բ Կանովն հոգիհանգիստ առնելոյ –
Սաղմոս. Երանի որում թող՛՛, մի՛ նախանձիր ընդ. Տէ՛ր,
մի՛ սրտմտութիւն...
14. 95բ-101ա Կանովն տեառնականի – Ածեն
զզուարակն ի դուռն եկեղեցւոյն եւ դնեն կարմիր ի
վերայ եւ բամբակ, մատուցանեն զանարատն...
15. 101ա-15բ Կանովն խաչ աւրհնելո – Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց եւ նա՛՛... Ընթերցուածս յԱռակաց. Երանեալ է այր, որ եգիտ զիմաստութիւն...
16. 116ա-28ա Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Առեալ քահանան զխաչն եւ զԱւետարանն, եւ զսուրբ մեռոնն,
հանդերձ ժողովրդեամբն, եւ երթան ի ջուրն, եւ ի ճանապարհին ասեն շարական. Լոյս ի լուսոյ... Ընթերցուած ի Չորրորդ թագաւորութեան. Եւ ասեն արք քաղաքին ցԵղիսէէ...
17. 128բ-41ա Կանոն Մեծի հինգշաբաթին զապաշխարողսն արձակելոյ – Ժողովէ քահանայն զապաշխարողսն ի դուռն եկեղեցւոյն, եւ ասեն սաղմոս
Գ., գոբղայս Զ. Առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի...
18. 141ա-6բ Քարոզ պատուիրանի, զոր քահանայն զեկուցանէ ժողովրդեանն – Նախ քան զսկիզբն
խորհրդւոյն առեալ զսուրբ Աւետարանն ի գիրկս իւր եւ
ձեռն իւր կարկառեալ ասէ. Լուարու՛ք ինձ...
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19. 146բ-58բ Կանովն Մեծի հինգշաբաթին Ոտնալուաին – Ըստ որում ասաց Տէրն. Ա[ւ]օրինակ մի ետու
ձեզ. զոր արարեալ է տեառն Եփրեմի Խորին Ասորոյ...
20. 159ա-68ա Կանոն նաւակատեաց եղելելոյ
(=եկեղեցւոյ)՝ պղծելոյ յանօրինաց եւ շարժոել
(=շարժեալ) սեղան վերըստին հաստատել – <Ի>
Տանէ եպիսկոպոսն յեկեղեցին հանդերձ քահանայիւք
եւ սարկաւագօք...
21. 168ա-72բ Կանոն աւազան աւրհնելոյ – Տանին
զաւազանն, ի տեղի իւր հաստատեն. նախ ջրով լուանան ներքոյ եւ արտաքոյ, առնեն ընդ ջուր գինի...
22. 172բ-3բ Կանոն յորժամ նոր դուռն դնեն եկեղեցւոյն – Հաստատեն ի տեղւոջ իւրում եւ ասեն սաղմոս. [Խ]ոստովան՛՛: Քարոզ. Խնդրեսցուք՛՛. եւ ասէ
աղօթս. Տէ՛ր Աստուած, նորոգիչ...
23. 173բ-4ա Կանոն հանդերձին սպասու աւրհնելոյ – Տանին յեկեղեցին, առաջի բեմբին. սարկաւակն ի
վեր ունելով ասեն սաղմոս. Սիրեցի զքեզ, Տէ՛ր...
24. 174աբ Կանովն սկի[հ] եւ զմաղման (=մաղզման) աւրհնելոյ – Լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով
յեկեղեցւոջն եւ ապա ասեն սաղմոս. Տէ՛ր, հովուեսցէ...
25. 174բ-6բ Կանովն ժամահար աւրհնելոյ – Բերեն առաջի բեմին, լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով.
սաղմոս. Արհնեա՛, անձն իմ, Տէ՛ր... Եւ ասէ զաղօթս.
Տէր Աստուա՛ծ, զօրութեանց...
26. 176բ-9բ Կանովն սերմն եւ շեղջ եւ հնձան
աւրհնել – Սաղմոս. Քեզ վայել է. Ընթերցուածս յԱռակաց. Պատուեա, զՏէր ի քոց արդար վաստակոց...
27. 180աբ Կանոն նոր գիրք աւրհնելոյ – Տանին
յեկեղեցին եւ հանին ի բեմպն, ունելով սարկաւակն ի
վերայ բազկացն, սաղմոս. Նայեցարու՛ք ժողովուրդ...
28. 180բ-3բ Կանոն խաչալուայ առնելոյ – Սաղմոս. Նշանեցաւ: Ընթերծուածս Չորրորդ թագաւորութեան. Եւ ասեն արք քաղաքին...
29. 183բ-94բ [Աւետարանք Բժշկութեան, Իւղաբերից, Պաշտաման]
ա. 183բ-5ա Իւղաբերից Աւետարան Մաթէոս
[Մտթ. ԻԸ. 1-20] – Եւ յերեկոյի շաբաթուն, յորում
լուսանայր...
բ. 185աբ Բժշկութեան Աւետարան Մաթէոսի
[Մտթ. Դ. 23-25] – Եւ շրջէր Յիսուս ընդ ամենայն
կողմն Գալիլացւոց...
գ. 185բ-6բ Իւղաբերից Աւետարան Մարկոսի
[Մրկ. ԺԵ. 42-ԺԶ. 8] – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի
ուրբաթ էր եւ ի շաբաթն մտանէր...
դ. 186բ-7ա Բժշկութիւն Աւետարան Մարկոս [Մրկ.
Է. 31-37] – Եւ ելեալ միւսանգամ ի սահմանացն
Տիւրոսի...
ե. 187ա-8բ Իւղաբերից Աւետարան Ղուկաս
[Ղուկ. ԻԳ. 50-ԻԴ. 12] – Եւ ահա այր մի, անուն Յովսէփ, որ էր նախարար...
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զ. 188բ-9ա Բժշկութիւն Աւետարան Ղուկաս
[Ղուկ. Թ. 37-44] – Եւ եղեւ ի վաղիւն մինչ իջանէին
նոքա...
է. 189ա-90բ Իւղաբերից Աւետարան Յովհաննու
[Յվհ. ԺԹ. 38-Ի. 18] – Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսէփ...
ը. 190բ-1բ Բժշկութեան Աւետարան Յովհան
[Յվհ. Դ. 46-54] – Եկն դարձեալ ի Կանա Գալիլեացւոց,
ուր արար զջուրն գինի...
թ. 191բ-2ա Պաշտման Աւետարան Մատթէոսի
[Մտթ. ԺԳ. 43-52] – Յայնժամ արդարքն ծագեսցին,
իբրեւ զԱրեգակն արքայութեան...
ժ. 192աբ Պաշտման Աւետարան Մարկոս [Մրկ.
Դ. 26-34] – Եւ ասէր. Այսպէս է արքայութիւն Աստուծոյ...
ժա. 192բ-3բ Աւետարան Ղուկասու [Ղուկ. ԺԲ. 3248] – Մի՛ երկնչիր, հօ՛տ փոքրիկ, զի հաճեցաւ Հայր
ձեր...
ժբ. 193բ-4բ Աւետարան Յովհաննու [Յվհ. Ե. 1930] – Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ ցնոսա. Ամէն,
ամէն ասեմ ձեզ...
Ծնթ. Ստ. լս-ներում կան կանոնների համառօտ խորագրերը: Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 194բ Ով որ հանդիպիք սմա՝ կարդալով կամ
օրինակելով, լի բերան ողորմի ասէ՛ք, Աստուած զձեզ
ողորմեսցի. ամէն: Թ[ուին] ՌՃԳ. էր (1654):
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1. 1բ (1754 թ., նոտրգիր) Ես՝ տէր Յօսէփիս, Պաքու որ Դանօվ եկի թվին. ՌԲՃԳ. (1754), փեդըրվարի
ԺԴ., օրն է շափաթ:
2. 1բ (1784 թ., նոտրգիր) 1784, Ապրիլի 13 Բաքու
գրվեցավ, Ղազար:
3. 1բ (1897 թ., շղագիր) Նուէր Մատենադարանին
Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի ի Խորէն աւագ քահանայէ
Միրզաբէգեանց, ի 5 Սեպտեմբերի, 1897 ամի ի
Բագու:
4. 1ա (ԺԹ. դ., նոտրգիր) Յիշատակ է Մաշտոցն իմ
հալալ վաստակոց իմոց, որ տվի Պետրոսի որդի Աստուածայտուրին ձեռն, որ կարդայ հոգեւոր, յիշի Աստուած, յիշօղն օրհնի, ո՜վ սիրելի եւ նազելի եղբարք<ը>դ իմոյ, աստուածայսէր քահանայք եւ մանկունք եկեղեցոյ, պաշտօնեայք, ժողովուրդք, սուրբ
վարդապետք:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «961/3255»: «ՌՃԳ. 1654 Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 65բ՝ (անարուէստ նոտրգիր, ստ. լս.)
«Աստ աղօթք օրհնութեան գարք Հօր եւ օրհնէսցէ,
կնքեալ պահեսցէ զգերեզման եւ ոսկերք |66ա| օրհնեսցի, կնքեալ պահեսցի դանբարան զոսկերք ծառայ Աստուծոյ, |66բ| եւս օրհնեսցի եւ կնքեալ պահեսցի շիրիմ
եւ ոսկերք ծառայիս եւ անշարժ եղիցի կնիք տէրութեան
քո ի վերայ բնակարանի |67ա| ծառայ միչեւ եմ կեալ
նորոկօղն եւ ճարտարապետն ամենեացն Տէր մեր»:

3256
ՊԱՐԶԱՏՈՄԱՐ
ՌՃԺԹ. – 1670
ԹԵՐԹ՝ 28: ՊՐԱԿ՝1-4x8 (1՝ 2, 4՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ծաղկաման, «94», «IPC», «GA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,1x10,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,2x7,2): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 2բ): ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն մոմլաթ՝ ճնշագծերով. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 2բ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը եւ պահպանակները նոր՝ պատրաստուած 1950-ական թթ. նորոգման ժամանակ. թերթերի հիմքերն ամրացուած կազմաստառների ելուստներով. թերթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր, թ. 11,
14-5, 18-9, 28՝ թափուած հատուածները նորոգման ժամանակ
լրացուած դեղնաւուն չգրուած թղթով, թ. 2, 5-7՝ հիմքից մասամբ

անջատ. թ. 3՝ հիմքին մօտ խիստ մաշուած, թ. 3, 17-8, 28՝ ցեցի
անցքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3աբ Թվին ՌՃԺԹ. (1670) – Բանալի առաջի
գիրն Բեն էր, եւ Տանուտէրն ի վերեւն Կարիճ է... բայց
խթումն կու լուծէ /// (շար.):
2. 4ա-14բ, 1ա-2բ, 15ա-28բ Պարզատումարս յընտիր եւ ըստոյգ օրինակէ անանց եւ յաւիտենական –
Եւթներրեակ Դ. Ա. Յունվար ԼԱ. օր է, Ե.շաբթի մտանէ... Մայիս ԻԶ. (26) ել աստեղ մայիս ԻԴ. (24) ///
(շար.):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Բվնդ. 3ա:

ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառ՝ 1ա՝ «946/3256»:
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3257
ԲԱՌԳԻՐՔ
ՌՃԻԲ. – 1673
ԳՐԻՉ՝ Միքայէլ երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ասլամազ դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 290. չգրուած՝ 2բ-3բ, 82բ-6բ, 99բ, 146ա-50բ, 300աբ:
ՊՐԱԿ՝ 1x2+Ա-ԻԵx12 (Թ, ԺԴ՝ 4, Ի՝ 14)+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ երկարեկոթ երեքնուկ, որիր ձախ՝ «I»,
աջում՝ «Z», թագ, մահիկով պսակուած վեցթեւ աստղ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,6x10,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ 4ա-98բ (9x5,5), երկսիւն՝ 100ա-276բ (10,5x7,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 54ա), այլ
ձեռք՝ թ. 100-45 (նմուշ՝ 104ա). խորագիրք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 18 (թ.
4-98, թ. 151-276), 22 (թ. 100-45): ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն
դրոշմազարդ կաշի՝ դռնակով եւ մէկ կապիչով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դեղին մետաքս:

Նմուշ 54ա

ջուկ – [Պ]արտ՝ պատշաճ, ի դէտ՝ ի ճախ... գիծք՝
տառք, գծաւորք:
Բ. Բանք զանազանք
1. 251ա-3բ Ի Հարցմանց գրոց Գրիգորի Տաթեւացւոյ
ա. 251ա-2բ Ցանկ առաջին հատորի հարցմանցս
– Ա. [Ն]ախ Ընդդիմադրութիւն, որոց զհարկն ասեն...
խնդրեսցես առանց շփոթելոյ ի կարգի Աստուծոյ:
բ. 252բ-3ա Երկրորդ հատորն հերձմունքն է Արիոսեանցն. Ի գլուխ – Ա. Առաջին, որ ասեն կամաւ ծնաւ,
թէ ոչ կամայ... Փչումն Ժ. գլխով:
գ. 253աբ Առարկութիւն հոգէմատից. Թ. գլխով –
Ա. Նախ որք աստիճան դնեն յԵրրորդութեանն եւ ի յայլում ասեն զՀոգին, որպէս պատահումն... այս առ հոգէմարտսն:
Տե՛ս Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք հարցմանց, Կ. Պոլիս, 1729:

Նմուշ 104ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, գունթափ, ցեցի անցքերով, մէջքի կաշին ճաքճքած, Բ. փեղկի ստորին
արտաքին անկիւնում դռնակը պատռուած, որի հետեւանքով միջուկը տեսանելի, կապիչներից մէկն ընկած. լուսանցակողերը
կեղտոտուած, սեւացած. Ա. փեղկի կազմաստառին հանդիպակաց էջի գիրը մասամբ արտատպուած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. գրեթէ բոլոր թերթերին ցեցի անցքեր. թ. 1, 127, 276՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 63-74 հիմքի կարերը թուլացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. Բառգիրք
1. 4ա-98բ [Համառօտ հաւաքումն եւ գումարումն
բառից յԱստուծաշունչ գրոց՝ յԵրեմիայէ բանասիրէ
Մեղրեցոյ. ձեռ. 451, 17ա] – Բառք ի գրոց արարածոց. Եդեմ՝ երկիր փափկութեան եւ վայելչութեան, ակն՝
սուտակ կարմիր գոյնաւոր... ընկեր շակել՝ ապստամբել
կամ նշկահել:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975 (այստեղ
ձեռագիրս չի օգտագործուել):

2.100ա-45բ [Բառգիրք Երեմիայի Ղրիմեցւոյ] –
Աբբանա՝ քար, որոյ երկիր պագէին կամ կռոց տուն
կամ բաղնիք կամ լուացման տեղիք... խաննչումն՝
հպարտութիւն:
Տե՛ս Հայկ Ամալեան, Հայ միջնադարեան բառարանագրութիւնը, Երեւան, 2007 (ձեռագիրս օգտագործուած չէ):

3. 151ա-238ա [Բառգիրք] – Արտուստ՝ արտաքուստ, արհեգէ՝ համոքէ կամ ժիրէ... քքել՝ թշնամանել:
Քրիստոսի, Աստուծոյ մերոյ փա՜ռք, յաւիտեանս. ամէն:
4. 238բ-51ա Յանդէս բանաստեղծաց, փաղանունաբար ստորոգիլ նորավարժիցն սակս, բառէ գեղ-

2. 254ա-76բ [Գ]իր Հաւատոյ խոստովանութեան
Հայաստանեայց եկեղեցոյ, գրեալ ի Ներսէսէ եպիսկոպոսէ, եղբօրէ կաթողիկոսէ Հայոց՝ Գրիգորիսի, ի
խնդրոյ վերապատիւ փեսայի. ինքնակալ թագաւորին Հոռոմոց մեծի պոտօստառորին Ալեքսանոսի,
յորժամ ել յԱրեւելս եւ էր ի Մամուեստիայ, ի մայրաքաղաք Կիլիկեցոց, անդանօր հետեւելով եւ նմին
կոչմամբ նորին ի թուականին ՈԿԶ. (1217) – [Բ]անիւք դուզնաքեա իմն խօսելով ի լսելիս խոհեմագունիդ
եւ աստուածասիրի անձին... ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերոյ, որում փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. նոտրգիր, ԺԸ. դար
1. 1բ-2ա [Աղօթք] – Երիցս երանելի, գովելի եւ պատուելի եւ գերազարդ, հոգիընկալ... բխեսցի խոհեմութեանդ:
2. 277ա-86բ [Բառգիրք] – (մէկ բառ չգրած) երանկ
լուսոյ կամ ի տեսումն ածօղ կամ ի մէջ բերող, արփի՝
լոյս... նկուն ամօթ:
3. 287ա Յաղագս Դ. գետոց – Ի հայս եւ եփրայեցիս. Փիսոն, ի յոյնս Ինդոս, սայ իջանէ յարեւից... եւ
խառնի ի Դկլաթ:
4. 287բ-9բ Մասնաւոր գաւազան տալոյ – Առ քեզ
գաւազան իշխանութեանն այսոհետ եւ նմանեցար
հրեշտակաց... Հոգւոյն զօրութեան անզրաւ յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 82ա Ողջո՜յն ընդ ձեզ, խաղաղութիւն ընդ
ձեզ: Գրեցաւ Բառսգիրքս ձեռամբ Միքայէլ իրիցոյ,
թվին ՌՃԻԲ. (1673), Մարտի ԺԹ., ի վայելումն Ասլամազ դպրի. ամէն:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

287ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Ի վայելումն տէր Մինասին, ով որ կարթայ, ելեայ Քրիստոս ի դատաստանիս:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ՌՃԻԲ. 1673 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «962/3257»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Օգնեց Սուրբ Հոգի եւ հաս
խթիկ», «Առ քեզ իշխանութիւն», «Եոնտական, զիոնտական, էոնտական, ընոտական, թոնտական, ժոնտական, իոնտական, լոնտական, խոնտական, ծոնտական
անուբանախ ոստի», 82ա՝ «Գրչափ, ժամ է գիտիլ
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ըզՏէրն էօ՜ էհ, էհ, էա, էն, թագաւոր մի կամեցաւ աշտանակ, զամենաւօրք բառնի, ողջոյն ընդ ձեզ եղպայրք իմ», 86բ՝ «Վաշխ կաշառ, ախնահայզ կամ
սանահայր, մայրաքաղաք, մայրաբնակելայ ի սուրբ
քաղաքն Երուսաղէմն», 99ա՝ «Գայիսոն, նիզակ կամ
աշտէն, գայլ, երախակալ, գայռել շղթայ, գայոցական,
գաղափար՝ օրինակ, գաղգաղել՝ խոշորել, գաղջ՝ ոչ
ջերմն եւ ոչ ցուրտ, այլ գաղափար օրինակ, գաղգաղել»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 290բ՝ թռչուն:

3258
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 118. չգրուած՝ 106բ, 118ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx10 (Ա 6, Բ,
Ը, Թ, ԺԱ, ԺԳ 8, Ե, ԺԲ 9, ԺԴ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,4x11,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12-12,5x9-9,5):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր՝ 1ա-11բ, 44ա-5բ, 79աբ (նմուշ՝ 7ա), նոտրգիր՝
12ա-43բ, 45բ-78բ, 80ա-117բ (նմուշ՝ 15ա): ՏՈՂ՝ 17-24: ԿԱԶՄ՝
կարմիր լաթ, մէջքը՝ սեւ կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ դեղնաւուն չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. դեղնաւուն
չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 7ա

Նմուշ 15ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը նոր՝ պատրաստուած 1950-ական
թթ.. լուսանցակողերը տեղ-տեղ մաշուած, խոնաւութիւնից սեւացած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան
զանազան հետքեր. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած. թ. 118՝ ցեցի անցեր.
ընդմէջ թ. 34-35՝ 2, թ. 43-44՝ 1 թերթ ընկած. ընդմէջ թ. 53-54՝ 1,
թ. 71-72՝ 2 թերթ կտրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-79բ [Գրիգորի Նարեկացւոյ Մատեան ողբերգութեան]
Տե՛ս ձեռ. 1568, 5բ-341ա: Դրութիւք/չիք: ա/1ա-2բ: բ/3ա7բ: գ/7բ-13ա: դ/13ա-4բ: ե/14բ-7ա: զ/17ա-8բ: է/18բ-20բ:
ը/20բ-1բ: թ-ժե/չիք: ժզ/21բ-2բ: ժէ/22բ-4ա: ժը/24բ-6բ:
ժթ/27ա-9բ: ի/29բ-33բ: իա-իզ/չիք: իէ/33բ-38ա: իը-կա/չիք:
կբ/56ա-8ա: կգ-կե/չիք: կզ/38ա-43բ: կէ-կթ/չիք: հ/58ա-60բ:
հա/46բ-52ա (սկ. «/// Այլ ես անպիտանս յամենայնի...»): հբհթ/չիք: ձ/54ա-6ա: ձա/44ա-6ա: ձբ-ձգ/չիք: ձդ/61ա-2բ: ձե/62բ4ա: ձզ/64ա-5բ: ձէ/65բ-7բ: ձը/67բ-9բ: ձթ/60բ-1ա: ղ/69բ-74բ:
ղա/74բ-8ա: ղբ-ղդ/չիք: ղե/78ա-9բ:
Ծնթ. Գլուխների կարգը՝ խառն:
Տե՛ս Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան ողբերգութեան, քննական բնագիրը, աշխատասիրութեամբ Պ. Մ. Խաչատրեանի եւ Ա.
Ա. Ղազինեանի, Երեւան 1985:

Բ. 52բ, 88ա-98ա [Տաղք].
1. 52բ Այս մանուկս զդրախտ տնկեալ ցանկալի /
եւ ի նմա եդեալ երկու կենդանի... զայն աթոռոյ Աստուածն օրիօր:
2. 88աբ [Տաղ Վեցերորդ կիրակէին, ասացեալ ի
Յակոբ Մեղաւորին. ձեռ. 2672, 123ա] – Յաւուր յարութեան յորժամ որոտան, / երկինք եւ երկիր ի յահէն
Քրիստոսի դողան... դառնութեամբ կոծին եւ դողան
դէմ արքայութեան:
3. 89ա Մերժեալ էհան յաւդին դրախտէն, / մերկ
խայտառակ անասնօրէն... որ նորոգեաց զմեզ
վերստին:
4. 89ա [Տաղ Ծննդեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ձեռ. 1639, 193ա] – Երկինք երկնից ի<մ>աց
արարէ՛ք / եւ երկրայնոցս դուք խոնարհեցէ՛ք... զայն
երկնից ստեղծօ[ղն] օրի օր ///:
5. 89բ Այս մանուկս զՆոյի տապանըն շինեաց, /
զԱբրահամու զորթ<ը>ն ճաշակեաց... զայն Սիմէօնի
Աստուածն օրի օր:
6. 90ա Պարտաւորեալս զինչ արարից, ո՜վ Յիսուս, / զի հուրն անշէջ եղեւ ըսպասօղ հետոյս... արդ,
այց արա՛ վտանգելոյս, Յիսո՛ւս իմ:
7. 90ա Վարանելով, վարանելով մոլար<դ> դեգերիմ, աւա՜ղ, / ոչ ունելով դադար երբէք սիրովդ երերիմ... գարուն հասեալ բոլոր աշխարհն բերկրաւորի,
աւա՜ղ:
8. 90բ Այս իմ խորված հատած սրտիկս նոր
վիրաւորի, / առանց ծագման քոյ աննման տեսուդ
արեւուն, աւա՜ղ... առանց վարդի չորանայցէ բոլոր քոյ
այգին:
9. 90բ-2ա Նըստեալ կանայքն ողբային / առ գերեզման Անմահին... ձեր կատարման հանդիսի:
10. 92աբ Իսկակից Հօր ծ[ն]ունդ անեղ, / ամենազոր արքայդ ահեղ... արի՛, Տէ՛ր, լաւ կենդանացո՛յ մեռեալ հոգիս:
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11. 92բ-3բ Ի միտս եկեալ երբեմն-երբեմն արթնապէս, / յիշեմ զանցեալ անհուն մեղան[չ]իմ պէսպէս... Աստուա՛ծ, քաւեա՛ զմեղաւորս սրբապէս. Տէ՛ր,
ողորմեա՜:
12. 94ա-5ա [Տաղ եւ գովասանք Սուրբ տաճարին
Էջմիածնայ՝ յԱռաքել վարդապետէ. ձեռ. 424, 195բ]
– Ահա ասեմ բան գովեստի, / մօրըդ լուսոյ սուրբ տաճարի... յոյս յարութեան կենաց պարգեւեաց:
13. 95բ Մարտիրոսաց երբեմն ի խրատին, / երբեմն ի ծովին... սուրբ քառաթեւին:
14. 96աբ Որդիք Սիոնին, ժառանգորդք Վերին, /
արքայարանին Երուսաղէմին... եւ ետուր ինձ գանձ եւ
մարգարիտ:
15. 97ա-8ա Յունան ի փոր կիտին գոջէր Պետրոս,
/ ըզքեզ յօգըն կոչէր... փրկչին մերոյ, Տեառն Յիսուսի
Քրիստոսի:
Գ. Բանք զանազանք.
1. 53աբ Գիր Գայլկապի – Սուրբս դէտի սուրբն
տանան աղօթքն... անուն դւած էք քուն. ամէն:
2. 80ա-3բ [Քարոզ ի բան մարգարէին Դաւթի].
Սրտմտութիւն նոցա ըստ նմանութեան օձի որպէս
իժի եւ քարբի, զի խցեալ է զ[ա]կանջս իւր – Աստուածահայր եւ սուրբ մարգարէն Դաւիթ այս Ա. տան մէջ...
ժամանակս զԱստուծոյ ստեղծած բարիքն կերա///:
3. 84ա ///(սկ.) զառիւծ գոչեսցին եւ դատաւորք
նորա... ուղտոց եւ իշոց եւ ամենայն անասնոց:
4. 84ա-5 Վասն հիւրոց եւ ողորմութեանց – Որ
ըձեզ ընդունի, զիս ընդունի եւ զառաքիջն իմ ընդունի... յորժամ արբից զդա նոր յարքայութիւն Աստուծոյ.
այսքան առ այս:
5. 85բ Յաղագս առաքելոց. գթացաւ ի նոսա, զի
էին ցրուեալք, որպէս աչխար – Հոգիակացոյց զառաքեալ եւ աշակերտեալք էին... հրամանաւ մարգարէք
սերմանեցին:
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6. 86ա Վասն այն ասէ զողորմութիւն եւ ոչ զոհ
զչորիւք իմանի – Նախ զի ողորմութիւն բանական է...
կոչեմ, որ գան ապաշխարութեան. այսքան առ այս:
7. 86բ-7ա Զի՞նչ է խոստովանութիւն, որ ասի բան
Որդւոյ թողցի, որ Հոգոյն Սրբոյ ասի՝ մի՛ թողցի, մի՛
աստ եւ մի՛ ի հանդերձելումն – Նախ ցուցանէ, թէ որ
խոստովանի զՔրիստոս... քան զհաւատ սրտին. այսքան առ այս:
8. 87բ Տե՛ս զբարերարութիւն, զի ասէ. Արդ, աղաչեցէ՛ք եւ առանց աղաչանաց հրաւիրէ, սուր բանն է,
զոր հատին ի մեղաց եւ աշխարէ եւ յերկինս ժողովուցն – Առաքեաց, ասէ, ինչ պէտս վասն Զ. պատճառի... ոչ մերձեցաւ. իշխանք նոցա, իբրեւ /// (շար.):
9. Աղօթք.
ա. 98բ-107բ Ոչ եթէ մէկ կերպիւ չարչարանօք
կրեաց մեզ համար... գանգրահեր, խոնարհեցար, որպէս մեռելոյ:
բ. 108ա-16բ Սրբոյ եւ երջանիկ քահանային
Անաստասայ ասացեալ Բանք պաղատաց առ Տէր
Աստուած ի Սինեայ լեառն – Տէ՛ր, մի՛ սրտմտութեամբ
քով յադիմ[ա]ներ զիս եւ մի՛ բարկութեամբ... ոչ
դադարեմ, եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն:
գ. 117բ (2 տող անընթեռնելի) /// եւ եղուկ կարդասցուք ի վերայ ազգիս հայկական... հարկանէր նետիւ եւ լախտով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 93բ Վա՜յ իմ մեղուցեալ անձինս. Ողջոյնին
գոյն է:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառ՝ Պհպ. Աա, 1ա՝
«3258»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 53բ՝ «ա բ գ դ ե զ... օ ֆ ածեմ օրնալ է
Աստուած, աա բբ գգ դդ... օօ ֆֆ Աստուած իմ օրնալ է
Աստուած», 79բ, 84ա՝ «ա բ գ դ ե... օ ֆ»:

3259
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 335. չգրուած՝ 1ա-4ա, 5ա, 6բ-7ա, 8բ-9ա, 10բ-1ա,
12բ-3ա, 14բ-5ա, 16բ-7ա, 18բ-9ա, 20բ-1ա, 22բ-3ա, 24բ-5ա,
26բ-7ա, 28բ-9ա, 30բ, 34ա, 124ա, 180ա, 272ա: ՊՐԱԿ՝ 1-4x8 (1՝
4, 4՝ 10)+Ա-ԻԵx12 (Ը 13, ԺԳ 14, ԻԵ 11)+ 3: ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,9x9,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (9,3x5,7): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 36ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, զոյգ գամերով եւ կապիչներով, Ա. փեղկին 13 մետաղէ կոստղ, կենտրոնում՝ մետաղէ խաչ, որի կենտրոնում ակնախոռոչ՝ ակն ընկած, ծայրերին 4 կոստղ. միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 36ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աւետումն՝ 5բ, Երկրպագութիւն մոգուց՝ 6ա, Ընծայումն՝ 7բ, Մկրտութիւն՝ 8ա, Պայծառակերպութիւն՝ 9բ, Յարութիւն Ղազարու՝ 10ա, Մուտքն յԵրուսաղէմ՝ 11բ,
Խորհրդաւոր ընթրիք՝ 12ա, Ոտնալուայ՝ 13բ, Ըմբռնումն՝ 14ա,
Քրիստոս կրէ զխաչ իւր՝ 15բ, Խաչելութիւն՝ 16ա, Յարութիւն՝ 17բ,
Համբարձումն՝ 18ա, Հոգեգալուստ՝ 19բ, Ահեղ դատաստան՝
20ա, Մատթէոս՝ 34բ, Մարկոս՝ 124բ, Ղուկաս՝ 180բ, Յովհաննէս՝
272բ: Լս-ային. Աւետումն Յովսեփի՝ 36բ, 38բ, Երկրպագութիւն
մոգուց՝ 37բ, Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 39բ, Ուսուցումն աշակերտաց՝
43ա, 85ա, 88բ, 111ա, 151ա, 121բ, 142ա, 145բ, 152ա, 213ա,
241բ, 275ա, Մատթէոս մաքսաւոր առ ոտս Քրիստոսի՝ 56ա,
Բժշկումն զոքանչին Պետրոսի՝ 56բ, Բժշկումն երկու կուրաց՝ 57բ,
92ա, Յիսուս Քրիստոս՝ 64ա, 274բ, 285բ, 293բ, 296ա, 309բ,
Քրիստոս եւ փարիսեցի՝ 64բ, 97բ, 243ա, Բժշկումն դիւահար
կուրի եւ համեր՝ 66ա, Քրիստոս եւ ոմանք ի դպրաց եւ փարիսեցւոց՝ 67բ, Գլխատումն Յովհաննու Մկրտչի՝ 74ա, Յիսուս Քրիս-
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տոս ծնրադիր աղօթէ՝ 75բ, 127բ, 200բ, 214բ, 221բ, 244բ, Կին մի
մեղաւոր ծնրադիր առ ոտս Քրիստոսի՝ 78ա, Բժշկումն կաղաց,
կուրաց եւ համերց՝ 78բ, Փիլիպոս Կեսարացի՝ 80բ, Բժշկումն
լուսնոտի՝ 83ա, Քրիստոս եւ անպտուղ թզենի՝ 94ա, 159ա, Արտ՝
95բ, 308ա, Օծումն Քրիստոսի իւղով՝ 110ա, Քրիստոս եւ Պետրոս՝ 112ա, Քրիստոս եւ սպասաւոր (զՅիսուս ածին առ Կայիափայ քահանայապետ...)՝ 114ա, Ձեռքերը կապուած Քրիստոս եւ
Պիղատոս՝ 115բ, Խաչելութիւն՝ 118ա, Յովսէփ Արիմաթացի՝
119բ, 175բ, 266ա, 326բ, Հրեշտակ՝ 120բ, Քրիստոս եւ Մարիամ
Աստուածածին՝ 133ա, Ուսուցումն ժողովրդեան՝ 54ա, 58ա,
123բ, 140ա, 153բ, 156ա, 195ա, 208ա, 220ա, 227ա, 252ա, 255բ
(տաճարում), 269ա, 277բ, 284բ, 293ա, 301ա, Աշտանակ՝ 135ա,
Քրիստոս եւ աշակերտք՝ 135բ, Քրիստոս եւ աշակերտք ի նաւի՝
136ա, 209բ, Քրիստոս եւ ժողովուրդապետ՝ 138ա, Քրիստոս ի
մէջ բանտի՝ 140բ, Բժշկումն խուլի եւ համեր՝ 146բ, Քրիստոս եւ
մանուկ մի՝ 154բ, 246ա, Բժշկումն Բարտիմէոս կուրի՝ 157բ,
Քրիստոս եւ քահանայապետ՝ 160ա, 306ա, Քրիստոս եւ զինուոր
(Կապեցին զՅիսուս եւ տարան, մատնեցին Պիղատոսի)՝ 173ա,
Աւետումն՝ 183ա, Մարիամ Աստուածածին եւ Եղիսաբեթ՝ 184ա,
Աւետումն հովուի ՝ 187ա, Բժշկումն բորոտի՝ 197բ, Բժշկումն անդամալուծի՝ 197բ, Քրիստոս եւ Ղեւի մաքսաւոր՝ 198բ, Բժշկումն
դիւահարի՝ 216ա, 222բ, Հուր եկի արկանել՝ 229բ, Բժշկումն
տեռատես կնոջ՝ 231ա, Բժշկումն ջրգողեալ այրւոյն՝ 233բ, 243ա,
Բժշկումն կուրի՝ 247բ, 298ա, Քրիստոս եւ քահանայ (Յորժամ
առաքեցին առ նա հրէայքն յԵրուսաղեմէ քահանայս եւ ղեւտացիս...)՝ 274ա, Քրիստոս եւ աշակերտք՝ 275ա, Ջուրն արար գինի
(Հարսանիք ի Կանայ)՝ 276ա, Մովսէս արար օձ պղնձի՝ 278բ,
Քրիստոս եւ աշակերտ՝ 280ա, Թագաւոր ծնրադիր աղերսէ Քրիստոսի՝ 283ա, Բժշկումն առ Պրոբատիկէ աւազանի՝ 283բ, Յարութիւն Ղազարու՝ 303ա, Մուտք յԵրուսաղէմ՝ 307բ: Խ ո ր ա ն ՝ 21բ,
22ա, 23բ, 24ա, 25բ, 26ա, 27բ, 28ա, 29բ, 30ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 35ա, 125ա, 181ա, 273ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային, տաճար, աշտանակ, խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ բուսական, թռչնագիր, մարդադէմ, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, շագանակագոյն, նարնջի,
սպիտակ, սեւ, ոսկի:
Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ, Թ.-ԺԷ., Կահիրէ, 2005, էջ 596:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած. մէջքը վերից վար պատռուած. Բ. փեղկի վերին հատուածը ջարդուած, ընկած՝ միջուկով
եւ աստառով հանդերձ. Ա. եւ Բ. փեղկերին երբեմնի մետաղէ
անորոշ մասերի անցքեր, որոնց շուրջ կաշին թափուած. լուսան-
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ցակողերի կարմիրը տեղ-տեղ թափուած. թերթերին տեղ-տեղ
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. թ. 218՝
բնական անցք, թ. 335 եւ Բ. փեղկի կազմաստառին՝ ցեցի անցքեր. թ. 297՝ պատռուած. մանրանկարների ներկը տեղ-տեղ թափուած, լղոզուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 21բ-2ա Թուղթ Եւսեբիայ:
2. 23բ-4ա, 25բ-6ա, 27բ-8ա, 29բ-30ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 31ա-2բ Գլուխք: 33ա Համաձայնութիւն: 33աբ
Նախադրութիւն: 35ա-122ա Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
4. 122բ-3ա Գլուխք: 123բ Նախադրութիւն: 125ա77ա Աւետարան ըստ Մարկոսի:
5. 177բ-9ա Գլուխք: 179աբ Նախադրութիւն:
181ա-270ա Աւետարան ըստ Ղուկասու:
6. 270ա-71ա Գլուխք: 271աբ Նախադրութիւն:
273ա-331բ Աւետարան ըստ Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 271բ Արհնութիւն՝ որ կարդայ, գովութիւն՝ որ
լսէ, փա՜ռք տուողին եւ յիշատակ գրչիս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

4բ (1897 թ., շինծու բոլորգիր) Աջհամբոյր է սուրբ
Աւետարանս հայոց Հայրիկին ի յիշատակ հանգուցեալ
առն իմոյ՝ տէր Գրիգոր քահանայի Դադեան, 5 Սեպտեմբերի 1897 ամի: Տիրուհի Նիւրիզադ Դադեան (այլ
ձեռք, շղագիր)՝ մայր Խաչիկ վարդապետի Դադեանց:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 331բ սեւով, ձուածիր, եզրագիծը
ոճաւոր կորագծերով «ԹՈՒՄԱ»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «967/3259», «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3260
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մարկոս:
ԹԵՐԹ՝ 472. չգրուած՝ 1ա-2ա, 335բ, 432բ, 471բ, 472բ: ՊՐԱԿ՝
2+Ա-ԼԹx12 (Ա, ԻԲ 11, ԺԶ 16, ԺԸ, ԻԷ, ԼԵ 14, ԻԸ 15, ԼԲ 10, ԼԶ 13,
ԼԹ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,1x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 50ա. խազագրուած՝
311բ-2ա): ՏՈՂ՝ 17: ԿԱԶՄ՝ սեւ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝
սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Դ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 50ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 3ա, 50ա,
319ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հան-

գուցագիր, թռչնագիր, թռչուն-ձուկ՝ 296բ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
շագանակագոյն, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճառ ինչ, Պատմութիւնք եւ խաւսք
վասն դժոխոցն Վարդանայ Այգեկցւոյ: ԺԳ. դ.: Բ+Գ. ստացուած
երկու ընդերկայնակի եւ ընդլայնակի եզրահատուած թերթերից
(բնագիրը կտրած): Մագաղաթ, 13,9x8. միասիւն (11,2x6,1),
բոլորգիր (նմուշ՝ Բա), տող՝ 12 (սկզբնական վիճակը՝ 14,5x10,5,
միասիւն (11,2x7,1), տող՝ 12): Խորագիրը՝ կարմրով: Կարդալ.
Գբ, Բա, Բբ՝ «[Խրատ] – Արդ, ամենայն մարդ, որ ի /// (3-4 տառ)
ծովու կամի նաւել... բարի գոր/// (7-8 տառ) ցաք եւս առաւել
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտ /// (4 տառ)»: Գա՝ «Պատմութիւնք եւ
խաւսք /// (3-4 տառ) գրոց կարճ եւ համառաւտ վասն [դժո]խոցն, զի է ստոյգ եւ հաստա[տ] եւ ոչ է սպառնալիք միայն, որ[պէս եւ] կարծեն տգէտքն եւ նոքա /// (3-4 տառ) րացեալք են ի
մեղս եւ ի սէրս/// (3-4 տառ) հիս այսորիկ զոր մեղաւոր [Վար]դան ողորմութեամբն Աստուծոյ շինեալ: /// (3-4 տառ) րեցի եւ
գրեցի ի տաւն խձորս/// (3-4 տառ) լսողաց եւ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մեր[ոյ]. աւրհնեալ յաւիտեանս»:
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8. 126բ-33բ [Խրատք Սիրաքայ]
ա. 126բ-7բ Ը. Յաղագս արուեստից մարդկան եւ
խրատու Սիրաքայ – Զի՞նչ իմաստնանայ այր մաճակալ... գործ ճարտարութեան իւրոց:
Նմուշ Բա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. վերակազմուած ԺԸ. դարում. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, քերծուած, ցեցի անցքերով, մէջքը տեղտեղ ճաքճքած. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ թափուած.
Պհպ. Բ.՝ ստորին հատուածում կիսաշրջանաձեւ պատռուածընկած, Պհպ. Գ.՝ պատռուած, թերթերին տեղ-տեղ զանազան
բծեր, խոնաւութեան հետքեր. ընդմէջ թ. 2-3 մէկ թերթ ընկած,
ընդմէջ թ. 265-6, թ. 444-5՝ մէկական, թ. 318-9, 393-4, 417-8՝
երկուական, թ. 347-8՝ երեք թերթ կտրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2բ [Ցանկ] – Ա. Քարոզ եւ խրատ ամենայն մարդկան... ԺԶ. Քարոզ Եփրեմի՝ ասացեալ Յաղագս անզգամ
կանանց:
1. 3ա-25բ Նորին քարոզ եւ խրատ ամենայն մարդկան, ի բան. «Հայեա՛ց ի քեզ, գուցէ լինիցի բան ծածուկ ի սրտի քում» – Զոր աւրէնսդիրն Տէր մեր Յիսուս
Քրիստոս... այս կռապաշտիցն գործ եւ ոչ քրիստոնէից:
2. 26ա-37բ Բ. Գրիգոր Եռայմեծի, քաջ հռետորի,
անյաղթ փիլիսոփայի քարոզ վասն աղաւթից, ի բան
որ ասէ. Արք երկու ելին ի տաճարն՝ կալ աղօթս. մին
փարիսեցի եւ՛՛», [Ձմ. ՂԵ.] – Պարտ է գիտել, զի
աղօթքն, որ կարգեալ են մեզ... ընդ աջմէ քումմէ, եւ
Քրիստոսի մարդասիրին փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
3. 38ա-48բ Գ. Հարցայքննութիւն վասն Յիսուսի
Քրիստոսի առաջի Պիղատոսի՝ յորժամ մատնեցին
զնայ – Աննայ եւ Կայիափայ, Գամաղիէլ, Սիմոն եւ
Թէովդոս... յարուցի մեռելոց, եւ Քրիստոսի փառացն եւ
ողորմութեանն փառք յաւիտեանս. ամէն:
4. 48բ-9բ Դ. Յաղագս երեսուն արծաթին – Ասէ
Յիսուս ցաշակերտսն իւր. Ուստի՞ իցէ արծաթս այս...
յարութիւն Տեառն ոչ թագուցին, եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յօ՛՛:
5. 50ա-99ա Ե. [Քարոզ վասն եւթն աւուր արարչութեան, տե՛ս Ցանկ, 2բ] – Ի սկզբան<ն>է էր Բանն,
եւ Բանն էր առ Աստուած... աստուածային սուրբ Աւետարանօն եւ փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
6. 99ա-106բ Զ. Քարոզ վասն մահու եւ մեռանելոյ
մարդկան. մարգարէն Դօիթ ասէ. Ո՞վ է մարդ, որ
կեսցէ եւ ոչ տեսցէ զմահ կամ փրկեսցէ զանձն իւր ի
ձեռաց դժոխոց» – Արդ, առաջին տեսցուք, թէ զինչ է
մահ... արդարքն ի կեանսն յաւիտենական:
7. 106բ-26բ Քարոզ վասն յարութեան մարդկան
եւ ահեղ դատաստանին Քրիստոսի. մարգարէն Եսայիաս ասէ, թէ յարիցեն մեռեալք, կանգնեսցին
ամենեքեան, որ եդեալ են ի գերեզմանի – Արդ, նախ
առաջին տեսցուք, թէ վասն էր մահկանացու... բնակեսցես դու ի նոսա. եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն:
Հա՛յր մեր, որ յերկ՛՛:

Ծնթ. Գրիչը վերնագրից յետոյ աւելացրել է «Սիրաք» բառը:

բ. 127բ-8ա Սիրաքայ Յաղագս մահու եւ պէսպէս
խրատուց – Ո՛վ մահ, որպէս զի դառն է յիշատակ քո...
ամօթած ու ի նախատինս:
գ. 128ա-30բ Յաղագս արարչական հրամանի
Տեառն եւ պէսպէս խրատ – Յիշեցի զգործս Տեառն եւ
որ ինչ տեսի... իսկ առաջինն որ վերոյ ասացաք՝ ոչ
կենդանանայ:
դ. 130բ-3ա Երթա՛յք, ուսարո՛ւք՝ զի՞նչ է զողորմութիւնն. կամիմ եւ ոչ – Թագօոր ոմն ի թշնամեացն...
խտրութիւն կերակրոց եւ այլ:
ե. 133աբ Կարաւղ ես, եթէ կամիս եւ դու կարող
ես որպէս Մաթէոս... մեղս ի բաց ձգեցէ՛ք:
9. 134ա-55բ Թ. Հարցումն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին ընդ հրեշտակին – Յաւուր միում շրջէր սուրբն
Գրիգոր անապատն... մատուցանեն ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, այժմ եւ՛՛:
10. 155բ-6բ Վասն խոստովանութեան – Պարտ է
խոստովանօղին լինել պարզամիտ... զոր Աստուած
ծածկէ, նա բանայ:
11. 156բ-60բ Վասն Քրիստոսի անձին – Անձին
երիս իրս պիտոյ է... դառնայ ի մարմին Քրիստոսի:
12. 160բ-5ա Ժ. Երազացոյց լուսինքն – Առաջին
օրն բարի է հիմն արկանել... մին այն է գիտելի, եւ նմա
փառք եւ գոհութիւն. ամէն:
13. 165բ-7բ [Առակք] ա. Մի՛ դատիք, զի մի՛ դատեսցուք. Գ. ազգ է դատել... 166բ Որպէս ետես սուրբ
հայր ոմն... հուր ի ներքոյ տարածեցէ՛ք: Վայ է ինձ՝
մեղօորիս, այն օուրն:
14. 167բ-8ա [Հարցումն եւ պատասխանի] – Հարցումն. Ընդէ՞ր սատանայ յայնժամ որ կամէր խաբել
զԵւայ, կերպարանեցօ ի յաւձ, որ է չար կենդանի եւ
նախատելի, եւ ոչ ի կերպ հրեշտակի կամ յայլ կենդանոյ գեղեցկի: Պատասխանի. յԱստուծոյ կամացն էր,
զի թէ այլ... բնութեանս մարդկային:
15. 168ա-72ա [Պատմութիւնք խրատական] – Այր
մի էր տանուտէր, եւ տնկեաց այգի... պատճառէ մեղացն, այլ ըստ այնմ, որ ոչնչէ է եղեալ:
16. 172ա-6ա Վասն աշխարհի ստեղծմանն –
Արիստոտէլ եւ այլք բազումք յիմաստասիրաց... մինչեւ
ամենայն կատարի եւ քահանայն կնքէ:
17. 176բ-8բ Ղեւտականին մեկնութիւնն է գրեալ –
Ցըցունս ի վարսից ի հեթանոսաց... Գիր կատարեալ մի՛
առնիցես... եւ բովանդակ ՁԵ. (85) ամ:
18. 178բ-80բ ԺԱ. Կարգօորութիւն ցուցման աւրհնութիւնաբեր կտակիս, եթէ ուստի՞ կամ ո՞վ ոք եւ
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որո՞ւմ ժամանակի եւ ո՞վ ոք ի սուրբ հայրապետացն
արարեալ է ի կարգաց աւրհնութիւնաբեր կտակիս,
եւ եթէ ո՞վ ոք եբեր ի Հայաստան աշխարհս եւ ո՞յր
հրամանաւ. կարգօ ճառեցից – Երանելին Մովսէս
թարգմանիչ, որ էր գրիչ... Յակովբայ առաքելոյ. այսոքիկ ստոյգ են եւ ճշմարիտ:
19. 180բ-212բ [Խրատք]
ա. 180բ-1բ Խրատելական բանք այս են – Աստուած յաւիտենական, անսկիզբն, աներբ, անիմանալի... այս է խորհուրդ Այբին, որ ասի թագաւոր:
բ. 182ա-4բ ԺԲ. Խրատ Սիրաքայ յաղագս անօգուտ
պատարագաց – Ողջակէզք յապիրատութնենէ պատարագ արհամարհեալ... եւ ի վաղճանի գտցես զբանս իմ:
գ. 184բ-6բ Յաղագս արիական գործոց եւ այլոց
խրատից – Լե՛ր դու կայտառ ի գործս քո... զի ամենեցուն լսելի լիցի:
դ. 186բ-8ա Յաղագս անմիտ մարդոց եւ պէսպէս
խրատուց – Որդեա՛կս, անիւ սայլի է... հատո՛յ նմա
զյիշատակ նորա:
ե. 188ա-9ա Յաղագս իմաստութեան եւ պէսպէս
խրատուց – Իմաստութիւն զամենայն խոր բան քննեսցէ... դարձ առ մայրն ամենեցուն:
զ. 189աբ Յաղագս անպիտան նախանձու եւ
պէսպէս խրատուց – Խորհուրդ չարութեան մինչեւ յօր
կատարածի... զսոսայ զերկոսին երկիւղ Տեառն:
է. 190ա-9ա ԺԳ. Խրատ հոգեւորական, ասացեալ
ի նուաստ Յոհանէս վարդապետէ Եզնկացոյ, որ
Պլուզն կոչէին – Արար Աստուած զմարդն հոգի եւ
մարմին... աշխարհիս Սիւնէ, եւ այս է բանիս աւարտումն:
ը. 199ա-207ա ԺԴ. Վկայասիրի, եղբօր տեառն
Ներսէսի կաթողիկոսի – Դարձեալ պատգամք ի վերայ
քրիստոնէից... ջնջէ ի քէն, եւ Քրիստոսի ամենակալին
փառք յաւիտեանս. ամէն:
թ. 207ա-12բ ԺԵ. Գրիգորիսի ասացեալ բան
խրատու հոգոց – Ես՝ ծառայ Աստուծոյ եւ ընթերցող
այս բանիցս... ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում
փառք յօիտեանս. ամէն:
20. 212բ-8բ ԺԶ. Քարոզ Եփրեմի ասացեալ՝ Յաղագս անզգամ կանանց – Որպէս ասէ Սողոմոն. Մեղր
կաթէ ի շրթանց կնոջ պոռնկի... պատրաստ կացի՛ր ի
կնոջէ պոռնկէ: Աստուած պահէ փորձանաց:
21. 218բ-20բ ԺԷ. [Առակ]. Վասն անզգամ եւ լեզուանի կնոջ – Անզգամ, լեզվանի եւ բարկացող կին
մի կայր... եւ լեզվանի եւ անդարձ բարկացողի:
22. [Պատմութիւնք]
ա. 221ա-5ա ԺԸ. Պատմութիւն վասն Յոհանու
կամօոր աղքատին՝ սրբոյն Եփրեմի Խորին ասացեալ
– Սուրբ եւ փառօորեալ այրս այս Յոհանէս էր ի Հռոմ
քաղաքէ... անթառամ պսակին եւ երկնից արքայութեանն. ամէն:
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բ. 225ա-6բ ԺԹ. Պատմութիւն սքանչելեաց տէրունական պատկերին – Պատմեաց մեզ սուրբն Աթանաս
Աղէկսանդրու... ընդ այլ սրբութիւնս ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յօիտեանս. ամէն:
գ. 226բ-8ա Ի. Պատմութիւն առն մեծատան, որ
գնեաց զողորմութիւնն – Ասաց մի ոմն յանապատականացն վասն առն մի մեծատանն... եւ ձեռաւքն իւր
գնեց զարքայութիւնն:
դ. 228ա-30բ ԻԱ. Պատմութիւն եպիսկոպոսի մի,
որ զհրէա կինն քրիստոնեա արար եւ մկրտեաց – Եւ
էր եպիսկոպոս մի ի քաղաքին Մսրայ... արա՛յ արժանի
ողորմութեան քում. ամէն:
ե. 230բ-2ա ԻԳ. Վասն բանադրած քահանային –
Յորժամ կռապաշտքն հալածէին զքրիստոնեայս... ի
տեղոջէն իւրմէ, եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք
յաւիտեան. ամէն: Հայր մեր:
զ. 232ա-8բ ԻԴ. Պատմութիւն եւ վարք անողորմ
Պետրոսին – Այր մի մեծատուն, եւ էր մաքսապետ Անտիոք քաղաքին... աղօթիւք սորայ Տէր մեզ ողորմեսցի:
է. 238բ-9բ ԻԵ. Պատմութիւն ի Հարանց վարուց –
Կին ոմն ի պատուաւորաց պայծառ սգեստիւք... գոհութեամբ համբերէ եւ փառաւորէ զԱստուած:
23. 239բ-45բ ԻԶ. Բանք իմաստասիրաց վասն
զգալեաց եւ պատահարաց որդո թագօորին եւ այլոց
– Արք Դ. ընկերացեալ, մտան ի ճանապարհ... եւ թէ
բարի առնէ, բարութեան հանդիպի:
24. 246ա-8ա ԻԷ. [Առակ. ձեռ. 3119, 145ա] –
Գրեալ է պատմութիւնս թագաւորաց, թէ թագօոր ոմն
շինեաց գեղեցիկ դարպաս... եւ ասաց՝ դայ է որդի իմ
սիրելի: Փառք Աստուծոյ:
25. 248ա-51ա ԻԸ. [Առակ. ձեռ. 3119, 135բ] –
Ասացի առակաց, թէ թագօոր մի կամեցօ աշտարակ շինել... եւ ի կենացն եւս զրկեսցի:
26. 251ա-2բ ԻԹ. Վասն տաճարին Սողոմոնի –
Յորժամ Սողոմոնն զտաճարն շինեաց... ինչպէս օր Նասիպն, այնպէս <լ>կու լինա:
27. 252բ-3ա Ի պատմութեանցն ասեն – Այր մի
աղքատացաւ. եւ արտ մի ունէր, վաճառեաց... ըստ
միոջէ եւ փառս ետուն Աստուծոյ:
28. 253ա-7բ Լ. Հարցումն ուսումնասիրաց եւ պատասխանիք սրբոց վարդապետաց (արտ. լս.՝ «եւ
լուծմունք») – [Հարցումն]. Քանի՞ գործք են առաջի
օուրն: Պատասխանի. Արար Աստուած զհրեղէն երկինքն... [Հարցումն]. Քանի՞ դատօորք էին: Պատասխանի. ԻԴ. (24):
29. 257բ-8բ ԼԱ. Յակոբ սուրբ հայրապետն
Մծբնա ի սենեկի իւրում կայր եւ աղաւթէր... առողջացաւ մանուկն այն: Փառք Աստուծոյ:
30. 258բ-60ա ԼԲ. Երեք կերպիւ իր կայ ի մէջ
աշխարհիս... եւ երթայ ի հանգիստն յաւիտենից:
Փառք մարդայսիրին Աստուծոյ:
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31. 260աբ [Առակ ի Հարանց վարուց. ձեռ. 2249,
161բ] – Աստուածութիւնն Գ. տեղ կու հանգչի... ի
յայնպէս մարդն կու հանգչի:
32. 260բ-2ա ԼԳ. [Պատմութիւն Աղեքսանդրի] –
Յորժամ մեռանէր Աղէկսանդր թագօորն... համբերութեան, որ զանհամութիւն ի համբերէ:
33. 262ա-3բ ԼԴ. [Յաղագս Դարեհ արքային] – Եւ
Դարեհ արքային Գ. մանկունք սեղանակից, եւ ասաց...
որ է Աստուած եւ զօրօոր է յաւիտեանս յաւիտենից:
34. 263բ-5բ Երկու իրօք քաղաքն շէն մնայ... 264ա
Իմաստութիւն մարդոյն այն է, որ սիրէ զԱստուած...
265ա Թէ կուզես եւ կամիս՝ ի մեղաց ազատիս... զանհամութիւն ի համբերէ:
35. 265բ-7ա Քարոզ վասն զրկանաց եւ գողութեան – Արարէ՛ք ձեզ բարեկամս ի մամոնայէ անիրօութեան: Արդարութիւն հաւասարութիւն է... եւ վերստին
զնայ իւր բարեկամ ստացի:
36. 267աբ Վասն շահ առի (արտ. լս.) – Եթէ ոք փող
տայցէ ընկերի իւրում... հաշուիս, որ յինքն լինի հասել:
37. 267բ-70բ ԼԵ. Վարդանայ է – Ահայ որդեա՛կ,
արար զայս Աստուած եւ առնէ միշտ... զոր գործէր հետ
խաբող թշնամոյն:
38. 271ա-81ա ԼԶ. Այս է հրամանքն Աստուծոյ, որ
յերկնից իջեալ յեկեղեցին Պետրոսի առաքելոյն
(=Թուղթ երկնառաք) – Ես՝ պապս Հռոմ քաղաքի, եկի
ի տաճարս... աւրհնեցաք զԱստուած եւ ասացաք՝ Տէր,
ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛, Տէր՛՛:
39. 281ա-3բ Եւ զի շաբաթն հանգիստ թարգմանի, որպէս եւ գրեալ է, թէ հանգեցօ... արժանի
արասցէ զմեզ Քրիստոս Աստուածն մեր. ամէն:
40. 283բ-4բ Վասն սուրբ յարութեան Տեառն –
Միաշաբաթն յարեաւ Քրիստոս եւ նախ երեւեցաւ Մարիամայ Մակդաղենացոյ... ի Ձիթենեաց լեառն նոցա
ողորմութիւնն առնեն:
41. 284բ-5ա Քրիստոսի հրամանքն այս է – Աւտար
ժողովել, քաղցած կերակրել... եւ յՈրդի եւ ի Հոգի Սուրբ:
42. 285ա Աստուծոյ պատուէրն այս է Մովսէսի –
Մի՛ շնար, մի՛ գողանար... մի՛ մոռանար զՏէր Աստուած:
43. 285ա-6ա Խրատք ի Սողոմոնէ – Պատուեա՛յ
զՏէր ի քոոց արդար վաստակոց... զքեզ ընկերտ եւ մի՛
քո լեզուն:
44. 286աբ Խրատ Խիկար իմաստուն[ին] – Որդեա՛կ, հրամ[ա]ել է Աստուած զգինին վասն ուրախութեան... եւ յանասնի բնութիւն փոխէ:
45. 286բ-7բ [Խրատ թագաւորաց խիստ պիտանի
եւ գեղեցիկ. ձեռ. 679, 208բ] – Չորս իրք զմարդոյն
աչիցն լոյսն կու շատացնէ... զի լսողաց դիւր թուի:
46. 287բ-8ա [Խրատ] Յոհանէս վարդապետէ
Եզնկացոյ – Մինն Հայր է անծին եւ սկիզբն ոչ ունի...
անճառ ուսմամբ լիանա:
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47. 288աբ [Խրատ] – Աւրինակ կամ նշան այս որ
թէ ուզես... անհոգի զԱստուածն պատմես:
48. 288բ-9բ [Խրատ] – Թէ կամիս այլ նշան դու
յայտնի ուզել... անճառ ուսմամբ լիանա:
49. 289բ-91ա Ստեփանոսի ասացեալ խրատ
մարդոյ – Թէ ուզես, որ խաղաղութեան հասանիս...
իսկ ի խօսից մի՛ քեզ համբեր:
50. 291ա-3ա ԼԷ. Յաղագս տումարական արուեստին ցուցանէ եւ վասն ինչպէս ճառի գրեցան եւ թէ
յորում ժամանակի ասասցուք – Յորժամ ծագեաց լոյս
մարդասիրութեանն Քրիստոսի... այտ է պատճառ մոլորման Զատկուն:
51. 293ա-6ա Սրբոյն Գրիգորի վերադիդողի հայոց Վկայասիրի Բան յորդորական վասն մոլորման
Զատկին – Ի թվականութեանս հայոց ՇԼԱ. (1082) ի
սուրբ Զատկէն մոլորեցան Ժ. ազգ... յերկրօորաց ի մէնջ
եւ յԱստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հայր՛՛:
52. 296ա-301բ ԼԸ. Խրատ սրբոյն Վարդանայ ասացեալ – Եւ ի չափօորութիւն մարդ ի վարիլ եւ ըստ
կամացն Աստուծոյ... եւ զդարբնին նախատէ եւ
անարգէ:
53. 301բ-4բ ԼԹ. Խրատ վասն խոնարհութեան –
Արդ, պարտ է յիշել վասն արդարութեան այնր, զոր
ասացի... փութաս յաղթել Յիսուսի Քրիստոսի, եւ ինքն
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
54. 304բ [Խրատ] – Եւ թէ լրբի մարդն եւ պագաւրն
արբենայ գինով... որպէս զէշ եւ զանբան անասուն:
55. 304բ-5ա [Խրատ] – Տէր Աստուա՛ծ, ոչ համարձակիմ խնդրել զարքայութիւնն... զգործս որդոց
մարդկան:
56. 305ա-8ա Ով եղբա՛յր, զմտաւ ած, թէ ո՞վ
փրկեսցէ զմեզ յահագին ատենին... ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեանն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
57. 308ա-11բ Արդ, զի՞նչ ասացից կամ զի՞նչ խօսեցայց կամ ճառեցից, զի վայ եւ եղուկն պատեաց
զիս... քո տեսուն խիստ կարօտեմ եւ փափաք:
58. 311բ-4ա [Օրհնութիւնք]
ա. 311բ-2բ Խ. Տուն, սեղան աւրհնելոյ – Յիսուս
Քրիստոս անմահ արքայն... ի դասս աջակողմեան. ամէն:
բ. 312բ-4ա Աւրհնութիւն թասի կամ գօաթի –
Աւրհնեալ սուրբ Երրորդութիւնն ամենայն արարածոց... եւ ինքն աւրհնեալ եղիցի յաւիտեանս յօիտենից.
ամէն: Հայր՛՛:
59. 314աբ Առակ (արտ. լս.) – Աղքատ ոմն միշտ
ուրախ լինէր... ուսուցանէ զնա խեղճ մտանաւք:
60. 314բ-5ա Առակ (արտ. լս.) – Ոզնին, որ ի վերայ խաղողի կամ խնծորի թաւալի... նոյնպէս եւ ամենայն վաշխառու եւ մեղաւոր:
61. 315աբ Արծուին ունի յատկութիւն, յորժամ
ձագ հանէ... հաջելն թէ արարած է:
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62. 315բ Երեք շնորհք է բնական... հոգւով մարգարէութեան:
63. 315բ-6ա Զի՞նչ է պատճառն, զի զՅովանէս
Եղիայ կոչեաց Քրիստոս... եւ մատամբ ցուցանէր ոյց
նա առաւել էր:
64. 316աբ Հայրն որդոյն ասաց, թէ՝ Գնա՛ եւ քաղէ՛... դժուարութեամբ կու խորհին գործել:
65. 316բ-7ա Միակեց մի առաքինի անկօ ի
մեղս... զձեւն գնայ ապաշխարէ:
66. 317ա Իմաստուն ոմն հայելով ի կին, ցանկացաւ... եւ նայ կռապաշտ էր:
67. 317աբ Ամենայն, որ արձակէ զկին իւր... զազդումն հոգւոյն ոչ արգելու:
68. 317բ-8բ Կին երբ նշանած լինի, Ը. ազգ... եւ
հրամանօ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
69. 318բ Երեք են, զոր ատեաց անձն իմ... յառաջն, որ այլ նոր էր:
70. 319ա-34ա ԽԱ. Յովանէս վարդապետի
Եզնկացոյ Խրատք Կանոնականք ի յառաքելոցն եւ ի
վարդապետացն եւ ի սուրբ Լուսաւորչին կանոնացն
եւ ի կաթուղիկոսաց Հայոց
Տե՛ս. ձեռ. 228, 71ա-108բ: Նխդր./չիք: ա/320բ-1բ:
բ/321բ-2բ: գ/322բ-3բ: դ/324աբ: ե/325աբ: զ/325բ-6ա:
է/326ա-7ա: ը/327ա: թ/327ա-9ա: ժ/329ա-30ա: ժա/330ա-1ա:
ժբ/331ա-2ա: ժգ/332ա-4ա: ժդ-ժթ/չիք:
Ունի նաեւ՝

1. 319ա-20ա Ամէնառատ գթութեամբ Հօրն երկնաւորին յորդէգրութիւնն շնորհաւք... եւ հրամանաւ
կաթուղիկոսի, որ այժմ յաթոռ Սրբոյն Գրիգորի:
71. 334բ-55բ [Կանոնք]
ա. 334բ Ոչ է պարտ քրիստոնէից անյուսաբար
սուգ առնուլ... եւ զրկի յետին թոշակէն:
բ. 334բ-5ա Գրեմք զայս, զի մի՛ մեռելոյն բաժին
ընդ վայր ծախէք... ի հոգիս ննջեցելոց:
գ. 335ա Մէկ մարդ մի, որ ի ծովն խեղդի... շաբաթօրքն դրամ աղքատաց:
դ. 336աբ Վասն անկնունք մանկան մեռանելոյ –
Թեպէտ եւ անկատար մեռաւ, զի ոչ ունէր լուսաւորութիւն... գիրկս դնել, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս.
ամէն:
ե. 337ա-55բ ԽԲ. Կանոնք սրբոյն Գրիգորի Պարթ[եւ]ի հայոց Լուսաւորչի եւ առաքելաշնորհ ահրի
յաւելումն ի Նիկիական կանոնս. Գլուխք Լ. – Ա. Քահանայ, որ ի մեղս զառածեալ է, Ժ. ամ ապաշխարեսցէ... մի զուգիցին ի հարսնութիւն:
Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, Ա., աշխ. Վ. Յակոբեանի,
Երեւան, 1964, էջ 114-50, 243-9:

72. 355բ-60բ Հարցումն եւ Պատասխանիք –
[Հարցումն]. Իսկ եթէ ի ժամ մահուն օրն կապեսցի
բերան երեխային եւ ոչ կարասցէ զմեղս խոստովանել
եւ ոչ զհաւատս դօանել զսուրբ Երրորդութեանն, այլ
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միայն ակնարկէ, թէ՝ Տո՛ւք ինձ կնիք, պա՞րտ է տալն,
թէ՝ ոչ: Պատասխան է՝ պարտ է տալն... ի մեղաց դիւրօ
ջնջի ի ձեռն քահանային:
73. 360բ-81ա [Կանոնք]
ա. 360բ Սուրբ առաքելոյն Թաթէոսի – Արժան է
եպիսկոպոսին առաւել հրաժարեալ... ամենայնի Տէր,
զինչ արասցուք:
բ. 360բ-1բ Դարձեալ Թաթէոսի առաքելոյն – Ասէ
առաքեալն՝ Եպիսկոպոս եղիցի անարատ, պարկեշտ...
յաւուրն դատաստանի յայն անմահ տանջանսն:
գ. 361բ-2բ Յոհաննու Մանդակունոյ – Արդ, ես
ըստ իմում գիտելոյս ասեմ... եւ վերակացու բանին
վարդապետութեան եւ հաւատարիմ:
դ. 362բ-3ա Թէ քան Լ. (30) ամն պսակիցէ, հասակն պարտ է ձեռնադրել, թէ՝ ոչ եւ չափ ուսման
որքան իցէ բաւական – Պարտ է երեսուն ամ առաքելական եւ սուրբ ժողովոյն... եւ զինչ հարկօ, որ է նոցա:
ե. 363ա-4ա Ի Ներսիսէ Հայոց կաթողիկոսի է կանոնս – Ոչ ունին քահանայքն Աստուծոյ... եւ սրբութեամբ քահանայագործեալ:
զ. 364ա-6բ Ի կանոնական խրատուց Ներսիսի
հայոց կաթողիկոսի – Մի՛ ոք ի ձենջ անարժանութեամբ աստուածային... յետ քնոյն ջուր արբցէ:
է. 367ա-9ա Այլ կանոնք – 367ա Քահանայ մի՛ իշխեսցէ ի շաբաթու... 367աբ Քահանայ քառասուն օր
առանց պատարագ մի՛ իշխեսցէ... 367բ Քահանայ, որ
աշխարհական գործով... 367բ-8ա Քահանայ որ
առանց խոստովանութեան... 368ա-9ա Քահանայ մի՛
իշխեսցէ լուծանել զկանոնս...
– Գրչից 369ա «Այլ շատ բան կայր, հին էր օրինակն, չի
կարացի գիտենալ, որ գրէի, այս սակաւս ալ բաւական է՝ թէեւ
գիտենամք»:

ը. 369բ-76բ ԽԳ. Կանոն վասն ժամարարի – Եթէ
որ ժամարարն բան մոռանայ... հարցուածսն մեղք
ուսուցանէ:
թ. 376բ-7ա Նախ զշնութիւնն, որ է սկիզբն մեղաց
– Եթէ կոյս ընդ կուսի ԺԲ. (12) ամ...
ժ. 377ա Վասն անասնագիտաց – Եթէ ի կատարուն հասակի...
ժա. 377ա Վասն սպանողաց – Եթէ ընդ նախանձու ԻԴ. ամ...
ժբ. 377բ Վասն առն եւ կնոջն – Եթէ սիրովն Աստուծոյ ոչ կացին...
ժգ. 377բ Վասն այրեցողաց – Եթէ աւուրց իցէ
վնասն...
ժդ. 378ա-9ա Վասն բնութենէ մեղք են – Եթէ
ագահ է, մահապարտ է...
ժե. 379բ-81ա Խոստովանութիւն քահանայից –
Եթէ կաշառ վասն մեղաց առեալ է...
74. 381բ-93բ [Խրատք]
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ա. 381բ-8բ ԽԴ. [Խոստովանութեան խրատ ուսնելոյ. ձեռ. 2939, 362բ]. Մեղա ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, մեղուցեալ
Աստուծոյ խոստովանիմ առաջ – Հըպարտութեան
մասունքն մինն անհնազանդութիւն... զանձն ի սրբութենէ մի՛ զրկեսցէ:
բ. 389ա-92բ ԽԴ. [Սուրբ հաւրն Նեղոսի ասացեալ. ձեռ. 40, 69բ] – Արդ, նախ յառաջ քան զամենայն ինչ խորհրդոց... զի լիցիս տաճար Հոգոյն Սրբոյ:
գ. 392բ-3ա Երիս հարցուածս դժուարինս գոյ...
դառնայ ի մարմինն Քրիստոսի:
դ. 393աբ Լոյսն անեղ եւ արարիչ ծագեաց ի կոյսն
Մարիամ:
75. 394ա-432ա [Տոմարականք]
ա. 394ա-5բ ԽԵ. Վասն խաւարման Արեգականն –
Ի Ապրիլ թէ Արեգակ խաւարի... աշխարհն այն յօեր
դարձի:
բ. 395բ-8բ Վասն Լուսնին խաւարման – Ի յԱպրիլ
թէ Լուսին խաւարի... զամիսն լման պարզ լինի:
գ. 398բ-9ա Յաղագս եղջիւրաց Լուսնին – Ի Նաւասարդի թէ եղջիւրք Լուսնին ղորդ լինի... թէ խոնարհ՝
անձրեւ գայ:
դ. 399աբ Յաղագս որոտման եւ շարժման – Յունուվարի գիշերն եւ ցորեկն թէ որոտայ... եւ գիշեր
ցաւք նշանակէ:
ե. 399բ-400բ Նշանք օուրց ասացեալք – Ի Թամուզ
ամսոյի Ի. օրէն յառաջ... սղութիւն լինի եւ չոր:
զ. 400բ-1բ Յաղագս ամպոց եւ երկնից նշանաց –
Յորժամ ի յարեւմտից կողմն կարմիր տեսանես... ի
վերա բե8ր եւ այն է:
է. 401-12ա [Գուշակութիւնք տոմարական] – Թէ
կամիցիս գիտել, թէ Արեգակն յորում կէտի է... Գ. ԲՁ. է
եւ այլն կարգաւ:
ը. 412բ Այլ պատճէն. կա՛լ զյայտնութիւնն – Ը.
ա՛ծ ի վերայ գարն, Գ. ա՛ծ... հասարակաւորութենէն
առնու զսկիզբն:
թ. 412բ-3ա Իսկ եղանակաց կանոնք – ՅԱրեգակ
ԺԲ. գարնանամուտ է... եղանակքս անփոխ են միշտ:
ժ. 413ա-4բ Ամիսք եբրայեցոց – Նիսան, Իար,
Սիւան, Թամուզ... այն է վերադիր տարոյն:
ժա. 414բ-5ա Աստղ մի կայ, Շուքրիլտուզ ասեն –
Այս այն աստղն է, որ կոչի մոլորական... եւ յարեւելից
մէջն է:
ժբ. 415աբ Այս են աւուրք պահպանութեան, զոր
յայտնեաց Աստուած յԵսուայ քահանայի եւ որդոցն
Իսրայէլի – Յունվարի Դ. եւ ի Ի. (24)... վասն աւուրցս
այսոցիկ:
ժգ. 416ա-21ա [Գուշակութիւն տոմարական] –
Եթէ կամիցիս գիտել զմարդն որում կենդանակերպի
է... որպէս առաջն է գործ:
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ժդ. 421բ-2բ Անշարժ եւ անփոխ եղանակ է – Յառաջաւորէն մինչեւ ի Բուն Բարեկենդան... ամսամուտն
կոչի. եւ Քրիստոսի փառք յօի՛՛:
ժե. 422բ-6ա Եւ այս են անշարժ եղանակս – Յունվարի Ա. Կաղանդ է... Ձ. առեալ այլ պիտի:
ժզ. 426բ-32ա ԽԵ. Ի բանից Սարկաւագ վարդապետին – ՅԱդամայ ի փոխիլն Ենովքայ ամք ՌՆՁԷ.
(1487)... Կարիճն ԺԲ. (12) աստղ է, Հրատն է Հրատն է:
– Գրչից 432ա «Օրինակն հնացեալ էր, պակաս էր, չի կար»:

76. 433ա-51բ ԽԶ. Պատմութիւն ծննդեան եւ
սնննդեան արբանեկին Նեռան Մահամատին եւ թագաւորելն – Աստանաւր կամ եղեւ ինձ դարձեալ երկրորդ անգամ... Կոստանդին՝ որդի նորա, եւ Քրիստոսի
փառք յաւիտեանս:
Ծնթ. Գրիչը վերնագրից յետոյ աւելացրել է «հարցունաց»
բառը:

77. 451բ-70բ Բանք ընդդիմադրականք առ մահմետանքն, որ եւ կարծիս տան, թէեւ գիտեն զԱստուած եւ զօրէնս նորա – Արդ, մեք երիս Աստուածս
օտարս... ժողովէ զամբոխն յաջն տեղի ուր բաժան ///:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար
472ա (նոտրգիր) Նօղայի լեզովով տանուտէրներու անուն – Սըչան ԺԳ.ումն (13) Ա. միւչէլ... Դովուխ
ԻԴ. (24) տօնուզ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 181բ Ո՜վ եղբայր իմ պանծալի,
ամենեցուն ես ցանկալի,
իմաստուն եւ հեզահոգի,
բանական եւ տենչալի,
բացայայտող ծածուկ բանի,
հանճարեղ եւ գովելի:
Անմեղադիր լե՛ր դու ինձ,
զի գիրս՝ որ գրեցի
զգրքիս անուն մի չի գտի,
որ անուանէ խապար տայի:
Մեղօոր եմ ու եղկելի,
եւ Սուրբ Հոգին յինէն փաղչի,
շնօոր լինի քեզի,
յերկար ապրիս այսմ աշխարհի,
ամէն, ամէն եւ եղիցի. Հայր մե՛՛:
225ա Սորին բարեխօսութեամբն եւ մեզ ողոր՛՛
զծոյլս ի բարիս եւ զարագս ի չարիս, զգրող տետրակիս, մի՛ մոռանայցես յիշել ի բարիս, եւ դուք յիշեալ լինիք իւր միւս՛՛:
228ա Որով ողորմեսցի մարդասէրն Աստուած առհասարակ ամենայն հաւատացելոց եւ բացցէ զդուռն
ողորմութեան վերինն յԵրուսաղէմի: Մանաւանդ ստացողի գրոցս եւ ինձ՝ անարժան Մարկոս գրչիս. ամէն:
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381ա Յիշողսն յիշեալ լինի: Յիշեսցի՛ք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր զգրող սորին՝ Մարկոս նորընծայս,
անմեղադիր լերու՛ք գրիս, զի կար մեր այսչափ էր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 471ա (1872 թ., շղագիր) ՅԱստրախանայ լուսավորչական հայ ծառայ Աստուծոյ (կապգիր՝ «ՍԻԹ»)
Սարկիս Թովմասեան Կիտայեանց 1872. Մարտի 12:
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2. 2ա, 3ա (ԺԹ դ., շղագիր) Ի գրեանց Դաւիթ աւագ
քահանայի Շահինեանցն (նման՝ 3ա):
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1040/3260», «ԺԷ. Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «կըրի լին/// (4-5 տառ անընթեռնելի) դեոռներու այս յիշատակ է /// (1 տառ անընթեռնելի) Արուծէ Ա Ա», 335բ՝ «րպէս թէ ասեն, թէ արագ
լացն»:

3261
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
գոյն վայրս բնակէ, եւ ոմանք դեւ ասեն:
Գ. 207ա-22բ, 225ա Բանք Գաղիանոսի բժշկին
(Ա-Ֆ) – Աթխար՝ վաղայմեռուկ... Ֆարժժ՝ սպաթ:
Դ. 227ա-45բ Հանդէս բանաստեղաց փաղանանունաբար ստորոգիլ նորա վարժիցըն սակս բառէ
գեղչուկ («Ա-Գ») – Աստուածազան՝ աստուածասքանչ,
աստուածազգեաց, աստուածասէր, աստուածավայելուչ, քրիստոսափառ... Գուշակումն՝ յիմացումն (չշարունակած):
ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
Ե. 246ա [Մասն բառգրքի] – Դարան՝ մարտկոց
կամ
բերդ կամ մէթէրիզ... Անմռունչ՝ անձայն կամ ախԺԷ. դար
բասիրտ կամ արտասուաթոռ աջօք կամ մտօք ասել:
ԹԵՐԹ՝ 247 (1-247): ՊՐԱԿ՝ Բ-ԻԲx12 (Է, Ը 10, Ի 14, ԻԲ 9):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԶ. 246ա [Տաղ] – Գաւազան զօրեղ եւ փայտեղէն, /
ԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,3x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանադու ես մեզ յույս եւ ապաւէն... Իսկ հրեղինաց ես վեհագծուած (11,3x6,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 47ա). վերին տողերի
գուն. Ոսկանի ե:
վերին ելուստները գրչախաղերով: ՏՈՂ՝ 20:
ԹԵՐԹ՝ 384: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի,
եզրերը՝ վարդագոյն մոմլաթ՝ ճնշագծերով, մէջքը՝ կապոյտ լաթ.
միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ, Ա. փեղկին՝ նաեւ մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1960ականներին, նոր կազմի
վրայ պահպանուած հին կազմի Ա. եւ Բ. փեղկերի կաշին, կազմաստառի մի մասը. կաշին մաշուած, ճաքճքած, ցեցի եւ մաշուածութեան անցքերով, երեւում են երբեմնի գամերի անցքերը,
Ա. փեղկի կաշին հիմքին մօտ վերից վար փեղկից անջատ,
լուսանցակողերի կարմիրը տեղ-տեղ թափուած:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ յուշկապարիկ՝ 95ա, թռչուն: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:

Նմուշ 47ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան զանազան հետքեր. թ. 57, 139, 237, 240՝
եզրերին պատռուածքներ. թ. 221-4՝ հիմքից ամբողջովին, 215-9,
225-6՝ մասամբ անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-176բ [Երեմիայի Մեղրեցւոյ Բառգիրք հայոց] (Ա-Ք) – (սկ. թափուած) Անյարիր՝ անյարմար...
Քեքեւել՝ մերկանալ:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975:

Բ. 177ա-206բ Թարքմանութիւն պարսից բառից ի
Վարդան գրոց (Ա-Ք) – Զրադաշտական՝ բուն բան կամ
զկարեւոր ուխտ... Յուշկապարիկ՝ գազան է, ի հեռա-

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԺԹ. դար
1. 223բ-4ա (նոտրգիր) [Մասն բառգրքի] – Կափառում, որ է Սիֆաթն... Բութանիայ Պուռսա է:
2. 246բ-7բ (շղագիր) [Մասն խրատի ինչ] – Աստուած յաւիտենական, բարերար եւ ամենակալ...
փառք եւ իշխանութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
3. 383բ (ԺԹ. դ., շղագիր) [Կալուածագրութիւն] –
Ես Առաքելի եւ տէր Դանիէլ, ես Ոսկան եւ Անանիայս
բաժանեցան ինք մեր Առաքելին այգին Բ. հիսայա
արինք ներքեւանք մինչեւ վերեւն ծառով եւ թմբօով Ա.
հիսայ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 224բ (1860 թ., շղագիր) Ի 1860 ամի, յօգոստոսի
երեքշաբթի օրն ծնաւ որդի Աստուածատուր, մկրտեցաւ ի Սուրբ Գէորգ եկեղեցին, ձեռամբ տէր Պետրոս
քահանային: Տէր Աստուած երկայն կեանս տացէ նմայ.
ամէն:
2. 226բ (1863 թ., շղագիր) 1863 ամի Սեպտեմբերի
2, օրն երկուշաբթի Սէփանն ծնաւ ի մօրէ, մկրտեցաւ ի
Սուրբ Գէորգ եկեղեցի ձեռամբ տէր Պետրոս քահանայի, որոյ Տէր Աստուած երկայն կեանս տացէ նմայ.
ամէն:
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3. 223ա (1898 թ., շղագիր) Մելիք Մելիքանց
Մուրշուդալի կամ Նորաշէն գուղի Մելքիսեդէք քահանայի որդին, որ կարդում էր Երեւանի թեմական
դպրոցում: Նորա մայրը՝ Սանամ Մելիքեանց, 1898
թուի 25 Մարտին. Մ. Մելիկ:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 223ա՝ «գրչափորձութիւն. թանաքս՝
մուր, գրիչս՝ սուր», «գրչափորձութիւն. թանաք»,
«բանք սաղմոսին», «նոր», 224բ՝ «բանայկան բանական Յիսուս», 225ա՝ «պուրհակ, յԵդես. Ուրհայ. եյ
պատմօղ», 225բ՝ «Ոսկանի լեր միշտ խոհեմ արդարայ
առցես պսակ արիս», «ա ա բ գ Ա», «Եւ եւս հաւաատալ», «Սարգսի», 226ա՝ «Անզնելի, անքննելի կամ
անյիմանալի Ա», «Եւ ասէ ցնոսայ Յիսուս յիմացաք
զայս յամենայն ասեն ցնայ այոյ տ Տէր», 246ա՝ «Անեղ,
տուր մեզ Տէր, տուր մեզ Տէր, տուր մեզ Տէր, մտօք աս,
ձ, մմ, աապասս, հոյոյ ծաղիկ ծծա»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 225բ՝ թռչնագիր «Է», երիցս, թռչնագիր «Ե», 226բ՝, 246ա՝ խաչ, 247բ՝ թռչնագիր «Է»,
հրեշտակ:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Թորոս:
ԹԵՐԹ՝ 137 (248-384). չգրուած՝ 384ա: ՊՐԱԿ՝ Բ-ԺԳx12 (ԺԳ
5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,2x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 272ա): ՏՈՂ՝ 20:

Նմուշ 272ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ հանգուցագիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. թ. 331՝ պատռուած:
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248ա-383ա Այս բառք են քերթողական վասն չափոյ հոմերական տառիցն, վասն զի քերթողական
արհեստքն չափաբերականք են եւ չափով վարեն եւ
են, որ գեղչուկք են, որ ճարտասանքն վարին, զի յաճախապէս փոխաբերին սակս զարդու ճարտասանիցն: Եւ հարկ է յոգնահամար եղանիլ – [Աստուած]ազան՝ աստուածազգեաց կամ աստուածազարդ... Ֆրէր՝ եղբայր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 276ա Հիշեցէ՛ք Թորոսը:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Ա.ին փակցուած 17,7x11,2 չափի
թերթիկին՝ «Եւ Ապր. 1899 Հիւսեյինի գիւղացի Մելքիսեդեկ քահանայ Մելիքեանց ընծայեց Մայր Աթոռի Մատենադարանին մի հատ բառարան գրչեայ, անթուական,
յորում պարունակի երկու հատուած», 1ա՝ «3261»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 383ա՝ «Մարթ, որպէս պարտ է պատշաճ», 383բ՝ «Այս, Ոսկան իշի՛ տո՛ւր Ոսկան»: 384բ՝
«Գրչայփորձ, Սարեմէջ գեղարդ Սեթարել ծածկել Սարել եւս այն է», «Այսո է գրչափորձ զոր Տէրն ամենեցուն տացէ ինձ հասկացողութիւնն յիմանալայս ամենայն», «Յույս ունիմ ինձ սուրբ խաչէն լիցի ինձ յույս եւ
ապաւէն, այս գրչայ», «աստուածազան աստուածասքանչ այս պաշխաե այսե է», «Ջանամ դիմանալ զայս
ամենայն, ջահ սգեստ, լուսայ սեստ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 226բ Մարիամ Աստուածածին, գառն՝
նետահար, մարդ: 366բ՝ թռչնագիր «Վ», 366բ, 383ա՝
ձեռքի պատկերներ, 383բ՝ ձեռք, տաճար, 384բ՝ մարդ՝
ձեռքը մեկնած:

3262
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Յակոբ դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 116. չգրուած՝ 5բ: ՊՐԱԿ՝ 5+Ա-Ժx12 (Ա 9, Ե, Զ, Ը, Ժ
11, Թ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով
պսակուած զինանշան, որի աջ եւ ձախ կողմերում՝ «HS»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9,6x5,7): ԳԻՐ՝
նոտրգիր՝ թ. 1-96 (նմուշ՝ 6ա), բոլորգիր՝ թ. 97-116 (նմուշ՝ 111ա):
ՏՈՂ՝ 17-21: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ (Բ. կազմաստառ՝ Ի. դարի): ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.). սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 6ա

Նմուշ 111ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 6ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական՝ 6ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր՝
90ա, կենդանագիր. թռչուն-ձուկ՝ 6ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, կեղտոտուած, մէջքի մասում ճաքճքած, վերեւում մէջքի եւ փեղկերի
կաշին մէջքին մօտ պատռուած, մէջքի եւ Բ. փեղկի պատռուածքները ամրացուած սպիտակ գործուածքէ հիմքով կպչուն ժապաւենով (Ի. դար), Բ. կազմաստառի տակից երեւում է նախկին
կազմաստառը. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. 5բ՝ հանդիպակաց երեսի գիրը
մասամբ արտատպուած. թ. 85-93՝ նորոգման ժամանակ խառն

1071

536

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

դասաւորած. կարդալ՝ 94, 85-93, 95. թ. 4-13, 108-15, հիմքի կարերը թուլացած. թ. 6-8, 10-12, 98-103՝ հիմքից մասամբ անջատ.
թ. 14՝ պատռուածք. թ. 115-6՝ եզրերին պատռուածքներ. թ. 94, 116՝
հիմքին մօտ վերից վար պատռուած. 1-3, 14-5 թերթերի պատռուած հատուածները ԺԹ. դարի նորոգման ժամանակ սոսնձուած
սպիտակ թերթիկներով. թ. 97-116՝ թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6ա-89ա, 94աբ Երանելոյն Աթանասի արքեպիսկոպոսի Աղէքսանդրացոյ հարցմունք վայելուչք
եւ պատասխանիք Կիւրեղի՝ Երուսաղէմի հայրապետին. Յաղաքս մակացութեան եւ հանճարոյ – Հետեւում համարիմ ընդ Աստուծոյ երիս բանս... եւ լնուլ
զկարօտութիւն պիտոյից նոցա ըստ հրամանի Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն:
Բ. [Տաղք]
1. 90ա-3բ, 95ա-6բ Գովասանութիւն վարդին եւ
պլպուլին Բ. ազգ լեզուէ, ասացեալ [ի Խաչատուր
վարդապետի Խարբերթցոյ. ձեռ. 7717, 146] – Յորժամ եղեւ գարուն, եկ պլպուլն յայգին, / տեսեալ
ըզթուփ վարդին ունայն ի նըմին... այլ ցանկացէ՛ք
վարդին դուք հոգեւորի, / արքայութեան Աստուծոյ եղէք
արժանիյ (մէկ տուն հայերէն, մէկ տուն թուրքերէն):
2. 99բ-114բ Չափաբեր տաղս ոգեալ Ղազարէ
Բաբերթացւոյ՝ ի զբօսումն մանկանց եկեղեցոյ –
Ամենասուրբ Երրորդութիւն անեղական, / Հօր եւ Որդի
եւ Սուրբ Հոգի անքննական... յաւիտեանս յաւիտենից
յարաձգական, / ամէն, ամէն եւ եղիցի միշտ, յաւիտեան:
3. 114բ-5բ [Տաղ ղարիպութեան] – Ղարիպ եմ ես
օտար յերկրիս խիստ լալկան, / յոյժ անարժան եւ փանաքի նուաստական... մինչեւ եկեալ տեսից զքեզ դէմ
յանդիման:
Գ. [Բանք զանազանք]
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1. 1աբ Վասն դիւին, որ ի կերպարանս կնոջ լեալ,
խառնակէր ընդ այր մի – Պատմեաց մեզ վարդապետն
Յոսէփ, որ շինեաց զվանս նոր ի գերեզման սրբոյն
առաքելոյն Թադէոսի... ոչ տեսեալ զնա, ելեալ գնացաք:
2. 2ա-5ա [Խրատ] – ///(սկ. թափուած) յուժով
բարկանալուն եւ խիստ բարկանալուն: Զորս իրաց լինի
բարեպաշտութիւնն... չորացնէ զղեղն եւ անհարկի
առնէ զմարդն:
3. 96բ-9բ Երկրորդ գիտելի է վասն գալստեան
Նեռինն – Զի նախ քան զգալուստն Քրիստոսի Նեռն
գալոց է եւ զմարդկան խաբելոց... երթան կամ ի
դժոխս, կամ յարքայութիւն. այս Գ. գլուխն:
4. 116աբ Աղօթք առ Տէր վասն գիշերայնոյ –
Աղաչեմ զքեզ, Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ, եւ գոհանամ
զանհաս մարդասիրութենէդ... զամենազօր տէրութիւնդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 89բ Ձեռս փըտի եւ հողանայ, / մոխիր, փոշի,
գազախ դառնա, / գիրքս յիշատակ առ քեզ մնա, / եւս
ի փոխան ձեզ յարակա: / Թէպէտ մանր է գիր սորա, / ի
յընթեռնուլն դժուար ա, / սակայն յերբ ուսնի եւ հմտանա, / նա օր ըստ օրէ յոյժ պարզ կարդա՛: / Որք ընթեռնուք, օգտիք ի սմա, / յիշէ՛ք առ Տէր զգծօղ սորայ.
ամէն:
116բ Ո՜վ եղբարք, յիշեցէ՛ք զմեղաւոր եւ անարժան
զՅակոբ դպիրս, եւ որ զմեզ յիշէ, յիշեալ լիցի ինքն ի
Քրիստոսէ ահեղ ատենին:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառ՝ «1042/3262», «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «ամ որ կտրած լինի առ զեթ /// եւ
խամմում եւ ծառեկս իրար խառնէ, եփէ մայլամ դըիր
վերայ լվնուին»:

3263
ՏԱՂԱՐԱՆ
Կ. ՊՈԼԻՍ

ՌՃՀԷ. – 1728

ԳՐԻՉ՝ Պօղոս: ՍՏԱՑՈՂ՝ Հայրապետ Ագուլեցի:
ԹԵՐԹ՝ 115+1-1 (կրկն.՝ թ. 109, թռիչք՝ թ. 52-4): ՊՐԱԿ՝ ԱԺԲx12 (Ա, Է 11, Բ, Գ 2, Ը 8, ԺԲ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,1x9,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (11,2x6,4). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
1ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ տպարանային. վարդագոյն ծաղկաթուղթ.
մէջքը շագանակագոյն կաշի՝ «ՏԱՂԱՐԱՆ» գրութեամբ. միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 1ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, թռչուն-ձուկ՝ 76բ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. մէջքի կաշին ճաքճքած, զոյգ փեղկերի
եզերքի ծաղկաթուղթը մաշուած. Ա եւ Բ պահպանակների ելուստները թ. 10-1 եւ 108-9ի միջեւ են. թերթերին տեղ-տեղ
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան զանազան հետքեր. թ.
109ա, 115՝ հիմքից մասամբ անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-2բ [Ա.] Տաղ ի վերայ Զատկին հայոց, ի
Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ («ՅՈՎՆԱԹԱՆԷ») –
Յորժամ գայ պա[յ]ծառ Զատիկն հայոց, / մեծ աւետիս
տամք ծերոց եւ տղայոց... մաքրութեամբ տօնել Զատիկն հայոց, գովեմք Զատիկն հայոց:
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2. 2բ-4բ Բ. Տաղ ուրախութեան ի վերայ սեղանոյ
ի Յովնաթանէ ասացեալ («ՅՈՎՆԱԹԱՆԷ») – Յորժամ
մարդասէրն Աստուած պարգեւեաց մեզ զայս բարիս, /
այսօր բազմիլ ի սեղանիս, լցուցանել զկարիս... յորժամ
գայցէ ի դատաստան, զմեզ փրկեսցէ յայնմ աւուր:
Տե՛ս Նաղաշ Յովնաթան, Բանաստեղծութիւններ, Երեւան,
1952, էջ 180-2. ձեռագիրս գործածուած է իբրեւ A օրինակ
(այսուհէտ վերջում, փակագծուած՝ Նաղաշ, էջ):

3. 4բ-5բ Գ. [Տ]աղ ուրախութեան՝ ի Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ – Յաւուրս գարնան ժամանակին, /
փթթեալ ծաղկեցաւ այգին... ուրախութեամբ եւ պարելով (Նաղաշ, 164-6):
4. 5բ-7ա Դ. Տաղ ուրախութեան՝ ի վերա սեղանոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ է համախումբ
սիրելեաց («ՅՈՎՆԱԹԱՆ») – Յորժամ նոր եղեւ գարուն, արեւ ծագեցաւ, / հարաւ հողմն հնչեաց, սառն
հալեցաւ... խմեցէ՛ք գինի, բանէ, նա Աստուած շինի
(Նաղաշ, 169-71):
5. 7ա-8բ Ե. Տաղ ուրախութեան, ի Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ բան («ՅՈՎՆԻԹԱՆՈ») – Յայտնի
երեւեցաւ քաղցրաշունչ գարուն, / ելէ՛ք զովղ եւ սէյրան, եղբա՛յրք իմ պարոն... որ դատարկ[ո]ւի, ելէք
աղօթից ժամըն (Նաղաշ, 167-8):
6. 8բ-9բ Զ. Տաղ ի վերա Այվազին ջրացացին, ի
Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ («ՅՈՎՆԱԹԱՆ») –
Յամենայն տացուք փառս Տեառն Աստուծոյ յապենիազին, / քանզի ետ կարողութիւն մեզ հարազատ եղբայր
Այվազին... ցնծութեամբ եւ խնդութեամբ խմէ՛ք սիրով
միաբան (Նաղաշ, 157-8):
7. 9բ-10բ Է. Տաղ ուրախութեան սեղանոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ («ՆԱԽԱՇԷ») – Նստէ՛ք ի
մէջլիս, հա՛յրք եւ եղբա՛յրք եւ մեծ պարունա՛յք, / գոհանամք Տեառնէ, ունիմք սեղան, դուք միշտ շէն կենայք... ձեզ անուշ լինի (Նաղաշ, 159-63):
8. 11աբ Ը. Տաղ ուրախութեան՝ Նաղաշ Յովնաթանէ – Եկա՛յք այսօր, ժողովեցէ՛ք, ընկե՛րք միաբան, /
պարկեշտութեամբ բազմիլ սեղան, եղբա՛յրք պատուական... ուրախութեամբ եւ խնդութեամբ (Նաղաշ, 178-9):
9. 11բ-2բ Թ. Տաղ ուրախութեան սեղանոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեա[լ] է – Այսօր ծնծա<ն>մք
պարելով, / խըմեմք գինի խնդալով... որ մեռանի, դուք
ողորմի (Նաղաշ, 172-4):
10. 12բ Ժ. [Տ]աղ Բուն Բարեկենդանին, ի Նաղաշ
Յովնաթանէ ասացեալ – Եկա՛յք այսօր, որդի՛ք մարդկան, / ցնծաս[ց]ու՛ք ձայնիւ միաբան... քուֆթան՝ պիպարով, չամանով /// (Նաղաշ, 185-6):
11. 13ա-4բ [Տաղ սիրոյ՝ Նաղաշ Յովնաթանէ.
«Յայտնեցաւ գարուն» ձայն է] – ///) մայիլ կու մնամ,
զալում, զալում: / Ծոցդ աղբիւր է՝ Բ. լուլայ... որ իմ
մատումն ծաղիկ դուրս տայ, / կազմեցիր զալում ///
(Նաղաշ, 6-10):
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12. 15աբ Լ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ
ասացեալ բանս – Գեղեցիկ պատկեր իս դու, ի՛մ
պատուելի, / ես տիւանայ ճունուն եղէ քեզ համար...
դու ես Նաղաշին ապրանքն ու մալն, / ես տիւ (1,5 տողի չափ չգրած) (Նաղաշ, 18):
13. 15բ-6բ ԼԱ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ –
Այսօր եղեւ պայծառ արեւ, / իմ նազելի, նոր սիրելի... մէկ
խմէ՛, մէկ տո՛ւր Նաղաշըն, / իմ սիրելի՛ (Նաղաշ, 27-8):
14. 16բ-7ա ԼԲ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ
ասացեալ բանս («ՈՎՆԱԹԱՆ») – Ուստի՞ կուգաս,
քա՛ղցր պլպուլ, / քեզի բարով, ես քեզ եմ ղուլ... այլ
դու ե՞րբ կու խղճաս ինձի (Նաղաշ, 19-20):
15 17ա-8ա ԼԳ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ
ասացեալ՝ վասն ուրախութեան – Առաւօտուց գամ քո
տեսուն, նազանի՛, / ըռահըմ արա՛, զալում, քաֆիր,
ամա՜ն, ամա՜ն... նազլու եա՛ր, ինսաֆ արա՛, ամա՜ն,
ամա՜ն (Նաղաշ, 64-5):
16. 18բ-9բ ԼԴ. [Տ]աղ ի Նաղաշ Յովնաթանէ –
Քանի կանչեմ, ամա՜ն, ամա՜ն, ես չունիմ ղարար, / քո
սիրուդ հաշեալ եմ, մաշեցայ, դու էլ չես խապար...
զալում եա՛ր, եւ շունչն քաղիք (Նաղաշ, 45-6):
17. 19բ-20բ Տաղ [սիրոյ], ի Նաղաշ Յովնաթանէ
ասացեալ – Գարուն որ եղեւ ամսոյն Ապրէլի / յանկարծ քեզ տեսայ, իմ նոր սիրելի՛... բաց, թող համբուրեմ՝ հաշտութեան նըշան, / հաշտութեան նշան (Նաղաշ, 49-50):
18. 20բ-1բ ԼԶ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ
ասացեալ բան – Լուսնի նման պայծառ երես բոլորած,
/ ես մնացի կարոտ համբուրեցից համար... ես մնացի
կարօտ խմելոյ համար (Նաղաշ, 5):
19. 21բ-2բ ԼԷ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յովնաթան[է] ասացեալ այս – Քաղաք ես Խութայի, Մովսկով, / խելքս տարար անուշ խօսքով... նրա համար
խիստ եմ դառն: / Որք հանդիպիք յայսմ ուրախութեան,
/ բանիս Աստուած ողորմի ասասջիք (Նաղաշ, 51-2):
20. 22բ-3ա ԼԸ. Տաղ սիրոյ ի Նաղաշ Յովնաթանէ
ասացեալ – Առաւօտուց մէկ մի տեսայ զարդարած, /
դու իմ խելքն տարար, ես չունիմ ղարար... շատ մի՛ թողիլ՝ Նաղաշն որ մաշվի, հալվի, / դու՛՛ (Նաղաշ, 54-55):
21. 23բ-5ա ԼԹ. Աղօթք եւ տաղ գովասանութեան
առ Սուրբ Աստուածածինն, ի Նաղաշ Յովնաթանէ
ասացեալ բանս այս («Ա-Ք») – Ամէնօրհնեալ Աստուածածին, / տաճար եւ մայր անճառ Բանին... տացուք փառք Երրորդութեան:
22. 25բ-6ա Խ. Տաղ առ Տիրամայրն, ի Նաղաշ
Յովնաթանէ ասացեալ («ՅՈՎՆԱԹԱՆԷ») – Յանմարմնոց վեր օրհնեալ, / Մարիամ, կոյս գովեալ... տալ ողջոյն հաշտութեանն:
23. 26ա-8ա ԽԱ. Տաղ Բուն Բարեկենդանին, ի
Նաղաշ Յովնաթանէ ասա[ց]եալ բան – Այսօր խիստ
օր է ուրախութեան, / շնահաւոր մեծ Բարեկենդան...
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մէկ տաղ էլ ասէ՛ք իմ թասին: / Ապա վճարեցաւ ձայնաւոր տաղն / ի Նաղաշ Յովնաթանին ըսած տաղն եւ
խաղըն (Նաղաշ, 175-7):
24. 28ա-31ա ԽԲ. [Տ]աղ վասն կանանց, զոր նեղութիւն կրեն ի ձեռաց մեծոցըն ջահրային [Յովնաթանէ ասացեալ] – Ո՜վ ողորմելի, խեղճ կանանիք, /
մեծ պասն կու գայ, ի՞նչ կանիք... նոցա տնազ եւ սուտ
բանէն (Նաղաշ, 106-10):
25. 31ա-2ա ԽԳ. [Տ]աղ ի վերայ մածունի, զոր ընծայ բերին, ի Նաղաշ Յովնաթանի ասացեալ («ՅՈՎՆԱԹԱՆ») – Յանկարծ լուա աւետեաց ձայն, / թէ՝
Ուրախ լե՛ր, դու, Յովնաթա՛ն... ճաշակելոյ անմահ սեղան (Նաղաշ, 128-9):
26. 32ա-3բ ԽԴ. [Գ]ովասանութիւն Երեւանա քաղաքին – Կամիք գովել դուք Երեւան, / մարդիքն զալում
կերեւան... խմեց, սրտիկն հովացաւ (Նաղաշ, 99-100):
27. 33բ-4ա ԽԵ. Տաղ ի վերայ խակակիրթ աբեղայի, ի Նաղաշ Յովնաթան[է], զոր գրեալ էր ոտանաւոր, եւ նա զայս պատասխան գրեաց – Գլեխիկ է
տոհ[մ] եւ ցեղդ, / քօսայ է մորուք եւ բեղըդ... սիրտ քո
սակաւ ուրախասցի (Նաղաշ,132):
28. 34ա-5ա ԽԶ. [Տ]աղ ի վերայ Ագուլեցի Թումանին, զոր քառասուն ամաց սկսաւ կարդալ – Գրեցի
անուն / վասն Թումանուն... ես խօ խափիլ չեմ (Նաղաշ,
130-1):
29. 35ա-6ա ԽԷ. Տաղք Շոռոթոյ տիրացու տխմար
տղայոց վերի դասին – Վարք եւ յիշատակ գրեմ
տաղտկալի / Մոնթերին՝ մանկանց տաճարի... տալուն
տղայոց աքիքն ձարի (Նաղաշ,116):
30. 36աբ ԽԸ. Անարքանք ներքի դասին մոնթերին, զոր ասաց – Բժիշկն բղղայ նման ոչխարի, / սուտ
եւ թամահքեար, խելքն սարսարի... կարծէ չկայ իւր
պէս գինուն բարի (Նաղաշ, 117):
31. 36բ-41բ ԽԹ. Վարք հաւասար մոնթերուն Շօռօթու – Գրէ էկին էշի քարվան, / մեր մոնթերին վերայ
փալան... հանգուցեալ Նաղաշ Յովնաթան (Նաղաշ,
118-23):
32. 41բ-3բ Ծ. Տաղ ի Նաղաշ Յովնաթանէ՝ Վասն
հոտեալ փիս չկալուկ բազկաթանին, զոր ասացեալ
– Տէր Աստուածատուր ինձ ասաց մի բան, / թէ՝ Ինձ
եկեալ է խիստ լաւ բազկաթան... Նաղաշ Յովնաթանն
չի մոռանաս (Նաղաշ,152-54):
33. 43բ-7բ ԾԱ. Ոտանաւոր ի վերայ Շահվերտունց տէր Աբրահամին, ի Նաղաշ [Յովնաթանէ] –
Ո՛վ Շահվերտունց տէր Աբրահամ, / քանց լվացած
գազար անհամ... ինտի վար կօրտուղն սոյլայ (Նաղաշ,
111-5):
34. 47բ-52ա ԾԲ. Տաղ ի վերայ հաւին, զոր Բարեկենդանին տէր Գրիգորն սեղանէն մէկ հաւ ետուր
ժամահարին, թէ՝ Մուրթուճամ շինէ՛, ժամահարն
առեալ գնաց, գինովցաւ, հաւն գողանալ ետուր –
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Յորժամ եղեւ Բարեկանդան, / եկեղեցին բերին սեղան... վեր կա՛ց, Ա. հոգոց ասէ (Նաղաշ, 141-6):
35. 52ա-7ա ԾԳ. [Պ]ատասխանի թղտոյն խակակիրթ կրօնաւօրին միոյ, զոր գովաբանեալ էր Սուրբ
Կարապետ, ի գեղչուկ բառիւ ասացեալ բան – Ով
տէ՛ր, եղբա՛յր իմ պատուական, / երգող բանի շարադրական... մենք էլ ասեմք քո Հայր մեղան (Նաղաշ,
147-51):
36. 57ա-60ա ԾԴ. Տաղ ծիծաղական, ի Նաղաշ
Յովնաթանէ ասացեալ վասն կանանց – Տեսէ՛ք, եղբա՛յրք, թէ այս ի՞նչ բան է, / որպիսի՞ կարգ եւ սահման
է... էշի քարվանն Աստուած անիծէ (Նաղաշ, 101-5):
37. 60ա-1ա ԾԵ. Տաղ ի վերայ գինւոյ եւ ուրախութեան <ին> ի Նաղաշ Յովնաթանէ – Գինին որ հասնի՝
անուշ է, / խմեմք, անեմք ուրախութիւն... քանի՞ փող
ես փչացուցեալ (Նաղաշ, 187):
38. 61ա-2ա ԾԶ. Խափանցի երէցի արած պարշտօն, որ ասաց [«ՇԱՐԱԿԱՆ»] – Հա՛յր անզգիզբն,
բարեխնամ, մարդասէր, / հանգոյ զննջեալսն ի սուրբ
անունդ քո... ողորմեա՛ ինձ (Նաղաշ, 124-5):
39. 62աբ ԾԷ. Այս վերայ գրեալ շարականին
օրհնանքն է. [Օրհնութիւն գեղացի երէցի] – Օրհնեսցէ
չորք անկիւնն, / տանս խեցեղէնն, պղնձեղէնն... այս
նշանաւ (Նաղաշ, 126-7):
40. 62բ Տաղ ի վերայ Աբրահամին պաղջին, զոր
/// (թափուած):
41. 63աբ ԾԹ. [Տաղ ծննդեան Քրիստոսի յԱստուածատուր վարդապետի Հենեացւոյ. ձեռ. 3386,
100բ]. Այսօր տօն է Ծննդեան, աւետիս (ցանկից) –
/// լուաց զմեղս ադամեան, աւետիս, / մկրտութեամբ
աւազանին, աւետիս... Քրիստոս Աստուած օրհնէ զձեզ,
աւետիս:
42. 63բ-4բ Կ. Տաղ սուրբ կուսին Թամարիոյ Շաղերտացւոց ասացեալ («ՎԱՐԴԱՆ») – Վերջին վկայ
կոյս Թամարաիա յաղթող բանսարկութիւնն, / անարգեցեր զմահն մարմին նման Հռեփսին... ի Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ ծիծաղական:
43. 65ա-6ա ԿԱ. Տաղ առ Տիրամա[յ]ր, ի Սարգիս
քահան[ա]յէ ասացեալ Թիլֆիզեցւոյ՝ ասացեալ («ՍԱՐԳԻՍ») – Ստեղծողդ ամենակալ եւ Հայրդ, / էակից
Բանդ Հօր, փրկիչ ողորմած... Տէր, ողորմեա՛, Տէր,
ողորմեա՛:
44. 66ա-7ա ԿԲ. Տաղ զըղջման («Ի ՈՎԱՆԻՍԷ») –
Ի ցանկութեանց այս կեն[ց]աղոյս խափեցայ, խափեցայ, / քանու հոյն ձայնիւ մաղթեմ, Տէ՛ր, գթա՛յ, գթա՛յ...
յուսկ Յովհաննէս ընդ հովանեաւ քո պահեայ:
45. 67աբ ԿԳ. [Տ]աղ առ Սուրբ Աստուածածին, ի
յԱւետիք քահանայէ ասացեալ է («ԱՎԵՎԻՔ ՐԵՑ») –
Առ ոտդ անկեալ զքեզ աղաչեմ, ո՜վ սրբուհի կոյս, /
վասն մեր բարեխօսեա՛յ առ փրկիչն Յիսուս... ցաւագնեալ եմ ամէն կողմանաց ///:
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46. 68ա [ԿԸ. Տաղ ի Ղազարէ] – (սկ.) /// Ղազար
ծառայն քո պաղատէ, / զաղէտ սրտին զքեզ գանգատէ,
/ պահեա՛ զնա միշտ ի չարէ, / ո՛վ սուրբդ Գրիգորիսն
Լուսաւորիչ:
47. 68աբ ԿԹ. Աղօթք առ սուրբ պատարագին,
Գրիգոր վարդապետէ ասացեալ – Գառն Աստուծոյ
պատարագեալ է, / Յիսուս Քրիստո՛ս, փրկի՛չ օծեալ...
յետոյ բերեալ Տէր, ողորմեա՛:
48. 68բ-70ա Հ. Տաղ վասն Բարեկենդանին, ի
Ղազար[է Ջահկեցւոյ] վարդապետէ ասացեալ –
Եկա՛յք այսօր ժողովեսցուք, / Հօր Աստուծոյ փառս տացուք... նաեւ ծառայ ամենայնի:
Տե՛ս Ղազար Ջահկեցի, Երգարան, Կ. Պոլիս, 1744, էջ 227-9:

49. 70աբ ՀԱ. Տաղ ի վերայ չորեքկերպեան աթոռոյն Մասեանց – Սայլքն իջանէին ի լեռնէն Մասեանց,
/ ի վերա նորա գահոյգ էին կազմեալք... եւ ահա չշարժէր սայլակն:
Տե՛ս Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր եւ գանձեր, Երեւան, 1981,
էջ 59-65:

50. 71աբ ՀԲ. [Գ]ովասանութիւն առ սուրբ Աստուածածինն Մարիամ – Արեգակնափայլ գունով լի
Լուսին, / ի տանն հինեն... հիանայ ով քեզ տեսանէ:
Տե՛ս Արիստակէս Տեւկանց, Հայերգ, Թիֆլիս, 1882, էջ 57-9:

51. 71բ-2ա ՀԳ. [Ե]րգ երգւոյն Սողոմոնի, շարադրեալ ի Մխիթարա Սեբաստացոց վարդապետէ է –
Մենացեալ այրն սիրով սէրն իմ փութով էջ, / ի բարձանց, զի կարի ղանդաղատ եմ լուր էջ... երգեա՛յ պարելով, ցնծա՛յ խայտալով, ե՛կ, սիրելի՛ իմ:
52. 72բ-3ա ՀԴ. Տաղ առ սուրբ Աստուածածին
(«ՅՈՎՀԱՆԱԿ») – Յակարծօրէն գերի վարեալ կապեցայ, / Ի ոսոխաց իմոցս հոգւոյս յաղթեցայ... Տիրամայր, օգնեա՛յ, օգնեա՛յ:
53. 73ա-4ա ՀԵ. Տաղ սուրբ Աստուածածնի («Ի
ՊԵՏՐՈՍ Հ») – Ի խորոց կարդալով սրտիս հառաչեմ, /
զանօրէնութիւնս իմ ինձէն գիտեմ... զանօրէնութիւնս
իմ:
54. 74ա-5ա ՀԶ. Տաղ առ սուրբ Աստուածածին
Մարիամ – Աստուածածին սուրբ կո՛յս, դու ես ցանկալի, / քեզ աւետեաց հրեշտակն ողջո՛յն բերկրալի...
ո՛վ Տիրամայր սուրբ կո՛յս:
55. 75աբ ՀԷ. [Տ]աղ սուրբ Աստուածածնին («ՂԱԶԱՐ») – Ղամբարափայլ ջահիւք լուցեալ, / մաքուր կուսութեամբ քով փայլեալ... ո՛վ Տիրուհի, բարեխօսեա՛յ
քո միածնիդ:
Տե՛ս Միքայէլ Միանասարեանց, Քնար հայկական, Սանկտ
Պետերբուրգ, 1868, էջ 94-5:

56. 75բ-6բ ՀԸ. [Տ]աղ վասն հոգւոց («ԱՒԵՏԻՔ
Տ») – Անձն իմ թշուառական վասն յուլացար, / քնով
դանդաղեցար, մեղօք թըմեցար... մինչեւ ե՞րբ... զարթի՛ր, զարթի՛ր, զարթի՛ր հոգոյդ:
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57. 76բ-7ա ՀԹ. [Տ]աղ ի վերայ Սուրբ Էջմիածնայ
– Անճառելոյ Հօր միածին, / փառօք լուսով աստուածային... մաղթանօք սուրբ Լուսաւորչին ազգս հայոց:
58. 77ա-8ա Ձ. [Տ]աղ վասն խաչելութեան Քրիստոսի («ՍԻՄՈՆ ՊՈԱ») – Սէրդ սիրով խոնարհեցար, /
ընդ առաքեալսն բազմեցար... յերկրէ յերկիր շատ
շրջեցար, մեղայ ասա՛յ:
59. 78ա-80ա ՁԱ. Խրատ պիտանի վասն Հոգւոյ, ի
Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ բանս այս – Փառք եւ
գոհութիւն տամք մեր ստեղծ[ող]ին, / որ մեզ համար
տը[ն]կեաց ճանաթի պաղն... մէկ Հայր մեղայ ասէ՛ք,
խօսքերըն սաղ է:
60. 80ա-4ա ՁԲ. Ողբերկութիւն յաղագս մահուան
գեղեցկայարուեստ վարպետ Յովնաթանի Նաղաշ,
զոր ի ՌՃՀԱ. (1722) թվոջ, ամսեան Հոկտեմբերի ԻԸ.
(28) վասն զոր առ Տէր փոխեցաւ՝ ի իւրում գաւառի,
ասացեալ որդոյն իւրոյ Յակոբայ – Ողբամ արտասուօք, կոծով տխրութեամբ, / հառաչմամբ ձայնիւ,
սրտիւ դառնութեան... քո գերեզմանին դիտիմ, հայր
Յովնաթան (Նաղաշ, 213-6):
61. 84ա-5ա ՁԳ. Յորժամ ըմպէք զանուշ գինին եւ
լինիք հարբած, զայս տաղս ասէք. [Տաղ վասն ուրախութեան մարդկան, ի Սուքիասէ] – Յաւուր միում, որ
էր մեզ Նոր կիրակի, / ելեալ ի քաղաքէն ես առանձնակի... ի բաց ընկնելով եւ մոռանալով:
Տե՛ս Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծութիւնը. ԺԶ.-ԺԷ. դդ.,
հտ. Բ., աշխ. Յասմիկ Սահակեանի, Երեւան, 1987, էջ 442:

62. 85ա-6ա ՁԴ. Տաղ ի վերայ Կուրջիստանայ
գօյզալներին, ի Նաղաշ Յովնաթանէ ասացեալ – Գովեմ սրտիւ ուրախական / Թիֆլիզ քաղաքն պատ[ո]ւական... տեղերն ամենեքեան (Նաղաշ, 11-4):
63. 86ա-7բ ՁԵ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ
որդոյ Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ է («ՅԱԿՈԲԷ») –
Յորժամ եղեւ քաղցր գարուն շնորհազարդ, / կելնես
այգին շուռ գաս, քաղես ծաղիկ վարդ... զքեզ Նաղաշն
աղաչում է, թող քեզ մօտ պարկեմ, թող քեզ մօտ
պարկեմ՝ այսպէ՛ (Նաղաշ, 218-9):
64. 87բ-8ա ՁԶ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յովնաթանէ
որդո Ն[ա]ղաշ Յակոբէ ասացեալ – Առաւօտուց ելնեմ
լալով քեզ մօտ գամ, / քոյ սպիտակ, պայծառ երեսիդ
բարեւ տամ... քո սիրոյ բաներին տաւթարն բացած քեզ
գրելոյ (Նաղաշ, 221):
65. 88ա-9ա ՁԷ. Տաղ սիրոյ, ի մեղաւոր գերի ի
Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ – Ե՛կ գնանք ձեր պաղչէն,
վարդն է բացուած, / ամէն մարդ սիրելուն հետ սէյրան
գնաց... թող պայծառ երեսըդ ե՞րբ եմ տեսնելու (Նաղաշ, 217):
66. 89ա-90ա, 102աբ ՁԸ. Տաղ սիրոյ յոյժ ազնիւ, ի
Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ է – Սէվտիկիմ ըռահմէլէ
պիր կուլ վեր պանա, / քեզի տեսնողն էլ ինչպէ՞ս
տարտի դիմանա... ձեր ծոցին ծաղիկն քաղի (քառա-
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տողերի առաջին տողերը՝ հայատառ թուրքերէն. 102ա՝
8 տող պակաս):
67. 90աբ ՁԹ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ – Ե՛կ գնանք ձեր պաղչան, շուռ գանգ միատեղ, /
քաղենք կարմիր վարդ, եասաման զամպաղ... պալքի
քո սիրոդ կրակին ինձ հանին (Նաղաշ, 224-5):
68. 90բ-1բ Ղ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ – Յորժամ որ լինի Զատիկ շնորհազարդ, / քո սիրուդ կլնեմ ջունուն տիւանա... ես մնացի եանայ-եանայ
(Նաղաշ, 226-7):
69. 91բ-2բ ՂԱ. [Տ]աղ սիրոյ ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ – Գարուն եղեւ, իմ սիրտս չեղեւ ուրախ, /
իստերէմ սէն կէլէսին ման չաքմայիմ, ա՜խ... Նաղաշ
եախուպի ղամ իլան օլտուրմայ Մըսըր (մէկ տողը
հայերէն, մէկ տողը՝ հայատառ թուրքերէն):
70. 92բ-3բ ՂԲ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ, վասն ուրախութեան («ՅԱԿՈԲ») – Յաւուր
միում զքեզ տեսայ սալվի ու չինար, / ախլու մի պաշումտան ուչտի, օլմիշամ բիմաըր... շաֆաթլու իուզուն
կօրայիմ չաքայիմ ճաֆան (մէկ տողը հայերէն, մէկ
տողը՝ հայատառ թուրքերէն):
71. 93բ-4բ ՂԳ. [Տ]աղ ի Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ վասն ուրախութեան – Ամէն առաւօտ դուրս
կուգաս շողշողալով, / վիզդ լցաց ոսկի ու արծաթ հեքալով... սիրտն արիւն ես շինել, ուշ ու խելքն տարել
(Նաղաշ, 230):
72. 94բ-5ա ՂԴ. [Տ]աղ սիրոյ ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ – Նազելի ծաղիկ ես, սմբուլ, անուշահոտ
կարմիր վարդ, / ծոցդ լցել ես նորահաս կոկոն[ն]եր,
թազա վարդ... ի՞նչ կլինի, որ Նաղաշ Յակոբին խաֆիլ
աչքով անես, պէինսաֆ (Նաղաշ, 231):
73. 95բ-6ա ՂԵ. [Տ]աղ ի Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ՝ վասն ուրախութեան («ՅԱԿՈԲ») – Յանկարծ
տեսայ սիրելիս պաղէն գալիս, / ձեռացըն կարմիր
վարդ, մէկ ինձ ոչ տալիս... թող անկանի մէջն, լողանալով շրջի (Նաղաշ, 232):
74. 96ա-7ա ՂԶ. [Տ]աղ սիրոյ ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ – Ահա եղեւ գարուն, նոր արեւ պայծառ, /
տարտերս եղեւ թազայ, սիրտս կրակով վառ... Նաղաշին հետ ո՛չ խօսիս, ո՛չ բարեւ տաս (Նաղաշ, 233):
75. 97ա-8ա ՂԷ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ – Այսօր նոր գարուն է, շնորհազարդ Զատիկ, / հաքել ես աթլազ, կապել ես զառ գոտիկ... Գուրջ
Ակոբն էրես էլքէ տարելա (Նաղաշ, 234-5):
76. 98ա-9ա ՂԸ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ, վասն ուրախութեան – Նոր գարուն է, ձեր
պաղչումն բացված է լալայ, / պլպուլներն վարդին
վերա կանչում են նալայ... մէկ օր ինձ մօտ արի՛, պատկիրիդ նման քաշեմ (Նաղաշ, 228):
77. 99ա-100ա ՂԹ. Տաղ սիրոյ ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ («ՅԱԿՈՊԻ Է») – Յաւուր միում նոր ամ-
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սեանն Յունրվարի, / քեզ գրով շատ բարեւ արի... նազանի՛, քեզ չեմ թարկիլ, կուզէ ինձ անէն տուսաղ
(Նաղաշ, 236):
78. 100աբ Ճ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ – Այսօր գարուն է, նոր տարի, / քեզ գրել եմ հազար
բարի... քեզ պանտիւան ու տուսախ է (Նաղաշ, 237):
79. 100բ-1ա ՃԱ. [Տ]աղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ բան – Ես քո սիրոյդ եղէ ճունուն, / գիշերցերեկ էլ չունիմ քուն... մնացած պատկերիդ կարօտ
(Նաղաշ, 238):
80. 101ա-2ա ՃԲ. Տաղ սիրոյ, ի Նաղաշ Յակոբէ –
Գովելի նաղշուն պիլպուլի նման, / Երես[դ] վառվել
այ, ինչպէս եասաման... Նաղաշ Յակոբ գնաց, բարով
մնացիր: Աստ վճարեցաւ Նաղաշ Յակոբին ասացեալ
բանն եւ սիրոյ տաղն (Նաղաշ, 239):
81. 102բ-3բ ՃԴ. Տաղ եկեղեցւոյ, որ է որդորակ [ի
Յովհան Երզնկացւոյ ասացեալ] – Ադամայ ստեղծօղն
եկեալ իւր պատկերն ի տես, / Ադամա էր ձայն տուեալ՝
Ադա՛մ, դու ու՞ր ես... զպատւիրանն չպահեցին, նա
դատապարտեաց:
Տե՛ս Ա. Սրապեան, Յովհաննէս Երզնկացի, Երեւան, 1958,
էջ 208-18 եւ 302:

82. 103բ-4ա ՃԵ. Տաղ ի Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ, վասն սիրոյ եւ ուրախութեան (հայատառ թուրքերէն) – Քնկլում ալտըն էյ նազանի, / օտլարա
եանտրտն մանի, պէյլայ մօլուր, պէյլայ մօլուր... ալտըն
ախլըմ եխտիարըմ:
83. 104ա-5ա ՃԶ. Տաղ ի Նաղաշ Յակոբէ ասացեալ (հայատառ թուրքերէն) – Կալտի պահար իստան
եարան ոհ պուհարում կայլ... իխտիեարում կայլ կեալ,
կեալ ջան:
84. 105աբ ՃԷ. Տաղ ի վերա Սուրբ Էջմիածնայ ի
Աւետիքէ ասացեալ – Աճառելի Հօր միածին, / փառօք
լուսովն աստուածայ[ին]... աստ թշնամիք մի զօրացին:
85. 105բ-7ա ՃԸ. Տաղ հոգեւոր ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ բան – Ստեղծօղդ ամենակալ եւ Հայրդ
գթած, / էակից Սուրբ Հոգի, փրկիչ ողորմած... մեղա՛,
Տէր, ողորմեա՛, դու ստեղծեր, մի կորուսաներ:
86. 107աբ ՃԹ. Տաղ ֆարսի ի Նաղաշ Յակոբէ
ասացեալ (հայատառ թուրքերէն) – Աֆտղրայ գէարտի տայամ, / էշխուն պտօ պարզի տայամ... բալի,
բալի, տօստ, տօստ:
87. 107բ-9ա ՃԺ. Ասացեալ է ոմն Մարտիրոս
անուն վասն ուրախութեան, ի վերայ Բարեկենդանին – Այսօր եւ մեք ծնցամք, եղբա՛յրք միաբան, օրս
այս է ուրախալի, / զի եհաս ժամանակ մեզ ուրախութեան, օրս այս է ուրախալի... ուրախութեան ցնծալով:
– 108բ-11ա [Ցանկ] – Յորժամ գայ պայծառ Զատիկն Ա... Այսօր եւ մենք ցնծամք ՃԺ.:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԺԸ. դար
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1. 113ա (նոտրգիր) [Տաղ ի Ղազարի Բաղեր
Օղլւոյ] – Ասիմ. «Նազլու դիլբար, չու՞ն բեդամաղ ես»,
/ ասավ վեր առ, ածիր ուղարայ սիրուն... ասավ Բաղր
Օղլի Ղազարնայ սիրուն (Նաղաշ, 128-9):
2. 113բ-5ա (նոտրգիր, հայատառ թուրքերէն)
[Տաղ Հոռոսիմէ Ագուլեցւոյ. տե՛ս Յիշ. Յետ. 1] – Ալիսեէն չահինի գեչտեմ, / ագըմտեմ սոյինին իշըեմ...
[բզդամ սալամ ոլսեն բաբամ, էլինայ]:
115բ [Տաղ պանդխտութեան] – Եսիր տոյշտեմ
չոյխշոյքոյր քի ղոյթոյրտեմ, անամեն, բաջըմեն դիդարին... ոլմազ բոյ դարլաթլար տիայջագ:
Ծնթ. Հայատառ թուրքերէնի ընթերցումը եւ բառանջատումը Օքսաննա Կարապետեանի:
Տե՛ս Ցուցակ հայերէն ձեռագրերի հայատառ թուրքերէն նիւթերի եւ հայատառ թուրքերէն ձեռագրերի, Երեւան, 2008, էջ 61:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 111բ Ո՛վ սիրելի եղբա՛յր՝ որ ես,
զայս քեզ խրատ տամ, որ լսես,
յորժամ զտաղս եղանակես,
զթուղթն թքով չապականես:
Եւ անողորմ ի յետ պարզես,
հանց որ կապին, վնաս չգործես
կամ յանգիտի ձեռն արկանես,
խոզանց մարդկան կոխան չանես:
Զոր տաղ կամիս, որ դուն ասես,
զցանկի համարն ի վերջն տես,
տգիտութեամբ չի չարչարես,
այլ համարով շուտ գըտանես:
Յորժամ որ գաս, տաղս ասես,
զգրոց լուսանցքն չաղտոտես,
եւ կամ՝ թանաս զմատու շրջես
եւ զի գրածս ապականես:
Այլ յոյժ սիրով նախախնամես,
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սրբեալ ձեռօք շորով բռնես,
ի հրոյ եւ ի ջրոյ ի զատ պահես,
|112ա| ապա զԱստուած դու տեսանես:
Երկու-երեք շորով պատես,
ի չորային տեղիս դնես
եւ ի լաւ եղբարց հետ մէջլիս նստես,
ապա բերեալ եղանակես:
Յորժամ կարդաս տաղս եւ ասես,
որ ընթեռնուս եւ որ լսես,
ԶՊողոս գրչիս յիշատակես
եւ ողորմի դու ինձ ասես
եւ սղալանացս ներումն առնես:
112բ Գերագունի եւ նազելի,
Հայրապետ անուն յԱգուլեցի,
որ է որդի Ապտուլ պէկի,
գրել ետուր երգս տաղի,
Կոստանդիանուպօլսոյ նորի
եւ ընդ եւ հովանեաւ Աստուածածնի,
ի թվականումն ԿԱՌՃԹԷ.ի (1728):
Ո՛վ սիրելի եղբա՛յր բարի,
դուք հանդիպիք յայսմ տառի,
յիշման առնէք Հայր մեղաի,
յիշեալ լիջիք յօրն ահեղի. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 113բ (1752 թ., նոտրգիր) Թվին ՌԲՃ. մէկ
(1752), Մարտի Ե.ումն սովուղ բոյլաղ, որ ես՝ Ագոյլեցի
Հայրապետի որդի Հոռոմսիմէս, որ գերի էյիմ ընգած,
այս ներգրածիս ասել եմ, զղալագրութեանն թողութիւն
անէք:
2. (ԺԹ. դ., անարուեստ շղագիր) Այս տառարանս
Կարապետին:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 112բ՝ «Պօղոս, Պօղոս»:

3264
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Կ. ՊՈԼԻՍ

ՌՁԲ. – 1633

ԳՐԻՉ՝ Վարդան: ՍՏԱՑՈՂ՝ Նիկողոս:
ԹԵՐԹ՝ 282+2 (կրկն.՝ թ. 45, 265): ՊՐԱԿ՝ Գ-ԻԹx12 (Գ, ԺԴ 11,
Ե, ԺԱ, Ի՝ չիք*, ԻԶ 10, ԺԳ, ԻԱ 8, ԻԵ, ԻԹ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով (թ. 282 այլ՝ ԺԹ. դ. կապոյտ թուղթ), լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «8»): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,3x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն:
ԳԻՐ՝ բոլորգիր 1-10ա, 25ա (նմուշ՝ 4ա), նոտրգիր խազագրեալ
(նմուշ՝ 11ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
* Ի պրականիշը գրիչը վրիպմամբ չի գրել. ԺԹ.ից յետոյ գրել
է՝ ԻԱ.:

Նմուշ 4ա

Նմուշ 11ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 97ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 25ա, 73բ, 135բ, 182բ, 217բ, 238ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային, տաճար, սափոր, աշտանակ:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
կապոյտ, վարդագոյն, կանաչ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Մարկոսի Ը. 19-31:
ԺԱ. դ.: ԲԳ. ստացուած մէկ թերթի ընդերկայնակի եզրահատումով
եւ ընդլայնակի ծալումով: Մագաղաթ, 14x9,8: Երկսիւն (10,5x7),
ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա), տող՝ Բաբ՝ 12, Գաբ՝ 9:
Կարդալ՝ Բա-Գբ-Բբ-Գա «զհինգ նկանակն ի հինգ հազարսն...»:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՆմուշԲա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած ԺԹ. դարում. կազմը տեղտեղ մաշուած, կաշին գունափոխուած, մէջքի կաշին ճաքճքած, Ա.
փեղկին ցեցի անցք. լուսանցակողերի կարմիրը թափուած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր
հետքեր. թերթերի հիմքերը եւ որոշ թերթերի թափուած հատուածներ նորոգման ժամանակ լրացուած սպիտակ եւ կապոյտ թղթերով. թ. 1ից առաջ երկու պրակի չափ թափուած. ընդմէջ թ. 11-2՝
1, 122-3՝ 5 թերթ ընկած. թ. 278՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ.
278-82՝ կարերը թուլացած. թ. 56, 122 եւ այլ թերթերին պատռուածքներ. թ. 57, 187 եւ այլ թերթերին ցեցի անցքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-281բ [Շարակնոց]
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1-12/չիք: 13/1ա-4ա (/// (սկ.)
«Մ. Ըզքեզ երեւեալ...», ունի՝ 1բ «Մ. Ո՜վ գերահրաշ ծաղիկ...»): 14/4ա-6բ: 15/6բ-8ա: 16/8ա-9բ 17/10ա-1ա: 18/11բ2բ («ԴԿ. Առաքեալ եւ Նախավկայ/չիք, ԳՁ. Հ. Ընդ երկնային
հոգեղինաց/չիք, ԳԿ. Ը. Առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր/չիք): 19/12բ-4բ:
20/14բ-6ա: 21/16ա-9բ (ունի՝ Շարական երկոյտասան առաքելոց – Ի յանսահման ծովէն...): 22/19բ-21ա: 23/21բ-3ա:
24/չիք: 25/25աբ («ԱՁ. Հ. Ուրախացի՛ր, եկեղեցի... վասն
առաջնոյն անճաշակ /// (վջ), «Մ. Որ ընտրեցար ի սկզբանէ...»,
«Ո. Թիւնս իմ...», «Տ. Ի բարձանց, փառք յարութեան...»/չիք):
26/26ա-9բ («ԲՇ. Հ. ԱՁ. Որ հայիս քաղցրութեամբ...»՝ «///
(սկ.) ութեամբդ քո: Ամէն: Որ անդադար...», ունի՝ 29ա «Շարական սրբոյն Թէոդորոսի – ԴՁ. Որ ընտրեցեր ի սկըզբանէ...»):
27/29բ-34բ (խորագիր՝ «Կանովն Երրորդ կիրարկէի Աղուհացից» 31բ «Գ. Զանուն քո, Քրիստոս... ԸզՏէր աւրհնեցէք եւ
բարձր արա///» (վջ.), «Ո. Ծով կենցաղոյս...», «Տ. Ի համբառնալ իմում...», «Հ. Որ խոնարհեցար...», «Ո. Մերձ եմ յընկըղմել...», «Տ. Բարձրեալ ահաւոր...»/չիք): 28/34բ-44ա: 29/44ա53բ: 30/53բ-66բ: 31/66բ-73բ: 32/73բ-5բ: 33/75բ-7բ («ԱՁ. Հ.
Որ զերիս մանկունս...»/չիք): 34/77բ-9ա («Հ. Բարեբանեալ
ես...»/չիք): 35/79ա-80բ: 36/81ա-2բ: 37/82բ-4ա: 38/84ա-6բ:
39/86բ-94ա («Մ. Յահեղ աւուրն»/չիք): 40/94ա-6բ: 41/97ա102ա (խորագիրը/չիք, «Տ. Սոսկալի տեսիլ...», «Տ. Փայլակնաձեւ...», «ՃՇ. Զթագաւորըն փառաց...», «ԱՁ. Հ. Նախայաւիտեան Բանին պատմող...»/չիք): 42/102ա-8բ: 43/108բ-23բ («Տ.
Զաստուածային ըզգերեզման...» – «Տ. Որ ի վերդ ես...»/չիք):
44/123բ-7բ: 45/127բ-35ա (խորագիրը՝ այլ՝ «Յայս կիւրակէս
Երկրորդ Ծաղկազարդ»): 46/135բ-7բ: 47/137բ-9ա: 48/139ա40բ: 49/140բ-2ա: 50/142ա-3բ: 51/143բ-4բ: 52/144բ-6բ:
53/146բ-50բ: 54/150բ-2ա: 55/152ա-4ա: 56/154բ-5բ:
57/155բ-8ա: 58/158բ-64ա (խորագիրը/չիք): 59/164ա-6ա:
60/166ա-8ա: 61/168ա-9բ: 62/169բ-71բ: 63/171բ-3ա:
64/173ա-5բ: 65/175բ-7ա: 66/177ա-9ա: 67/182բ-3բ: 68/183բ5ա: 69/185ա-6բ: 70/186բ-7բ: 71/187բ-9ա: 72/189ա-90ա
(«Ընդ երեւումըն քո ի թաղմանէ...»/չիք): 73/190բ-1բ:
74/192ա-4ա («ՃՇ. Սուրբ զխաչ քո...»/չիք): 75-81/չիք:
82/194ա-203բ, 275բ-6բ (ժ,ժգ, ժէ-ի/չիք, ունի՝ 199ա «ԴԿ.
Շարական երկուց բիւրուց – Այսաւր ընդ անմարմնոցն...»):
83/203բ-8ա: 84/208ա-13ա: 85/214ա-7ա: 86/217բ-37բ:
87/238ա-52ա (բ՝ «Ո. Արարիչ Աստուած...» – «Տ. Յորժամ երկնից գոչէ»/չիք, գ՝ «Տ. Թագաւոր անմահ...»/չիք, դ/չիք, ե՝ «Տ. Ի
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ձայն մեծ...» – «Տ. Որ խոնարհեցար...», «Զքեզ աղաչեմք...»,
«Արեգակն արդարութեան...»/չիք, զ՝ «Փառըք քեզ, Աստըւած...»-”Լեառն վիմածին...»/չիք, է՝ «ԴՁ. Հ. Որ փառաւք
Հաւր հանդերձեալ ես...», «Բազմերամք վեհագունիցն...»/չիք,
ունի՝ 241ա «Սարսափելի որոտմամբ...»): 88/257ա-75ա:
89/252ա-6բ («ՅԵրուսաղէմ քաղաք վերին...»/չիք: ունի՝ 256ա
«Ողբ ննջեցելոց – Ես ասացի ի վերանալ յինէն...»): 90/չիք:
91/276բ-8բ: 92/276բ: 93/23բ-4բ: 94/չիք: 95/179բ-82ա:
96/275աբ:
Ունի նաեւ՝

1. 279ա-80ա [Ցանկ] – Աւրհնեսցուք զՏէր զի
փառաւք է փա. Ահ... Համբարձի զաչս իմ ի լերինս
ուստի եկեսցէ
2. 280բ Ժամատեղաց երկու դաս ասելոյ խրատք
– Իսկ յորժամ տէրունական տան հանդիպի... Ո՜վ
եղբայր, ուշիմ միտ դիր բանիս աջակողմանն դիհն այն
է ուր աւազանն է եկեղեցուն:
Տե՛ս Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց յօրինեալ, Էջմիածին, 1861:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 24բ Զայս Շարականս Մեծ Բարեկենդանին
ասա՛. եւ քեզ եւ ինձ՝ մեղաւորիս, թողութիւն հայցեա՛
յարարչէն մերմէ. Հա՛յր մեր:
278բ Փա՜ռք սուրբ Երրորդութեանն եւ մի աստուածութեանն այժմ եւ յանզրաւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Գրեցաւ եղանակաւոր տառս ի լաւ եւ ընտիր աւրինակէ, ձեռամբ Վարդանի, ի վայելումն տէր
Նիկողոսի, ի թուականութեանս հայոց ՌՁԲ. (1633), ի
քաղաքն ԸՍտամպօլ, ի դուռն Սուրբ Գէորգայ զաւրավարին, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն ազգատոհմից հաւր իւրոյ:
Տե՛ս ԺԷ. դ., յիշ.ք, Բ., էջ 515-6:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Բբ (1822 թ., շղագիր) Թվին 1822ին եւ
ամիսեանն Ունվարի 21ին այս Շարականըս մեր
Մրտիչի որդի Էղիկին է:
2. Պհպ. Բա (1899 թ.) Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռոյ
Մատենադարանին նուէր Նոր Նախիջեւանի Ս. Նիկողայոս եկեղեցւոյ միաբան Պօղոս քահանայ Բեդելեանից, ի 25 Սեպտեմբերի 1899 ամի, Ս. Էջմիածին:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 96բ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ
ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ»:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառ՝ «105/3264», «ՌՁԻ.-1633
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բբ-Գա՝ «Ճըստ թաբարին տվի,
ճըստ կովին տվի, ճըստ խոտին տվի, ճաղանք տվինք
լատուրին, Ապրիլինն ԻԳ. խտրէլզին օր Ժ. ի ՌՇ, հրեշտ
/// 2 լ սս մեղրի տվի, ԿԵ. ըստ եկշի մեղրի տվի, ԼԵ.
ըստ բրինձի տվի», Պհպ. Գբ՝ «ա բ գ դ...», «լատուր»,
281բ «Եղբայր ուշիմ միտ»:
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3265
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԵ. դար
ԹԵՐԹ՝ 279. չգրուած՝ 3բ, 19ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԵx12 (Ա 7, Ե, Է, ԻԲ
10, ԺԳ, ԻԳ 11, ԻԴ, ԻԵ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15x10:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x7,3): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 189բ): ՏՈՂ՝
21-23: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր կտաւ, սպիտակ չգրուած թուղթ (ԺԹ. դ.):

Նմուշ 189բ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լս-ային՝ Գլուխ Յովհաննու Մկրտչի՝
114ա, հրեշտակապետ ի վերայ սկհոյ՝ 216բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝
108բ: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 7բ, 46ա, 84բ, 150բ, 242բ, 259ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային, խաչ, տաճար, վարդեակ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր, մարդադէմ:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, դեղին, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած (ԺԹ. դ.), կազմը մաշուած,
մէջքի կաշին ճաքճքած, պատռուած, փեղկերը քերծուած, Ա. փեղկի ստորին մասում կաշին պատռուած՝ միջուկը տեսանելի, Ա.
փեղկին ցեցի անցք, դռնակը, զոյգ կապիչներն ու գամերն ընկած.
լուսանցակողերը մաշուած, տեղ-տեղ սեւացած. թերթերը եզրահատուած, տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքերով. որոշ թերթեր խիստ մաշուած, թափուած հատուածները նորոգման ժամանակ լրացուած սպիտակ չգրուած
թղթով. մանրանկարների գոյները խամրած, տեղ-տեղ թափուած.
թ. 1ից առաջ, ընկած ընդմէջ թ. 242-3, 252-3, 263-4՝ 3ական, ընդմէջ թ. 43-4, 53-4, 65-6, 75-6, 145-6՝ 1ական, ընդմէջ թ. 271-2՝ 4,
թ. 279ից յետոյ՝ 2 թերթ. որոշ թերթեր պատռուած. թ. 254-79՝ կարերը թուլացած. թ. 18-20, 32, 54-5, 254-71, 274-9՝ հիմքից մասամբ, թ. 253, 272-3, 278՝ ամբողջովին անջատ. թ. 1-4, 112-4,
167-72, 246-79՝ ցեցի անցքեր. թ. 261 լղոզուած թանաքի հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-279բ Շարակնոց
Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/1ա (/// (սկ.) «կուսին, յոր
աւրհնեցայք...): 2/1ա-3ա («ՃՇ. Որ ի բարձրութիւնս երկնից»/
չիք): 3/4ա-7բ: 4/7բ-9ա: 5/9ա-10բ: 6/11ա-2բ: 7/12բ-4բ:
8/14բ-6բ: 9/16բ-8բ: 10/18բ-20ա («ԳՁ. Անըսկըզբնական տեսիլ». «...թափանցիկ հրածին ամպոյն» /// (վջ.), «Որ յէութեանդ ես ընդ Հաւր»/չիք, «ԴԿ. Հ. Որ խոնարհեցար». /// (սկ.)
«կիլ յարգանդի կուսին...»: 11/20բ-2ա: 12/22ա-4ա: 13/24ա8ա: 14/28բ-30բ: 15/30բ-2ա: 16/32ա-4ա: 17/34ա-5ա: 18/35բ7բ: 19/37բ-9բ: 20/39բ-41ա: 21/41ա-3ա («ՃՇ. Զառաջնորդս եւ
զվարդապետս»/չիք): 22/43ա-4ա («Որ զաւրինակ երկոտասան
առաքելոց». «... առնելոյ բաժակին» /// (վջ.), «Հ. Որ ի Հաւրէ
առաքեցար»-«Տ. Այսաւր երկնայնոցն»/չիք, «Ստ. ՄԿ. Առաքեալք Աստուծոյ». /// (սկ.) «դիկ ի կեանս անմահ...»):
23/44ա-5բ («Մ. Մարգարէն ի փորոյ»/չիք): 24/չիք: 25/46ա-7բ:
26/47բ-51ա: 27/51ա-5ա (բ. «Տ. Բարձրեալ ահաւոր». «... Տէր,
ձառք քեզ, բարձ» /// (վջ.), «Հ. Աստըւած Հարցըն մերոց»-«Հ.
Աւրհնեալ ես փառաւորեալ»/չիք, «Ո. Աղաչեմ ըզքեզ, Հայր
երկնաւոր». /// (սկ.) «ընկըղմի անձն իմ ընկալ...», գ/չիք):
28/55բ-63բ: 29/63բ-72ա («ԲՇ. Գ. ՀՁ. Փառաւորեալ անուն
քո». «... երկինըս համբարձաւ ի վերայ թեւ» /// (վջ.), «Ո. Զերծո՛ զիս»-«Տ. Աւրհնեմք ըզքեզ»/չիք, «Հ. Աղցմի. Աւրհնեալ ես,
Տէ՛ր եւ փառաւորեալ». /// (սկ.) «ար բարեպաշտութեամբ

աւրհնեցէք...»): 30/72ա-8ա («Հ. Ճշմարտապէս գոհանամք»«Ո. Անկանիմ առաջի քո»/չիք, «Երկնային զաւրութեանցըն... եւ
մեք հանդիսա» /// (վջ.): 31/78ա-84ա: 32/84բ-6ա: 33/86ա-8ա:
34/88ա-9բ (խորագիր/չիք): 35/89բ-91ա: 36/91ա-3ա: 37/93ա4ա: 38/94ա-6բ: 39/96բ-105բ («Մ. Յահեղ աւուրն»/չիք):
40/105բ-8ա: 41/108բ-15ա: 42/115ա-21բ: 43/121բ-41ա:
44/141ա-44բ (խորագիր/չիք): 45/144բ-50ա (խորագիր/չիք,
«Ո. Որ Բանիւ Բանըդ Հաւր գոյացուցեր զիմանա» /// (վջ.), «Տ.
Քահանայապետք առաջին», բ. «ԴԿ. Հ. Որ զամենազաւր զաւրութիւնդ»/չիք, «Ո. Յարեար երեւեցար». /// (սկ.) «զոր ըստացար պատուական...»): 46/150բ-2բ: 47/152բ-4ա: 48/154ա-5բ:
49/155բ-7ա: 50/157ա-8ա: 51/158ա-9ա («ԱԿ. Հ. Անճառելի
բըղխումն»/չիք): 52/159ա-60բ («ԳՁ. Անեղանելի հոգիդ»/չիք):
53/160բ-4բ (ունի՝ 162ա «Ճրագ աւրինացըն Մովսէսի»):
54/164բ-6ա: 55/166ա-8բ: 56/168բ-9բ: 57/169բ-72բ: 58/172բ8բ: 59/178բ-80ա: 60/180ա-2բ: 61/182բ-4ա: 62/184ա-6ա:
63/186ա-7ա: 64/187ա-9բ («ՃՇ. Անթառամ ծաղիկ»/չիք):
65/189բ-91ա: 66/191ա-3ա: 67/193բ-4բ: 68/194բ-6ա:
69/196ա-7բ (խորագիրը այլ՝ «Կանոն երկրորդ աւուր Սուրբ
Խաչին»): 70/197բ-8բ (խորագիրը այլ՝ «Երրորդ աւուր աւրհնութիւն»): 71/198բ-200ա (խորագիրը այլ՝ «Չորրորդ աւուր»):
72/200ա-1ա ([ԲԿ.] «Որ համագոյ»/չիք): 73/201ա-2բ:
74/202բ-4բ: 75/204բ-6ա: 76/206ա-8ա: 77/208ա-11ա:
78/211ա-3ա: 79/213ա-5ա: 80/215ա-6բ: 81/216բ-8ա:
82/218ա-29ա (ժգ-ժդ/չիք): 83/229ա-33բ: 84/233բ-8ա:
85/238բ-42ա: 86/242բ-59ա (խորագիր/չիք, «Ո. Ժողովեալքս ի
յիշատակ սըրբոց քոց...», «Տ. Որք ըզհանդէս նահատակութեան...», «Տ. Որք զանձինս իւրեանց...», «Տ. Պատուական
վըկայից...», «Տ. Առաքինասէր վարուք», զ. «Ո. Նայեա՛ ի
մեզ...», «Տ. Այսաւր հրեշտակաց...», «Տ. Սուրբ Աստըւած...»,
«Տ. Ճըգնաւորական...», «Տ. Նահատակք յաղթող...», «ՄԿ. Ընդ
զըւարթունս երկնից...»/չիք, «Տ. Ժողովեալքս ի յիշատակ սըրբոց մարտիրոսացն...». «... Սիոն երգեսցուք աւրհ» /// (վջ.),
«ՄԿ. Զինաւորըն Քրիստոսի...». /// (սկ.) «երանելի վըկայն
Քրիստոսի...», զ. «ԳԿ. Հ. Զինուորութիւնըք հրեշտակաց...».
«... դասուց մարտիրոսաց եր» /// (վջ.): 87/259ա-71բ (դ. «Տ. Ի
գիշերանց կանխեալ...» – ե. «Տ. Ի ձայն մեծ...», «Զքեզ աղաչեմըք...», «Արեգակն արդարութեան...», է. «Աւրհնաբանող
ձայնիւ երգեմք...», «Մեծ եւ ահեղ աւրն...», ը. «Տ. Որ Արարիչդ
ես...» – «ՃՇ. Որ յանէից ստեղծող»/չիք, դ. «Տ. Թագաւոր
խաղաղութեան...». «...լուսաւ ի տաճարի քում» /// (վջ.), ը.
«Տ. Խընդրեմք ի քէն...». «...ըզննջեցեալսըն մեր ըն» /// (վջ.),
ունի՝ 260բ «Տ. Կեանք եւ յոյս ազգի...»): 88/273ա-79բ (դ. «ԲԿ.
Փարաւովն հանդերձ կառաւքն...». «...ազգի մարդկան, իսկ
փայտ խաչի» /// (վջ.), դ. «Հրով աստուածութեամբըդ...» –
ը/չիք): 89/272աբ (/// (սկ.) «Ռահ գործեալ երկնաւորաց...»,
բ/չիք): 90-6/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 272բ Ո՛վ սուրբ մանկունք եկեղեցոյ, յորժամ
եղանակէք զԱստուած անեղն, յիշեցէ՛ք Տէր ողորմեաիւ
զհոգեւոր մայրն մեր՝ զՄարինէն, որ հանապազ հոգայր
ի պէտս մեր եւ կերակրէր զմեզ. փոխարէն [ն]մա
տացէ Տէր Աստուած զերկնից արքայութիւնն. ամէն,
ամէն:
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ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 43բ, 99բ, 100ա, 161բ՝ «ա բ գ դ ե
զ...», 84ա՝ «Յորժամ հընչի անուն սուրբ», 114ա՝
«տաւնելով յոհա/// (2-3 տառ անընթեռնելի) ի ձայն
հնչման», 150ա՝ «խորհուրդ խաչայ ան արրադ», 213բ՝
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«Հատութիւն հաւատոյ /// (1-2 տառ անընթեռնելի)
տակ ի գլուխ եկեղեցա Աստուած»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 100բ՝ «գառ», 102բ, 206բ՝ «փայտ
խաչին», 204բ՝ խաչ:

3266
ՃԱՇՈՑ
ԺԳ. դար
ՄԵԿԵՆԱՍ՝ Գրիգոր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Սարգիս քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 173: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ծx10 (Ե-Զ, Ծ 8)+3+Կ-Ղx10 (Ղ 6):
ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(10,5x7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 13ա). խորագիրք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝
20: ԿԱԶՄ՝ տախտակ. մէջքը՝ մուգ շագանակագոյն կաշի.
աստառը՝ սպիտակ կտաւ, դեղնաւուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 13ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած ԺԹ. դարում, զոյգ փեղկերի
հին աստառների վրայ աւելացուած նոր թղթէ աստառներ. կազմի երբեմնի կաշին թափուած, յետագայ նորոգման ժամանակ
մէջքի հատուածում նոր կաշի կարկատած, զոյգ փեղկերին երբեմնի գամերի, կապիչների եւ մետաղէ մասերի անցքեր, փեղկերն աղտոտուած, գունափոխուած, Ա. փեղկին ցեցի անցքեր,
վերին հատուածում տախտակը 5,5 սմ.ի չափ ջարդուած ընկած,
վերին մասում՝ մէջքին մօտ 2,5 սմ ճաքած. լուսանցակողերը կեղտոտուած, սեւացած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. պրակահամարները՝ տառերի այբբանական կարգով. գիրը տեղ-տեղ թափուած, դժուարընթեռնելի. թ. 11, 20, 76՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ. 17, 38, 62,
122՝ բնական անցքեր. թ. 117-8՝ ստորին լուսանցում 3 սմ-ի չափ
վերից վար կտրած. թ. 21, 30, 49, 51, 56, 60, 145, 167, 172՝
պատռուածքներ. թ. 87, 173՝ արտաքին լուսանցի հատուածը
պատռուած-ընկած, գրադաշտը մասամբ թափուած. ընդմէջ թ.
48-9՝ 3, թ. 50-1, 53-4, 56-7, 137-8՝ 1ական թերթ ընկած. թ. 143՝
ստորին հատուածում՝ հիմքին մօտ, 3 սմ-ի չափ պատռուած
մասը կարկատուած մագաղաթի քուղով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-8ա [Կանօն ճրագալուցի Ծննդեան Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի]. Աւետարան ըստ Մաթէոսի – Եւ հովիւք էին ի տեղւոջն յայնմիկ բացաւթեագք...
2. 8ա-33ա [Կանոն սրբոյ Ծննդեան եւ Յայտնութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ]
ա. 8ա-11ա Երկրորդ առաւաւտուն. Աւետարան
Մարկոսի – Սկիզբն Աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի...
բ. 11ա-3բ Երկրորդ (= Երրորդ) աւուրն առաւաւտուն. Աւետարան ըստ Մատթէոսի – Յաւուրսն
յայնոսիկ գայ Յովաննէս Մկրտիչ...
գ. 13բ-5ա Դ. աւուր առաւաւտու (արտ. լս.). Աւետարան ըստ Յոհաննու – Ի սկզբանէ էր Բանն...
– Գրչից ցուցում բնագրի վջ-ում՝ 15ա «Աւետարան Ղուկասու. Եւ յամսեանն վեցերորդի առաւաւտու: Գրած է, ետ դա՛րձ
եւ գտանես»:

դ. 15ա-6ա Հինգ աւուրն առաւաւտու. Աւետարան
ըստ Յոհաննու – ԶԱստուած ոչ ոք ետես երբեք...
– Գրչից ցուցում բնագրի վջ-ում՝ 16ա «Աւետարան Ղուկայ.
Յարուցեալ Մարիամ յաւուրս: Գրած է, գի՛տ»:

ե. 16ա-8ա Վեցերորդ աւուրն. Աւետարան ըստ
Յոհաննու – Ի վաղիւ անդր տեսանէր զՅիսուս...
զ. 18ա-9բ Եւթն աւուրն. Աւետարան ըստ Յոհաննու – Ի վաղիւ անդր կայր Յովաննէս...
է. 19բ-21բ Ութերորդ աւուրն առաւաւտու – Ի հինգետասաներորդի ամի Տիբերա կայսէր...
ը. 21բ-33ա Կանոն ջուր աւրհնելոյ. Սաղմոս. Ձայն
Տեառն ի վերա ջուրց. Ընթերցուած ի Չորրորդ թագաւորու[թենէ] – Եւ ասեն արք քաղաքին...
– 24ա-32բ Աղաւթք, զոր ասացեալ է Բարսղի
եպիսկոպոսապետի Կեսարու Կապուդակացւոյ...
3. 33բ-4բ Տեառնընդառաջի. Սաղմոս. [Տես]ին
ա[մեն]այն ծագք երկրի զփրկութիւն Աստուծոյ մերոյ.
Պաւղոսի առաքելոյ ի Գաղատացւոց թղթոյն – Ապա
աւրէնքն դաստիարակ եղեն մեզ...
4. ա. 34բ-58ա Բարեկենդանին կիւրակեին առաւաւտուն. Աւետարան ըստ Մատթեոսի – Ճրագ մարմնոյ ակն է...
բ. 39ա-43բ [Արտաքսման] Երկրորդ կիւրակէն
առաւաւտուն. Աւետարան ըստ Ղուկայ – Եւ իբրեւ
տիւ եղեւ...
գ. 43բ-8բ [Անառակի] Երրորդ կիւրակէն առաւաւտուն. Աւետարան ըստ Ղուկայ – Եւ եղեւ ընդ աւուրսն
ընդ այնոսիկ ել ի լեառն...
դ. 48բ-9ա [Տնտեսի] Չորրորդ կիւրակէն
առաւ[աւտուն]. Աւետարան ըստ Ղուկայ – Մի՛
երկնչիր, հաւտ փոքրիկ...
ե. 49ա-53ա [Դատաւորի] Հինգերորդ կիւրակէն.
Աւետարան ըստ Մարկոսի – Եւ յելանելն նորա ի տաճարէ...
զ. 53ա-7ա [Գալստեան] Վեցերորդ կիւրակէն.
Աւետարան ըստ Ղուկա[յ] – Եւ յասել ոմանց զտաճարէն... եւ զՀօրէ նովաւ: Աւետարան ըստ Մատթէոսի ///
(թափուած) ///եանց, որ սիրեն զյառաջագահս...: 57ա8ա [Շաբաթ աւր առաւօտուն. Յիշատակ յարութեան]
Ղազարու – Սաղմոս. Տէր, հաներ ի դժոխոց...
5. ա. 58ա-60բ Արմաւենեացն աւուրն ժողովին ի
սուրբ մատրանն եւ այս կանոն կատարի. Սաղմոս
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ՂԷ. Լերինք ցնծասցեն...: Պաւղոսի առաքելոյ յԵփեսացւոց թղթոյն է ընթերց[ուածս] – Աւրհնեալ է
Աստուած եւ Հայր Տէրն մեր...
բ. 60բ-1բ Աւագ երկուշաբաթին. Աւետարան ըստ
Մատթէոսի – Իբրեւ ելաներ Յիսուս յԵրուսաղէմ...
գ. 61բ-5բ Երեքշաբաթ աւր. Աւետարան ըստ
Մատթէոսի – Յայնժամ նմանեցաւ արքայութիւն
երկնից...
դ. 65բ-6ա Չորեքշաբաթի աւր. Աւետարան ըստ
Մատթէոսի – Յայնժամ ժողովեցան քահանայապետք...
ե. 66ա-75բ Հինգշաբաթին աւր հին Զատկին. Արձակեն զապաշխարողսն եւ ասեն սաղմոս գոբողայս
Զ. Առ քեզ Տէր համբարձ... Ընթերցուած յԵսայեայ
մարգարէի – Եւ կատարեցսին աւուրք սգոյ քո...
– 73ա-5բ Ի նմին աւուրն երեկունն Ոտնալուային.
Սաղմոս կցուրդ ԻԸ. Ձայն Տեառն ի վերա ջուրց եւ
Աստուած փա. Յոհաննու առաքելոյ ի Կաթողիկեաց
թղթոյն – Սիրելի՛ք, սիրեսցուք զմիմեանս...
զ. 75բ-95բ Ի գիշերին Հսկմանն մեծի. Սաղմոս.
Իշխանք ժողովեցան ի միա. Աւետարան ըստ Յոհաննու – Բայց արդ, երթամ ես առ առաքիչն իմ...
– 88բ-95բ [Աւետարանք թաղման կարգաւ] – Եւ
եկեալ ի տեղին անուանեալն Գողգոդայ...
է. 95բ-118ա Առաւաւտուն. Աւետարան ըստ Մաթէոսի – Եւ ի վաղիւ անդր, որ է յետ ուրբաթին...
6. 118ա-24ա Զատկին առաջի շաբաթուն Աւետարանք այս են. կիւրակի աւր ի Մարկոս եւ ընդ առաւաւտս մի ԲՉ. յՂուկաս... – Եւ երեկոյի միաշաբաթւոջ
աւուրն եւ դրաւքն փակելով...
– Գրչից ցուցում բնագրի վջ-ում՝ 124ա «Որ կիւրակէին
Աւետարան Յոհաննու. Ի սկզբանէ էր բանն. գրած է ի Ծննդեան
կանոն. Եւ երիկունն եւ յետութ աւուր յար»:

7. 124բ-5ա Համբարձմանն. Սաղմոս. Համբարձաւ Աստուած. Ի Գործոց առաքելոց. Զբանն առաջին, զոր գրած էր Զատկին կա. Աւետարան ըստ
Ղուկասու – Եւ մինչդեռ տակաւ ինչ հաւատային...
8. 125ա-8ա [Պ]ենդակոստեին. Սաղմոս ՃԽԲ. Հոգի քո բարի. Ընթերցուած ի Գործոց առաքելոց – Եւ ի
կատարել աւուրն Պենդակոստեից... 128ա-9բ Դաւթի
եւ Յակովբայ... 129բ Սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային... 130ա-1բ Սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ
Պա[ւղոսի]... 131բ-3բ Սրբոց առաքելոցն Յոհաննու
եւ Յակովբայ...
9. ա. 134ա-5ա Փոխման Աստուածածնին. եւ այս
կանոն կատարի. Սաղմոս ՃԼԱ. կցուրդ. Արի՛, Տէ՛ր, ի
հանգիստ. Ընթերցուած յԵսայ[ե]այ մարգարէէ – Եւ
յաւել Տէր խաւսել ընդ Աքազու...
10. 135ա-7բ Սեպտեմբեր ԺԴ. սուրբ եւ կենսաբեր
խաչին. եւ այս կանոն կատարի. Սաղմոս Դ. կցուրդ.
Նշանեցաւ ի մեզ լոյս երեսաց քոց եւ ետո: Ընթեր-
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ցուած յԱռակաց – Դարձեալ եթէ ի նաւելեալք ընդ
ամեհի ալիս կամիցի...
բ. 137բ Վարագա խաչին եւ Խաչագիւտին ի հայադիրն է գրած, գի՛տ եւ կարդա՛յ զՎարագայն ի Մեհեկի ԻԳ. եւ զԽաչգիւտին ի մ/// Ժ. եւ Քրիստոսի
փառք յաւիտեանս. ամէն:
– Վրիպմամբ բաց թողնուած որոշ հատուածներ գրիչն
աւելացրել է վերջում:

11. 138ա-49բ [Տօնք Նաւասարդի, Հոռւոյ, Սահմի,
Տրէ ամսոց]
ա. 138ա-41ա /// Նաւասարդի Յովաննու Մկրտչի
այս կանոն կատարի. Սաղմոս ՁԸ. կցուրդ. [փառա]ւորեալ է ի խորհուրդս սրբոց իւրոց. Ընթերցուած
յԱռակաց – Զձեզ աղաչեմ, ո՛վ մարդիկ, եւ բաշխեմ
զբարբառ իմ...
բ. 141ա-3ա Նաւասարդի, որ աւր Թ., սրբոց Ատոմեանցն...
գ. 143ա-6ա Նաւասարդի ԺԵ. Աւետեաց Աստուածածնին...
դ. 146ա-8ա Նաւասարդի ԺԷ. սրբոց Քաւշիցն...
ե. 148ա-9բ Նաւասարդ Լ. Սահակայ Պարթեւի...
զ. 149բ-52ա Հոռի Առաջին կիւրակէն Աշխարհամատրանն. եւ այս կանոն կատարի. Սաղմոս ԿԷ.
Եկեղեցիս, աւրհնեցէ՛ք զԱստուած եւ զՏէր յաղ: Ընթերցուած յԱռակաց – Պատուեա՛ զՏէր ի քոց արդար
վաստակոց...
է. 152ա-3ա Երկրորդ կիւրակէն սրբոց Ոսկանեանց. եւ այս կանոն կատարի. Սաղմոս ԽԴ.
կցուրդ. Վասն քո մեռանիմք զաւր հանապազ հա:
Ընթերցուած յԵսայայ մարգարեէ – Այսպէս ասէ Տէր՝
զիա՞րդ կորեաւ արդարն...
ը. 153ա-5ա Կարգ Եղիայի. Սաղմոս ՀԶ. կցուրդ.
Ձայն ետուն ամպք քո, քանզի եւ նետք: Յակովբու
առաքելոյ ի Կաթողիկէից – Սիրելի՛ք, խոստովան
լերու՛ք միմեանց զմեղս...
թ. 155ա-7բ Հոռի Ե. զսրբոց Հռիփսիմեանցն...
ժ. 157բ-9ա Հոռի ԻԵ. սրբոց Գայիանեանցն...
ժա. 159ա-62ա Ի Վարդավառի տաւնին այս կանոն կատարի. Սաղմոս ԺԴ. կցուրդ. Տէր, ո՞[վ] կացցէ
ի խորանի քում կամ ո՞վ բնակ: Ընթերցուած յԱռակաց – Ուրախ լե՛ր, երիտասա՛րդ, ի մանկութեան քում...
ժբ. 162ա-4բ Սահմի. Յովաննու Մկրտչի եւ Աթանագինեա...
ժգ. 164բ Սահմի Ժ. սրբոյն Գրիգորի ելն ի վիրապէն...
ժդ. 167ա-70ա Սահմի Ի. Նունեա եւ Մանեա՝ ընկերաց սրբոյն Հռիփսիմեա...
ժե. 168ա-70ա Տրէ Ժ. Գիւտ Ոսկերաց սրբոյն Գրիգորի...
ժզ. 170ա-1բ Տրէ ԺԱ. Ներսիսի եւ Խադայ...
ժէ. 171բ-3ա Տրէ ԺԵ. Դանիէլի եւ երից մանկացն...
ժը. 173աբ Տրէ ԺԷ. Սահակա՞յ եւ ///
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 33ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ Գրիգորոյ եւ ծնողաց իւրոց՝ Սարգսի եւ մաւր նորա՝ Սատուտին, եւ եղբաւր նորա՝ Վարդահերի, որ ստացաւ
զսուրբ կտակս եւ ետ Սարգսի քահանայի:
133բ [Քրիստո]ս Աստուա՛ծ, սուրբ առաքելոցն
բարեխաւսութեամբ ողորմեա Գրիգորոյ եւ ծնողաց նո-
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րա եւ եղբարց, որ զգիրս ստացաւ իւր կտակ անջինջ եւ
ետ Սարգսի քահանային: Զգրողս յիշեսջիք ի Տէր:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «1081/3266»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «է է երանեալ ան է նուա/// Յակոբ
///տէ», 124բ՝ «///մա///ղո/// եղէ ես անզաստակ զետ
խելագար ան/// մշակ», 125ա՝ «///են ցանեմ ալոց
յիստակ եւ ինձ որում»:

3267
ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ ՈՂԲ ԵԴԵՍԻՈՅ
ՇՈՒՄԼՈՒ

ՌՄՁԲ. – 1833

ԳՐԻՉ՝ Սերօբէ:
ԹԵՐԹ՝ 66 (գրչի էջակալում՝ ա-ճլբ, որ է՝ 1ա-66բ, 1-131, որ է՝
1ա-66ա): ՊՐԱԿ՝ 1-6x12 (6՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ եզրաւոր երեք գլխարկ, «CNA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,6x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,7x5,5-6). ստ. լս.՝ յիշագրեր:
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 3ա): ՏՈՂ՝ 16: ԿԱԶՄ՝ հաստ ծաղկաթուղթ,
եզերքը սպիտակ չգրուած թուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած
թուղթ՝ լուսագծերով:

եղբօր տեառն Գրիգորի Հայոց կաթուղիկոսի բան
բարառնական, տաղիւ չափեալ հոմերական, խոսեալ բանիւ ողբերգական վասն Եդեսիայ մեծի առման, ի թուականի հինգ հարիւրի եւ իննըսուն ընդ
երեքի, քսան եւ երեք Դեկտեմբերի, յերրորդ ժամու օր
շաբաթի – Արդ, ողբացէց, եկեղեցի՛ք, / հարսունք վերին առագաստի... ի փառս Հօր աւարտելոց, / Հոգւոյն
եւ Որդւոյ կատարելոց:
Տե՛ս Ներսէս Շնորհալի, Ողբ Եդեսիոյ, քննական բնագիր,
դիտողութիւններ, ծանօթագրութիւններ Մ. Մկրտչեանի, Երեւան,
1973 (ձեռագրիս մասին յիշատակուած է՝ էջ 156):

Նմուշ 3ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, գունաթափ,
մէջքի վերին եւ ստորին հատուածներին սոսնձուած սեւ գործուածքէ հիմքով շերտեր, իւրաքանչիւրը կիսով չափ ընկած,
երեւում են սոսնձի հետքերը. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան
եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. ընդմէջ թ. 12-3, 60-1 Ա.
եւ Բ. կազմաստառների ելուստները, որոնցից Բ. կազմաստառի
ելուստը թ. 61ին սոսնձուած. թ. 13-24 հիմքի կարերը թուլացած.
10բ՝ թանաքը լղոզուած. թ. 66ից յետոյ մէկ թերթ հիմքին մօտ
կտրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-66բ Տեառն Ներսէսի, սրբազան եպիսկոպոսի,

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 66բ Ողորմութեամբ Տեառն գրեցաւ ձեռամբ
Ստամպօլ<գ>այ մահտեսի Աստուածատուրի թոռան՝
Սերօբէ մանկանս, ի Շումլու քաղաքի: 1833, Մայ[ի]ս 15:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառ՝ «3267 Ս. Փափազեան»,
Բ. կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Սոյն Հմրի
տակ գտնուող նախկին վրացերէն Մաշտոցը այժմ
պահւում է Օտար լեզուներով ձեռագրերի ֆոնդում Հմր
78-ի տակ: Օ. Եգանեան»:

3268
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՌՃԻԹ. – 1680
ՍՏԱՑՈՂ՝ Մարգարէ մհտ.:
ԹԵՐԹ՝ 330. չգրուած՝ 1ա, 96ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԸx12 (Ա, ԻԸ 9):
ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 11,9x9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(8,8x6): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ կարմիր
թաւիշ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ կանաչ թուղթ. լուսանցակողերը՝ ոսկի: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ԲԳ. կանաչ եւ սպիտակ
թուղթ, Ա, Գ՝ մասն կազմաստառի (1960ական թթ.):

Նմուշ 5ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 1բ, Մարկոս՝ 96բ, Ղուկաս՝ 160բ, Յովհաննէս՝ 259բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 2ա, 97ա, 161ա,
260ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ յուշկապարիկ՝ 164ա, բուսական,
թռչնային, տաճար, վարդեակ, բուսական խաչ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝

բուսական, թռչնագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, նարնջի, վարդագոյն, սպիտակ:
Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ, Թ.-ԺԷ. դդ., Կահիրէ, 2005, էջ 536:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը ԺԹ. դարի, կազմի թաւիշը տեղտեղ մաշուած, գոյնը փոխուած վարդագոյնի, թերթերին տեղտեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. թ.
103, 104, 299, 304, 307՝ եզրերին պատռուածքներ. թանաքի
բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-93ա Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
2. 93բ-4բ Գլուխք: 95աբ Նախադրութիւն: 97ա157ա Աւետարան ըստ Մարկոսի (156ա-7ա «Յարուցեալ Յիսուս»):
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3. 157ա-8ա Նախադրութիւն: 158ա-60ա Գլուխք:
161ա-257ա Աւետարան ըստ Ղուկասու:
4. 257աբ Նախադրութիւն: 258ա-9ա Գլուխք:
260ա-328բ Աւետարան ըստ Յովհաննու:
Ունի լուսանցային համաբարբառ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 328բ Օրհնեալն ի համայնց օրհնեալ եղիցի
յամենայն ազանց. / Ո՛վ հանդիպողք այսմ աւետի / եւ
ընթերցողք սիրով սրտի, / զձեզ աղաչեմ գծողս գերի՝ /
լի դառնութեամբ արտասուալի / զդէմս իմ եդեալ վերայ երկրի, / յիշել ժտեմ զիս ողբալի / առ Տէր Յիսուս
յոյսն ամենի, / որ ցնորեալ կամ ի յերկրի, / հոգովս
նստեալ ի խաւարի / եւ մոլորեալ մըտօքս գերի:
329ա Փա՜ռք ամենազօր, ամէնիմաստ, ամէնառատ
Հօր բարերարի, որ անեղական ծնելութեամբ զՈրդի
ծնեալ յառաջ քան զամենայն՝ ի կերպարանս Հօր եւ
Հոգւոյ համագոյ աղբերաբար բ<ղ>խմամբ, որ նոյն
ինքն ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ փառակից եւ զուգահաւասար բացայայտական երեքանձնական եւ մի իսկութեամբ հաւասարեալ, միահարթ եւ միազօր, միափառ
եւ միաստուած Երրորդութիւն, կատարեալ անձամբ
երիւք եւ մի բնութիւն, որում երկրպագութիւն եւ
մշտնջենաւոր փառաբանութիւն յերկնաւորաց ի հրեշտակաց եւ ի մարդկանէ եւ յամենայն արարածոց, այժմ
եւ յանսպառ յաւիտեանս. ամէն: Արդ, աստուածապատում եւ քրիստոսաւանդ տառիս ցանկացօղ եղեալ աստուածասէր եւ պատուական մահդասի Մարգարէ, ետ
գրել զսուրբ Աւետարանս յիշատակ հոգւոյ իւրոյ: Արդ,
որք հանդիպիք |329բ| սմա՝ ընթեռնելով կամ գաղափար առնելով, յիշեսջի՛ք ի մաքրափայլ եւ ի սրբամատոյց յաղօթս ձեր զպատուելի մահդասի Մարգարէն եւ
զծնօղսն իւր՝ զԹումէն եւ զՓարին, եւ զկողակից նորին՝ Անթառամն, որ բազում ժամանակօք փոխեալ եւս
էր, եւ առ Քրիստոս հանգուցեալ, եւ զդուստրն նորին՝
զՄարիամն, որ էր հաւատ[աւ]որ եւ կուսակրօն, նաեւ
զեղբայր Մարգարին՝ զտէր Կիրակոս ընտիր քահա-
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նայն, եւ որդի նորին՝ զՍուքիասն, եւ որդիք Սուքիասին՝ զՍտեփանն եւ զԿիրակոսն, էին սոքա ի յերկրէն
Որոտեան, ի գեղջէն Իրիցթըմբոյ, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Ստեփանոսի եկեղեցւոյ: |330ա| Որ մեծաւ փափաքանօք եւ սրտաջան յօժարութեամբ եւ քրիստոսասէր բաղձանօք գրել ետ զսուրբ Աւետարանս ի փրկութիւն եւ ի լուսատրութիւն հոգւոյ իւրոյ եւ յիշատակ իւր
ծնողացն եւ ամենայն արեան մերձաւորաց, որ է գանձ
յաւիտենական եւ անկապուտ ճոխութիւն, ի պայծառութիւն սուրբ եկեղեցոյ եւ յուրախութիւն ուխտի
մանկանց նազելի մօր մերոյ Նոր Սիոնի: Արդ, աղաչեմ
զսրբազան եւ աստուածամերձ դասս քահանայիցդ, որք
ընթեռնուք եւ լուսաւորիք, յիշեսջի՛ք զվերոյգրեալքս ի
սմա, նաեւ զմահդասի Մարգարայն, որ ստացաւ զայս
գանձս աստուածային՝ ի վայելումն Ստեփանին եւ
Կիրակոսին, որք են թոռունք տէր Կիրակոսին: Ի
թուականիս հայոց ՌՃԻԹ. (1680), ի հայրապետութեան
տեառն Յակոբայ Ջուղայեցւոյ եւ Ստաթէի սուրբ առաքելոյ յառաջնորդի՝ Յովհաննէսի սրբազան արքեպիսկոպոսի, եւ նետողութեան տաճկաց շահ Սուլէմանի: |330բ| Դարձեալ աղաչեմ, որ զգուշութեամբ պահէք ի հրոյ եւ ի ջրոյ, ի գողունեաց եւ ամենայն պատահարաց, որք լինին ի վերայ երկրի: Այլ եւս աղաչեմ
զհանդիպողսդ յայսմ տառի եւ զիս յիշել առ Տէրն ամէնի, եւ դուք եւս յիշեալ լիջիք առ Քրիստոս յոյսն ամենայնի. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

330բ (1902 թ., շղագիր) Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գրադարանին ն[ո]ւիրում է իւր հարազատ
զաւակ Ղզլարեցի տիրացու Յարութիւն Աստուածատրեան Յարութիւնեանցն, ի յիշատակ իւր հանգուցեալ ծնողաց, բարձրապատիւ փոխանորդ Թովմա
վարդապետ Բաղդասարեանցի ձեռքով, 1902 ամի, 24
Օգոստոսի, ի քաղաք Ղզլար:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Ա՝ «ՌՃԻԹ. – 1680 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «1088/3268»:

3269
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԺԵ. դար
ԳՐԻՉ՝ Ծերուն:
ԹԵՐԹ՝ 179+1 (կրկն.՝ թ. 47): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԶx12 (Ա, Զ 10, Դ-Ե
14, Է-Ը 9, Ժ 11, ԺԶ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,8x11:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x8): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 74ա): ՏՈՂ՝
17: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝
տախտակ. աստառը՝ վանդակազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. դեղնաւուն չգրուած թուղթ (ԺԹ. դար):

Նմուշ 74ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 44ա, 76բ, 93ա, 118բ, 138, 153բ, 162բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, խաչ, յուշկապարիկ, տաճար:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, զոյգ գամերն
ու կապիչներն ընկած, Ա. փեղկի կաշին քերծուած, կաշին եւ
կազմաստառները ցեցի անցքերով, մէջքի կաշին ճաքճքած, ստորին հատուածը թափուած. լուսանցակողերը մաշուած, կարմիրը
թափուած, կեղտոտուած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 1ից առաջ եղած երբեմնի թերթը
ընկած, պահպանուած 7,5x3 մեծութեամբ մասն. ընդմէջ թ. 71-2,
89-90, 105-6՝ մէկական թերթ ընկած. թ. 1-16 արտաքին ստորին
անկիւնները ցեցակեր՝ բնագիրը վնասուած. թ. 17-32, 44-66,
167-79՝ ցեցի անցքեր. թ. 108՝ ամբողջովին, 80-1, 174-5՝ մասամբ
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հիմքից անջատ. թ. 175-6՝ ցեցի անցքերի պատճառով ստորին
հատուածը, հիմքին մօտ պատռուած. թերթերի թափուած հատուածները ԺԶ. դարի յետագայ նորոգման ժամանակ լրացուած
չգրուած եւ այլ ձեռագրի թղթերով, բնագիրը վերականգնուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-14ա Կանոն մկրտութեան յորժամ քրիստոնե[այ առնեն] – Տէր ոչ բարձրացաւ սիր[տ իմ]... ասա
զաղաւթս /// (շար.). Տէր Աստուած մեր... ա/// (շար.)...
արժանի լիցուք սպասել յայտնութեան Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի. ընդ որում... վայել է փա՛՛:
2.14ա-19բ Կանոն հարսանիս առնելոյ – Սաղմոս.
Տէ՛ր, ի զաւրութեան քում... Ընթերցուած ի Ծնընդոց. Եւ
ասաց Աստուած. Արասցու՛ք...
3. 19բ-20ա Պսակ վերացուցանելոյ – Սաղմոս
կցուրդ. Լու՛ր, դուստր եւ տե՛ս. եւ ասէ զաղաւթս զայս.
Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ...
4. 20ա-5ա Կանոն հաղորդ տալոյ – Ասեն զամբիծսն ի բուն եւ աւրհնութիւն ի նեղութեան. եւ քարոզէ
վասն ի վերուստ...
5. 25ա-43բ Կանոն համաւրէն ննջեցելոց – Ասեն
կանոնս՝ Երկինք պատմեն. եւ աւրհնութիւն՝ Ես ասացի...
6. 44ա-7ա Կանոն տեառնական աւրհնելոյ – Ածէ
զխոստացեալն ի դուռն եկեղեցւոյ եւ առաջի խաչին
դնեն կարմիր եւ բամբակ...
7. 47բ-64ա Կանոն զամենայն վախճանեալ
տղայսն յուղարկէ առ Քրիստոս – Եւ ասեն զաղաւթս
զայս. Սուրբ ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ բնակեալդ ես
յերկինս...
8. 64ա-76ա Կանոն ոգեհանգիստ առնելոյ – Սաղմոս. Երանի որում թո՛՛. եւ աւրհնութիւն եւ փառք, ապա
ասեն սաղմոս գոբղայս Գ...
9. 76աբ Արհնութիւն աղի – Նախ ասի սաղմոս ԿԶ.
Աստուա՛ծ մեր, ողորմեա՛ մեզ...
10. 76բ-92բ Կանոն յորժամ ապաշխարող առնեն
– Տանի քահանայն զխոստովանողն ի դուռն եկեղեցոյն, որպէս Մովսէս...
11. 93ա-108բ Կանոն Մեծի հինկշաբաթուն զապաշխարողսն արձակելոյ – Ժողովէ քահանայն զապաշխարհողսն ի դուռն եկեղեցոյն, եւ ասեն գոբղայս Զ...
12. 108բ-12ա Ի նմին աւուր երեկունն Ոտնլուաին
այս կանոն կատարի – Սաղմոս ԻԸ. Ձայն Տեառն ի
վերա ջրո...
13. 112ա-8բ Քարոզ պատուիրանի, զոր զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեանն – Նախ քան զխորհուրդն առեալ զսուրբ Աւետարանն ի գիրկս իւր...
14. 118բ-38ա Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն
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յեկեղեցին եւ լուանան նախ ջրով եւ ասեն սաղմոս Կ.
Լո՛ւր, Աստուա՛ծ...
15. 138բ-53բ Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Ասեն սաղմոս ԻԸ. Զայն Տեառն ի վերա ջու՛՛. Ընթերցուած ի
Չորրորդ թագաւորութենէն. Եւ ասեն արք քաղաքին...
16. 153բ-62բ Կանոն նաւակատեաց եկեղեցւոյ
կամ պղծել յանաւրինաց եւ շարժել սեղան վերստին
հաստատել – Մտանէ եպիսկոպոսն հանդերձ քահանաիւքն եւ համաւրէն ժողովրդովն...
17. 162բ-74բ Կանոն զարմտիս սերմանեաց եւ
զշեղջս աւրհնելոյ – Սաղմոս ԿԴ. Քեզ վաել է աւրհնութիւն, Աստուա՛ծ, ի Սիոն եւ քեզա՛՛. Ընթերցուած յԱռակաց. Պատուեա՛ զՏէր...
18. 175բ-9բ [Աւետարանք]
ա. 175բ-6բ Աւետարան ըստ Մաթէոսի [ԻԸ. 1-20]
– Եւ յերեկոյի շաբաթուն, յորում լուսանայր...
բ. 176բ-8ա Աւետարան ըստ Մարկոսի [ԺԵ. 42ԺԶ. 8] – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ էր, որ ի
շաբաթն մտանէր...
գ. 178ա-9բ Աւետարան ըստ Ղուկասու [ԻԳ. 50ԻԴ. 12] – Եւ ահա այր մի, անուն Յովսէփ, որ էր նախարար...
դ. 179բ Աւետարան ըստ Յովհաննու [ԺԹ. 38-40]
– Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսէփ...
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 23ա Զմեղուցեալ գրիչս՝ զԾերունս յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
47ա ԶԾերուն գրիչ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ
Աստուած զ՛՛:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 53բ (ԺԶ. դ., բոլորգիր) Ըստացաւղս Մաշթոցիս
յիշէցէք ի Քրիստոս՝ Մարտիրոս, զուր որդին՝ Ուսուֆ,
զուր մարն՝ Բեկիւխան, զուր կենակացին՝ Խանաղէն,
զուր զզաւակ՝ Բեկիսխան, զորդին՝ Քամալ, Մատաղ,
Իսքատար, եղբար՝ Արբրհամն եւ զուրաց առու արաց
մերձաւոր յիշէցէք ի Քրիստոս. ամէ[ն], Հա՛ր մեր, որ:
2. 101բ (ԺԷ. դար, շինծու բոլորգիր, ի ստ. լս.)
Սուրբ Աստուած, Աստուած ինբար (՞) Աստուած, ողորմի ստացաւղի գրոց |102ա| ///ծերիս եւ իմ ննջեցելոց
եւ իմ ննջեցելաց:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «ԺԵ», թ. 1ից
առաջ չթերթակալուած թերթիկին՝ «1115/3269», 1ա՝
«Հմր 1115»:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 308-4 (տե՛ս Պտռ.-Պհպ.). չգրուած՝ 3ա, 5բ-6ա, 7բ8ա, 9բ-10ա, 13բ, 101ա: ՊՐԱԿ՝ թ. 13+Ա-ԻԵx12 (Ա, ԺԳ՝ 11, ԻԵ՝
7)+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,4x10,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(10,2x7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 61բ): ՏՈՂ՝ 20-21: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, դռնակով եւ զոյգ կապիչներով.
միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր մետաքս, որի վրայ փակցուած ԺԹ. դ. սպիտակ թուղթ (տե՛ս դռնակ եւ աստառ). լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 61բ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մարկոս՝ 102բ, Ղուկաս՝ 37բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 244բ, Լս-ային. Պետրոս առաքեալ 134ա,
Հովիւ՝ 162ա, Սուրբ Հոգի (բուսական լուսանցազարդի հետ)՝
255բ: Խ ո ր ա ն ՝ 3բ-4ա, 5ա, 6բ, 7ա, 8բ, 9ա, 10բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 14ա, 103բ, 156ա, 245ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային, տաճար, յուշկապարիկ, մարդ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր, բուսական, թռչնագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, վարդագոյն, մանուշակագոյն,
նարնջի, սեւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան ըստ Մատթէոսի. Զ. 515: ԺԲ. դար: 2 (թ. 1-2) +2 (թ. 307-308)՝ ստացուած մէկ թերթի
ընդլայնակի հատումով եւ ընդերկայնակի ծալումով: Մագաղաթ, երկսիւն (15,2x10,5), ուղղագիծ երկաթագիր (9,5x7,5.
նմուշ՝ 2ա), տող՝ 8. կարդալ՝ 307բ, 2բ, 308ա, 1ա, 308բ, 1բ,
307ա, 2ա «Եւ յորժամ յաղաւթս կայցես, մի՛ լինիցիս որպէս
կեղծաւորքն, զի սիրեն ի ժողովուրդս...»:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում. կազմը տեղ-տեղ
մաշուած, դռնակի կաշին մասամբ ընկած, կապիչներից մէկը
մասամբ եւ գամերից մէկն ընկած, Ա. փեղկին հաւանաբար
նախկին մետաղէ խաչի 5 անցք, լուսանցակողերը տեղ-տեղ
սեւացած, կարմիրը թափուած, թ. 4-13, 301-306՝ լուսանցակողերը մաշուած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 303՝ ամբողջովին, 3-13, 147, 301, 302՝
մասամբ հիմքից անջատ. թ. 19՝ ցեցակեր. թ. 3-6, 11, 14, 18, 20,
26-27, 30, 33, 37, 51՝ ցեցի անցքեր. թ. 50, 59, 99, 120, 154, 164,
213, 274, 284՝ լուսանցներում պատռուածքներ. թ. 105՝ ստորին

հատուածի կենտրոնը կտրած. ընդմէջ թ. 13-14՝ մէկ թերթ ընկած.
թ. 167-68՝ մէկ թերթ հիմքին մօտ կտրած. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած.
նորոգման ժամանակ թ. 37 սխալ տեղ կարուած. կարդալ՝ թ.
155, 37, 156:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3բ-4ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 5ա, 6բ-7ա, 8բ-9ա, 10բ Համաբարբառ (նաեւ
լուսանցային):
3. 11աբ Թելադրութիւն: 11բ-3ա Գլուխք: 14ա-100բ
Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
4. 101բ Գլուխք: 102ա Նախադրութիւն: 103ա155բ Աւետարան ըստ Մարկոսի:
5. 156ա-242բ Աւետարան ըստ Ղուկասու:
6. 242բ-3ա Նախադրութիւն: 243ա-4ա Գլուխք:
245ա-306ա Աւետարան ըստ Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

306բ (1767 թ. նոտրգիր) Քրիստոսի Աստուծոյ
Տեառն մերոյ /// (մէկ բառ ջնջուած) եւ առաջնորդ ///
(մէկ բառ ջնջուած) ամենասուրբ Հոգոյն, ես՝ Օվի որդի,
անարժան տէր ըՍտեփանս, [հե]տեւեցի քրիստոսիական հաւատոցն եւ փափագեցայ մշտնջենաւոր կենաց, որով կինեցաք զայս աստուածախոս Ավետարանս եւ եդիր յիշատակ Սուրբ Սարգսին, որ է Գոխթանն գաւառին, ի գողն Ցղնայ, յիշատակ հոգւոց իմոց
եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իմոյ, հորն իմ՝ Օվին
եւ մայրն իմ՝ /// (2 տառ ջնջուած) ին (աջ սիւնակի
ստորին մասում լրացուած՝ «եւ կողակից Սալվարին:
Եղաւ թվին [Ռ]ՄԺԶ. (1767) եւ ամսեան Յուլիս Ա.
զամն»), քուր իմ Սարի /// (5 տառ ջնջուած), արար իմ՝
Մարան եւ որդին իմ Իսաէլին եւ խնդրեմ <ը>սպասաւորացդ եկեղեցաց, զի որ հանդիպիցէ սմայ ի ժամ ընթեռնաց, յիշէ զանարժան տէր ըՍտեփանս եւ աղոթ
առնէք, միայպերան Հա՛յր մեղայ ասի, եւ մարդասէրն
Քրիստոսի ըձեզ յիշէ. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «1201/3270»: 3ա «ԺԷ. Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
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ՊԵՏՐՈՍԻ ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԵՑՒՈՅ ԳԻՐՔ ՈՐ ԿՈՉԻ ԱՂԲԻՒՐ ԲԱՑԵԱԼ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԹԵՐԹ՝ 82+1 (կրկն.՝ թ. 4). չգրուած՝ 1աբ, 2բ, 80ա-2բ: ՊՐԱԿ՝
Ա-Էx12 (Է 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
«Giovanni Battista Ghigliottj», բուսազարդ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5
x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (16x 10,4).
ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 7ա): ՏՈՂ՝ 29: ԿԱԶՄ՝

ՌՄժԳ. – 1764
ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ եզերքը դեղնաւուն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝
կապոյտ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ (սկ.). սպիտակ չգրուած թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
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Նմուշ 7ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, գունափոխուած, թանաքի հետքերով, Ա. փեղկի վերին անկիւնում եւ մէջքի
ստորին հատուածում կաշին պատռուած. թերթերին տեղ-տեղ
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր, թանաքի ճապաղում:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա Գիրք, որ կոչի Աղբիւր բացեալ, արարեալ
տեառն Պետրոսի վարդապետի Նախիջեվանեցւոյ, ի
փառս ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն. ի վայելումն ուսումնասիրաց մանկանց մօրս մեծի Սիօնի, ի Սուրբ Էջմիածին, ի հայրապետութեան տեառն Սիմէօնի սրբազան կաթողիկոսի ամենայն Հայոց, ի 1764 յամի փրկչին մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի, իսկ ի մեր թուոջ ՌՄԺԳ.ին
(1764) եւ ի Մարտի ամսոյ 23ին:
Տե՛ս ձեռ. 2, 12ա-90բ: Բան առ բարեմիտ ընթերցօղսն /4ա6բ: Յորդորակ/7աբ: ա/9ա-11բ: բ/12ա-4ա: գ/14ա-5բ: դ/15բ8բ: ե/18բ-21ա: զ/21բ-2ա: է/22բ-3բ: ը/24ա-5բ: թ/25բ-7ա:
ժ/27ա-8ա: ժա/28աբ: ժբ/31բ-4բ: ժգ/35աբ: ժդ/35բ-7ա:
ժե/37բ-9բ: ժզ/39բ-40ա: ժէ/40բ-4ա: ժը/44բ-8ա: ժթ/48ա-50բ:
ի/50բ-2բ: իա/52բ-3ա: իբ/53ա-4ա: իգ/54աբ: իդ/55ա-6ա:
իե/56ա-62ա: իզ/62ա-5ա: իէ/65ա-9ա: իը/69ա-71ա: իթ/չիք:
լ/71ա-2բ: լա/72բ-4բ: լբ/74բ-9ա: Անկիւնաւոր առ առակսն/ 79ա:
Ունի նաեւ՝

1. 3աբ Երգ առ անհուն բարին Աստուած («ՊԵՏՐՈՍԻ») – Պարտաւորիս հանդէպ հնչեալ ձմեռնաբեր
այն հիւսիս, / զ[ը]նթացս արգել եւ նահանջեաց ի յերկնային ուղղւոյն զիս... զիս մի՛ ահաբեկ առնուցոյր
առիւծագոչ դեւն զիս:
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2. 3բ Շնորհակալութիւն – Յիսուս՝ Որդի Հօր միածին, / եղեր որդի սրբոյ կուսին... ծագեալ յիս լոյս
ողորմութեան:
3. 7բ Երգ առ Հոգին Սուրբ («ՊԵՏՐՈՍ») – Պանծալի, անբիծ աղաւնի, / մարդկայնոյ ազգի ընտանի...
աղերսեմ, մարդասէր Հոգի՛:
4. 8աբ Երգ աղերսախառն առ աստուածութիւնն
անճառ, ասացեալ ի տէր Պետրոսէ Փերթումեան աստուածաբան վարդապետէ («ԱՍՏՈՒԱԾ») – Ամենասքանչ խոր էութեան, / անքննին եւ անմատոյց... գտաց
արդեն յոյս ունակ:
5. 28բ-31բ Վասն այսորիկ նմանեցաւ արքայութիւն երկնից առն թագաւորի, որ կամեցաւ համար
առնուլ ի մէջ ծառայից իւրոց. գլ. ԺԲ. – Նկարագրապէս ի բազում տեղիս թագաւորք ունին... եղբօրն ի
սրտից եւ ոչ կեղծիւ:
6. 79աբ [Ցանկ] – Յաղագս հաշտութեան... Յարքայութենէն Տեառն մերոյ: Վախճան:
Տե՛ս Արարեալ Պետրոսի եպիսկոպոսի Բերթումեան-Աղամալեանց, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 1857: Հմմտ. Սուրբ գրքի
մեկնութիւններ, Դ., Պետրոս արքեպիսկոպոս Բերթումեան, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 2008, էջ 57-336 (մեր ձեռագիրն այս
գրքում յիշատակուած չէ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1բ՝ Բոլորակ, կենտրոնում երկգլխանի
թագակիր արծիւ, ճանկերում իշխանութեան խորհրդանիշներ՝ կարճ գաւազան եւ խաչապսակ գունդ «ПЕЧ.
АХАЛЦЫХСКОЙ ГРАДСКОЙ ПОЛИЦИИ»:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1/3271», «ՌՄԺԳ. – 1764 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1բ՝ «Հմր 225», «67»:
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ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ՝ ԳԻՐՔ ՈՐ ԿՈՉԻ ԱՂԲԻՒՐ ԲԱՑԵԱԼ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Գրիգոր սրկ. Հաճնցի:
ԹԵՐԹ՝ 80 (գրչի էջակալում՝ 1-142, որ է՝ 2բ-77բ). չգրուած՝ 1բ,
78ա-80բ: ՊՐԱԿ՝ 1+1-10x8 (10՝ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19x13,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 34ա): ՏՈՂ՝ 23-25: ԿԱԶՄ՝ բաց դարչնագոյն կաշի, մուգ
պտերով. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 34ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, ցեցի
անցքերով. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ. թերթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 79-80, Բ.
փեղկի կազմաստառին՝ բորբոսի հետքեր, թ. 1, 80՝ ցեցի անցքեր:

ՌՄՀԱ. – 1822

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա Գիրք, որ կոչի Աղբիւր բացեալ, որ է մեկնութիւն առակացն Քրիստոսի, ասացեալ ի սուրբ Աւետարանին Մատթոսի եւ Ղուկասու, արարեալ ի Պետրոսէ աստուածիմաստ ընտիր վարդապետէ Աղամալեան Նախջուանցւոյ, ի հայրապետութեան տեառն
Եբրեմի՝ սրբազան կաթողիկոսի ամենայն Հայոց,
յամի փրկչին 1822, ի սուրբ Երուսաղէմ, ի գերագահ
աթոռս Սրբոց Յակոբեանց
Տե՛ս ձեռ. 2, 2ա-90բ: Բան առ բարեմիտ ընթերցօղսդ /3բ7բ: Յորդորակ/2բ-3ա: ա/7բ-11ա: բ/11ա-3ա: գ/13ա-4բ: դ/14բ7բ: ե/17բ-20ա: զ/20ա-1ա: է/21ա-2բ: ը/22բ-4ա: թ/24ա-5բ:
ժ/26աբ: ժա/27ա-30բ: ժբ/30բ-3բ: ժգ/33բ-4բ: ժդ/34բ-6ա:
ժե/36ա-8ա: ժզ/38ա-9ա: ժէ/39ա-42ա: ժը/42բ-6ա: ժթ/46ա-8ա:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ի/48բ-50ա: իա/50աբ: իբ51աբ: իգ/51բ-2ա: իդ/52ա-3ա:
իե/53ա-9ա: իզ/59ա-61բ: իէ/61բ-5բ: իը/65բ-6ա: իթ/66ա-7բ:
լ/67բ-8բ: լա/68բ-70բ: լբ/70բ-4բ: Անկիւնաւոր առակսն/74բ-5ա:
Ունի նաեւ՝

1. 3ա [Ոտանաւոր] – Օգնեա՛, ո՛վ Սուրբ Հոգի Աստուած ճշմարիտ / եւ տո՛ւր փափագողաց զանգին
մարգարիտ, / քանզի դու ես աղբիւր, ծով եւ գետ շնորհաց, / պասքեալ հոգւոց ջուր սուրբ եւ կենդանի հաց:
2. 77աբ [Ցանկ] – Յաղագս թէ որք հարկաւոր է
հաշտութիւն եղբայրական. գլ. 1, երես 12... Յաղագս
արքայութեան Տեառն Աստուծոյ մերոյ. գլ. 30, 207:
Տե՛ս Արարեալ Պետրոսի եպիսկոպոսի Բերթումեան-Աղամալեանց, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 1857: Հմմտ. Սուրբ գրքի
մեկնութիւններ, Դ., Պետրոս արքեպիսկոպոս Բերթումեան,
Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 2008, էջ 57-336 (մեր ձեռագիրն
այս գրքում յիշատակուած չէ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

75ա (1769 թ.) Յիշատակարան – Արդ, ի յաւարտումն փոքրաքանակ գրգոյս, նախ մեծաւ շնորհակալութեամբ եւ երկրամերձ արտասուալի դիմօք զՀաւր
ամենասուրբ Երրորդութեանն համագոյ, որոյ կարօղ եւ
հզօր աջողութեամբ յաւարտումն սորին հասի, որ է
պտղաւէտ աւետարանական առակացն Քրիստոսի մեկնութիւն փրկաւէտ համառօտեալ, յորմէ եւ սերտական
սիրով միշտ մաղթեմք. տացէ եւ մտաց մերոց զօրեղ
ազդօղութիւն սորա եւ համայն օգտողաց ի սմանէ հոգւոյ ակամբ եւ մտօք, ընթերձմամբ եւ կամ բեմբասաց
լսօղութեամբ եւ նոցին արդիւնաւորիլ, որպէս ի
պտղոյն վայելմամբ եւ համայն ազդօղականք, մայլէցօղութեամբ եւ ոչ միայն եւեթ զօվացուցիչ մեծաշուք
հովանոյն ծուլութեամբ հնգեալ յօրանալ: Երկրորդաբար մաքրեալ մտօք դիտաւորութիւն լիալեր տալ զողորմին քրտնաջան շարադրօղի եւ հաւաքօղի, աշխատօղի սմին՝ տեառն Պետրոսի հեզահոգի եւ բանիբուն,
հոգեշահ գիտնական վարդապետի, եւ ներկայ անձանձրոյդ համեղ դասասացի եւ զշիջեալ ճրագունսն
Լուսաւորչի անթերապէս եւ զպսաքումն փափագողաց
բաւական զօվցուցանօղի, ներ սրբոյ աթոռոյս Միածնաիջի եւ իսկ հոգեկցի եւ ցանկալւոյ դաստիարակի,
որ եւ յուսամ ի Տէր աշխատմամբ գոն եւ քանի մի համառօտ բերել ի սեղանաց հոգեւոր կերակրոց եւ խորտկաց նախապատրաստումն ջամբել մանկանց մօրս
լուսոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, որովհետեւ համառօտասէր եղեաք՝ ձանձրացեալք ի բազմակերութենէ
մանանային, վասն որոյ եւ ամենահայեացն Աստուած
ո՛չ երբէք պսակեցուցանէ յամենայն դարս զՄովսէսն
|75բ| իւր ի զինուորեցելոյ եկեղեցւոյ, որ իւրն է տեղի
փառաց եւ յահաւոր երկրպագելի անուան. զի թերեւս
արասցեն պտուղ եւ հոգեւոր պատշաճաւոր կերակուր
եւ ի խնդրելն (մանկունք՝ մի՞ թէ ունիք ինչ) նոքա
պատրաստեն, մատուսցեն ձկան խորովելոյ, նշանակ՝

1102

թէ մտեալ ի ծով շնորհաց եւ անտի հմուտ լսողականութեամբ վաստակեալ, յորս եւ կամ ի ծովու ապաշխարութեան: Մինչ կացուցեալք ի Տեառնէ հմուտ որսորդ,
ունին եւ ընդ նմա իբրեւ մեղուաջան աշխատութեամբ
զխորիսխ մեղու, զորս եփեալ զսոսին, սիրովն Աստուծոյ եւ ընկերին (այսինքն՝ ուտելիս), որոյ ի վայելելն
նոցա արասցեն եւ ինքեանք բարի պտուղ: Զի դուք երթայցէք եւ պտղաբերք լինիցիք, նոյնն յաւիտեան կացցէ վասն յաւիտենականին Աստուծոյ, ուր մինչ իջանէ ի
պարտէզ խրախճանութեան հոգւոյ մերում, գտեալ
պատրաստէն կերիցէ պտուղս ծառոց իւրոց: Եւ մի՛
իբրեւ զ[ա]նպտուղ թզենին միայն տերեւալից եւ
ունայն ի բարեաց պտղոց, որք յայսպիսիք գոլով, յիմար կուսանքն յաւիտենական մնացեալք անպտուղք:
Իսկ բարեաց մինչ վայել է զպտուղ, սրբէ զնոսա, զի
առաւել պտղաբերք լիցին, եւ յաւիտեան մտնջենաւորութեամբ, եւ հետեւապէս Աստուած եւս շնորհակալ
լինի զնոցանէ:
Քաղցեայ եւ ետուք ինձ ուտել, այսինքն՝ մինչ վասն
փրկութեան մեղաւորաց եւ մոլորելոց քաղցնու Աստուած, քարոզիչն իւրոյ սուրբ եկեղեցւոյ եւ յատուկ
պաշտօնի կրօնին բանիւ կերակրեն զնոսին հացիւն
ճշմարտութեան, վասն որոյ իւրն յատկապէս համարի:
Ամէն ասեմ ձեզ, թէ արարէք միում ի փոքրկանացս
յայսցանէ, որ է՝ մեղօք փոքրացելոց, եւ այժմ փրկեալք
եւ յանդիման իմ ներկայացելոցն յայսցանէ եւ ապաշխարութեամբ երջանկացելոց: Արդ, ո՛չ այնքան, որքան
մեղքն փոքր կացուցանէ զմարդ, եւ ո՛չ այնքան ապաշխարութիւնն երջանկացուցանէ, եւ դարձն մեղաւորաց՝
որ առ Աստուած, ուրախացուցանէ, ուրախութիւն եղիցի յաշխարհս վասն միոյ մեղաւորի, որ ապաշխարիցէ:
Արդ, թէ Աստուած նաեւ խրախճանապէս յայսմիկ
ուրախութեանս կերակրի՞ արդեօք, տե՛ս Յոհաննու:
Մինչ քաղցեալ էր Քրիստոս, աշակերտքն ստիպէին, թէ.
Ռաբի՛, հաց կե՛ր, ասաց. Ես ունիմ կերակուր, զոր
|76ա| դուքդ ոչ գիտէք. զոր շնորհեալ փութայր բանիւ
քարոզութեան կինըն սամարացի, նովաւ բազումս ի
կեանս յաւիտենականս: Վասն որոյ մնացեալ զկարեւոր
կերակուր ուրեմն ուսցուք եւ մե՛ք հետեւիլ նմա, զի ի
հետեւիլն ընթերձմանց կամ ի քարոզելն ջերմեռանդութեամբ, մոռացեալ զմարմնաւորն կերակուր, այլ վասն
փրկութեան հաւատացելոց հոգ տանիլ, որպէս եւ Տէրն
մեր եւ աշակերտքն, որոց գրի՝ եւ չժամանէին հաց
ուտել: Արդ, լուիցուք, քարոզիչքտ, թէ՝ Առէ՛ք զոր
պատուիրեմ ձեզ, այսու ծանիցեն, թէ՝ Աշակե՛րտք, ի
մէք ասաց Տէրն, թէ լուիցուք, արասցուք զհոգատարութիւն՝ դարձուցանելով զմեղաւորս: Տե՛ս զի՛նչ ասէ:
Բերան իմ Երեմիայ եղիցիս. եւ ի վախճանի ասելոց է.
Ծառայ բարի եւ հաւատարիմ, լիջի՛ր իշխանութիւն.
Սաղմոս (2 բառի տեղ չգրած) ունիլ ի վերայ Ժ. քաղա-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

քաց: Եթե կամիս թագաւորել ընդ Քրիստոսի ի յերկինըս / եւ ընդ սրբոց վարդապետացն ընկալնուլ զերանիս, / պտուղ հոգւոյ ջանիւք կուտեա՛յ համբարիս, / զի
անձանձրոյդ վայելեսցես ցանկալիս: Նախ ի վերջ բանիս տալ զողորմին քաջ քարտուղարի սրբոյ Գահից
Մատթէոս նորաբողբոջ գիտնական վարդապետ
եղբօրս իմ՝ ըստ հոգւոյ մերում շահեցօղի, եւ սորին
բուն օրինակն նուաստիս պարգեւօղի, զոր ըղձիւ ընկալեալ եւ գրմամբ յաւարտ հասուցաք համառօտութեամբ, շնորհիւ Տեառն, ի յաղքատ ծերութեանս, որ
մաղթեմք, որոյ եւ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի ըստ
իմում՝ Կարապետ նուաստիկ վարդապետիս Տիգրանակերտացւոյ, որ երբեմն անդ դէտ, եւ նարդենիս
ծառայ Սրբոյն Իջման տեղոյն եւ ներկայ սրբազան
վեհի՝ տեառն Սիմէօնի, հեզաբուն եւ սրբազնակատար
կաթողիկոսի եւ ծայրագոյն քահանայապետի ամենից
Հայոց եւ իմում իսկական |76բ| հոգեւոր ծ[ն]ողիս ըստ
Հոգւոյն Աստուծոյ տնօրինմամբ, որ եւ կամ այժմ յուսացեալ ի Տէր աղքատութեամբ իմով, ակն ունելով
այցելութիւնն, եւ սովաւ մխիթարեալ, ի 1218 արամեանս (1769) եւ Յունվարի 14 աւարտում: Արդ, զկնի
նուաստութեանս մերոյ օգտողքդ, տացէ՛ք զողորմին
համայն աշխատողաց եւ մերոց հոգեւորաց եւ մարմնաւոր ծնողաց մերոց նուաստից: Այն Տեառն են շնորհք.
եւ ձեզ մասն ընկալնուլ մանանայէս յարամնայէ, որոյ ի
վայելելն օրհնեսցուք զՏէր՝ զփառաւորեալն ի բարձունս, ի հրեղէն սեռից եւ յամենայն տարրական գոյից
ի յամենայն յաւիտեանս. ամէն: Եւ առատն ամենայնից
Աստուած, բարիս համայնից յիշողացդ եւ մեզ յիշեցելոյս առհասարակ ողորմեսցի. ամէն: Ներել մաղթեմ աղերս արկեալ, / որ ինչ ի սմա սխալ գտեալ, / ոչ գիտելոյս, որ ոչ տեսեալ / կամ բուն օրինակն այնպէս գրեալ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա:
1ա (անփոյթ նոտրգիր) Գիրգս այս օրինակեցաւ
բարի արդեանց Տեւրիկցի, ի միաբանութենէ սուրբ
Երուսաղէմայ սուրբ աթոռոյն Սրբոց Յակոբեանց
Մոմճի Աստուածատուր վարդապետին, ի վայելումն
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իւր՝ ողջութեան, եւ յետ մահուան է յիշատակ սուրբ
աթոռոյն բարերջանիկի, որ Երուսաղէմի: Վասն որոյ
խնդրէ յուսով մեծաւ ի հանդիպողաց սոյն պարտիզիս
միով Հայր մեղայիւ տալ զողորմին, որ եւ ինքն ողորմածն Աստուած ողորմեսցի զձեզ ըստ իւր մեծի ողորմութեան: (Շղագիր. գրչափոխութեամբ, գունատ թանաքով)՝ 1822, Ապրիլի 10 կարգեցաւ նուիրակ յԱստրախանու, հանդերձ շրջակայ վիճակօքն, որ եւ դիմեալ
գնաց անդ, սոյն թուոջս:
77բ Արդ, գրեցաւ գրքուկս ի սուրբ Երուսաղէմ, ի
գերագահ աթոռոյն Սրբոց Յակոբեանց ընտրեալ
առաքելոց, յամի փրկչին 1822 եւ յարամեանս ՌՄՀԱ.ին
(1822) եւ Մարտի Ա.ին, ի պատրիարգութեան տեառն
Գաբրիէլի գերերջանիկ րաբունապետի, ի վայելումն եւ
աշխատութեամբ օրինակօղի սորին՝ Հաճնցի սարկաւագ տիրացու Գրիգորին: Եղբա՛յրք, թէպէտ բազում
սխալանք կան ի միջի սորա, բայց անմեղադիր լերո՛ւք
յորժամ ընթեռնուք, զի միտք մարդկան տկար գոլով՝
սխալի, զի անսխալ մինն միայն գտան[ի]. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1830 թ., շղագիր) 1830 եւ Յունիսի 10ուն
գնէցի այս Քարոզագիրքս սուրբ Երուսաղէմի Աստուածատուր վարդապետից, որ եմ Մկրտիչ վարդապետ Աստրախանցի:
76ա (նոյն ձեռքով) Նոր գտեալ Մկրտիչ վարդապետ, վանահայ[ր] Սուրբ Խաչ վանուց Նոր Նախիջեւանայ Յովակիմ Աստրախանցի:
2. 1ա (1862 թ., շղագիր) Տէր վանահայր Սուրբ
Խաչ վանուց Նախիջեւանու Նոր, որ է ի Դոնաիս գետոյ, հալածեալ 1862 ամի ի չարագործ անձանց, յետո
զկնի 12 ամաց կրկին եկի ի 14 Յուլիսի, բայց ոչ գտեալ
հանգիստ այլեւս չարագործաց:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «2/3272», «1822 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 78ա՝ «1320 1271/49, 1871 1822/49»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 80բ՝ «Երբ յոր Սառան ծիծաղեց եւ
ժպտաց, Աստուած ասաց Աբրահամին՝ Քոյ ազգդ 450
տարի կերի սայ, այլ թագաւորի ձեռն փոխանակ, զի ոչ
հաւատացեր. հաւատացեր»:

3273
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՂ. – 1641
ԳՐԻՉ՝ Սահակ աբղյ:
ԹԵՐԹ՝ 286. չգրուած՝ 185աբ, 186բ-9բ, 193ա: ՊՐԱԿ՝ 2+ԱԻԵx12 (Ա, ԺԶ, ԻԲ 11, Դ 9, ԻԵ 2): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,3x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,8x9): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
70ա): ՏՈՂ՝ 35: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի,
դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ ծաղկազարդ կտաւ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ թ. 1, սպիտակ չգրուած
թուղթ, մասն կազմաստառի, հաշուած թերթաքանակի մէջ, Ա
(վջ.), մագաղաթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 70ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 4ա, 30ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 3ա, 86բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր՝ 86բ:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, երեքական
կապիչներն ու գամերն ընկած, դռնակի անկիւնները ծալուած,
Ա. փեղկի արտաքին անկիւնների կաշին թափուած, մէջքի վերին
եւ ստորին հատուածներում՝ պատռուած, ստորին հատուածում՝
նաեւ մօտ 1,5 սմ մաշուած-թափուած. Պհպ. Ա.՝ կծկուած, պատռուած, արտաքին անկիւնը թափուած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թանաքի բարձր
թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած. ընդմէջ թ. 37-8, 187-8, 259-60՝ մէկական թերթ ընկած. թ.
47-59՝ կարերը թուլացած. թ. 46, 70, 181՝ ամբողջովին, թ. 95,
142, 166, 180, 201, 249-51՝ մասամբ հիմքից անջատ. թ. 1-4, 13,
47՝ պատռուած. թ. 155՝ ստորին հատուածն այրուած. թ. 156,
182՝ գործարանային թերութիւն:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-184ա [Ալբերտի Մեծի] Համառօտ հաւաքումն աստուածաբանական ճշմարտութեանն
Տե՛ս ձեռ. 104, 2ա-397բ: Ցանկ/3բ: Յռջբ./3աբ: 1/4ա-29ա
(խորագիր/չիք): 2/29ա-62բ (ժգ. «...որք գերազանցեն բնութեամբ գերազանցեն» /// (վջ.), ժդ/չիք, ժե. /// (սկ.) «ծանուցանեն փոքրագունիցն...»): 3/63ա-86ա: 4/86ա-106բ: 5/107ա38բ: 6/139ա-65ա (դ. «...նաեւ զգուշացուցանէ ի մեղաց» չշարունակած (վջ.)*- 7/165ա-84ա: Յիշտ. թրգմ./չիք:
* Բնագրի թերին գրիչը բացատրել է՝ 141բ. «Այս չափս
վասն այն չգրեցի, որ թուղթն դուրս կանցնէր, թողութիւն շնորհեցէ՛ք մեղաւորիս»:

Բ. 190ա-286բ [Բարթուղիմէոսի Մարաղացւոյ]
Գիրք յաղագս վեցօրեայ գործոց արարչութեան առաջինոյ աւուր
Տե՛ս ձեռ. 1659, 1ա-350ա: Ցանկ/191բ-2բ: Նախերգան/
190ա-1բ: 1.ա/193բ-208ա: բ/208ա217ա: 2/217ա-28ա: 3/228ա33ա: 4/233ա-44բ: 5/244բ-7բ: 6/247բ-86բ: 7-8, Յիշտ. թրգմնթ./
չիք:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, շղագիր
1.1բ Առաջի Կորնթացիս. 5-2 – Անխմոր հաց... եւ
խաղաղութիւնս հոգի:
2. 184ա Քահանայք օրհնի եւ զիարդ պաշտօն ի
հնումն. Ել. 29-44+30-4... Եբր. 12 1:
3. 2բ Յաղագս ննջեցելոց պատարագ ապացոյց
եւ արդիւնաւոր, զի քաւեսցին ի մեղաց – 2 Մակա.
12=42 43 44 45 46... Յայտ 5 – 3 13:
4. 186ա (նոտրգիր) Մտածմունք ի վերայ զանազան բանից – Արարիչն համայնից ստեղծեալ զԱդամ ի
չորից տարերաց... Եւ առանց սորայ ամենայն աշխատանք նոցա սնոտի են: Պարուչիկ Պետրոս Մադաթօվ:
5. Պհպ. Աա Ղայմաղ շինելոյ – Յորժամ կաթն տաքացնէս, վեր ա՛ռ... ղայմաղ զկնի վեց ժամուց:
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Գրչի. 107բ Ո՛վ ընթերցողք, ուշիմ մտօք կարդացէ՛ք
զսուրբ գիրքս զայս, վասն զի յոյժ շահաւոր է հոգոյ եւ
մարմնոյ:
138բ Կատարեցաւ գիրք հինգերորդ շնորհօքն
Յիսուսի Քրիստոսի ձեռամբ մեղօք լցեալ Սահակ աբեղայի, թվին ՌՂ. (1641) հայ տոմարի: Ով ոք ասէ ինձ
մի ողորմի, Քրիստոս իւրն ողորմեսցի. ամէն. Հա՛յր:
Տե՛ս ԺԷ. դ., յիշ.ք, Գ., էջ 17:

165ա Ո՜վ ընթերցասէրք, գիտասջիք վասն գրոյս,
զի գիրքս այս թարգմանեալ է ի ֆռանգ լեզուէ ի հայս,
եւ ինքս, այսինքն՝ զոր ինչ նկարեալ կայ աստ, եւս ի
նոցունց վարդապետէ արարեալ: Զայս վասն այն գրեցի, զի մի՛ ձեռս տգիտաց անկեալ՝ եւ կարծիցէ զայս ի
մերոյս վարդապետաց արարեալ, քանզի բան բազում է
աստ, զոր ոչ ընդունին վարդապետք եկեղեցեաց հայոց, եւ դարձեալ վասն օգտից եւս յոլովէ. ընթերցէ՛ք,
ժողովեցէ՛ք զօգուտն եւ թողէ՛ք զանօգուտն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1695 թ., բոլորգիր) Յակոբ էրէց, վարդապետ
Աստուածատուր, թվին ՌՃԽԴ. (1695), Մայիս ԺԷ. (17):
2. 2ա (1832 թ., շղագիր) 1832 ամի, ի 7 Ապրիլի ի
Բաբիլօն ստացայ այս հին աստուածաբան գիրքս,
յորում բարունակեալս հինգ հատոր աստղաբաշխական
դիտաւորութեամբք: Միքայէլ քահանայ Վարդումեանց:
286բ (1832 թ., շղագիր) Լուսին 6 էր, 1832 սեկտեմբերի 16, ի Բաբիլօն, ի տեսլեամբ տեսանէի մանկունք իմ
որբապէս, մնացեալ ի տան, վասն որոյ ճիճս առեալ,
երազիս լայի դառնապէս: Միքայէլ էրէց վշտակիր:
3. (ԺԹ. դ., ռուսերէն) Книга. Для премудрости
человеческой, которая принадлежитъ священнику Михаилу Варшамову, а потому имея в
виду отставнаго Унтерофицера.
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Աստուածաբանութիւն կամ Հոգեաց գիրք», 2ա՝ «14/3273»,
«ՌՂ. – 1641»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «1300 ղուռուշ Շահպազին», 185ա՝
«անձն», Պհպ. Աա՝ «Ղա ղ», Պհպ. Աբ՝ «Յիսուսի Քրիստոսի (երիցս), Յիսուսի Քրիստոսի ծառա Բարսեղ (երկիցս), Յիսուսի Քրիստոսի ծառա Բարս, Յիսուսի, Յիսուսի Քրիստոսի ծառա, ես ծառայ Աստուծոյ», «զան զա զ»:

3274
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 129+2 (թ. 1՝ երիցս). չգրուած՝ 1ա-դ, 20բ, 120ա-9բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԱx12 (ԺԱ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ողկոյզ, թագ, որի ներքեւում՝ «P F»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,2x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած
(15,8x12,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 21ա): ՏՈՂ՝ 29. գծումներ՝

ճնշումով: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի՝ դռնակով,
երեք կապիչով ու մէկ գամով. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ շագանակագոյն ծաղկազարդ կտաւ, դռնակինը՝ կարմիր եւ
կապտասպիտակ շերտերով մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական:
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Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, թռչուն-ձուկ՝ 83ա, 90ա: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն, նարնջի:

Նմուշ 21ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, մէջքը ճաքճքած,
Ա. փեղկի ստորին, Բ. փեղկի, դռնակի վերին եւ ստորին անկիւնների կաշին պատռուած, երեք կապիչներից մէկը եւ երեք գամն ընկած, Ա. փեղկին ցեցի անցք. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ
գունաթափ, կեղտոտուած. թերթերին խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թանաքը տեղ-տեղ լղոզուած. թ. 1ա, 1գ՝
Ա. փեղկի գամերի ճնշումից առաջացած անցքեր. թ. 58՝ հիմքից
մասամբ անջատ. ընդմէջ թ. 121-2՝ մէկ թերթ ընկած. թ. 1գ, 38,
124՝ պատռուած. 1դ՝ հանդիպակաց երեսի գիրը արտատպուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-116բ [Երեմիայի Մեղրեցւոյ Բառգիրք] (Ա-Օ)
– Աբաբովթ՝ անշէն, Աբ<բ>անայ՝ հօր աւրհնութիւն, Աբարիմ՝ անցք կամ անցանօղք... Օրօրել՝ օրել կամ երերել:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975 (օրինակս
օգտագործուած է քննական բնագրում. էջ 327-4):
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– Գրչից 110ա Եւ որ ինչ յայտնեսցի ձեզ, դի՛ք ուրանօր յարմարեսցի, եւ զոր աստ ոչ գտանիցէք, երթեջիք ի հոն եւ անդ գտջիք:

Բ. 117աբ [Բառգիրք վասն անուանաց] (Ա) –
Ակատն էակն կապուտայգոյն նման լինի Գրիոնի,
այսինքն՝ յակնդի... Արեգակն, որ է չորրորդ մոլորական, զոր պարսիկք Շամս կոչին, որ է աւրհնեալ
անզրաւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գ. 118ա-9բ [Գրիգորի Կեսարացւոյ Յաղագս առհասարակ քաղաքաց անուանք, ի վերայ այբուբենից.
ձեռ. 1495, 161ա]. Աշխարհացոյց (Ա-Ք) – Աւետեաց
երկիրն Երուսաղէմ է, Արաբիայ Ուռումղալայ է...
Քաջբերունի Արճէշ է, Քաղկեդոն Ղատիքոյին է:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին փակցուած թերթիկին՝ «72»,
մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Միզայ Բառարան յատուկ եւ հասարակ (2)», 1ա՝ «40/3274», «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 129ա՝ «սնդեղ ժվայ ասէլայ», 129բ՝
«Ես տէր Գալուստ գրեց ե»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԿԱՊՈՍԻ ՎԱՆՔ (Եկեղեաց գաւառ)
ԳՐԻՉ՝ Մաղաքիա Բաբերթացի:
ԹԵՐԹ՝ 304+1-1(կրկն.՝ թ. 1, թռիչք՝ թ. 211-3). չգրուած՝ 1աբ,
304բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԲx14 ( ԻԱ 16, ԻԲ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,3x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x10): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
2ա): ՏՈՂ՝ 32: ԿԱԶՄ՝ բաց շագանակագոյն կաշի, ճնշագծերով.
միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ Բ. փեղկ՝ սպիտակ գրուած թուղթ,
մասն պահպանակի. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 2ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 2ա, 71բ, 220ա,
248բ, 258բ: Լուսանցազարդ՝ բուսական: Զարդագիր՝ հանգուցագիր, մարդադէմ՝ 152ա: Գոյներ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճառընտիր: ԺԱ. դ.: ԱԲ՝ ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի ծալումով եւ եզրահատումով
(բնագիրը կտրած): Մագաղաթ, 19,7x13,7. միասիւն (11,9x
13,5), բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա), տող. Աաբ՝ 9, Բաբ՝
12*: Մանրանկարչութիւն – Լուսանցազարդ՝ զարդագիր, շրջանաձեւ պատկեր (յետագայի՞), որի մէջ՝ 16 վանդակ, վանդակների մէջ՝ գրութիւններ՝ «Յօհաննէս, Նազարէթ, Մկրտիչ», գոյներ՝
կարմիր, կանաչ, շագանակագոյն: Կարդալ՝ Աա՝ Ճառ ինչ «///
զհանդերձ /// եւ զմարդոյնս իմոյ եւ... Տէր մեր, որում փառք
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն»: Բբ՝ «Առաջի աւուրն եւ ի մեծի
աւուր ///տնութեանն տեառն Գրիգորի Սքանչելա[գոր]ծի Խաւսք ի
ծնունդն Քրիստոսի Տեառն մերոյ ԽԶ. – [Խոր]հուրդ մեծ եւ
սքանչելի տե[սա]նեմ յայսմ աւուր... հրեշտակք ի [բա]րձանց
գոչեն եւ հրեշտակա»: Աբ Բա՝ Ճառ ինչ «գակնն առանց փայլատակ/// եւ սահմանելոյ եղեւ... որդւոց Ադամայ եւ ///խացեալ
ելեալ յաշտարանտա»: Գրչափորձ՝ Աբ՝ 8 տող գրած-ջնջած, Բա՝
«հրահանգել խրատել է», «Քան», «Ոչ ան», «Արարիչ եւ մարդասէր անոխակալ»: Գանձարան: ԺԷ. դ.: ԳԴ: Թուղթ 20,1x14,1.
միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (15,6x10,6, հակառակ

ՋԽԳ. – 1494
դիրքով), բոլորգիր (նմուշ Գբ), տող՝ 19-20: Կարդալ՝ Դա, Գբ, Գա
«ղբայր մերոյ կենարարին, / որ քարոզեր զԱստուած Որդին...
գերազանցեալ զօրացն երկնային»:
*Պտռկ-Պհպ-ի սկզբնական չափերը պարզել հնարաւոր
չէ, որովհետեւ մագաղաթի եզրահատուած լինելու պատճառով գրութեան երկսիւն թէ եռասիւն լինելը չյստակուեց:

Նմուշ Բա

Նմուշ Գբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, քերծուած,
մէջքը ճաքճքած, Բ. փեղկին ցեցի անցքեր. Պհպ. Ա.՝ սկզբնապէս
սոսնձուած է եղել Ա. փեղկին, յետագայում առանձնացուած,
որի հետեւանքով գիրը Ա. փեղկին արտատպուած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ. Պհպ. Գ.՝ հիմքից մասամբ անջատ.
թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. 303բ՝ թանաքի հետք. թ. 126, 239՝ ստորին արտաքին անկիւնը պատռուած. թանաքի ճապաղումով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1դ-70բ Պատճառք համառաւտ Առ որս բանի
են պաճուճեալք
– 1դ Պատճառք յԱռ որս գրոցն
ա. 2աբ Գրիգորի Աստուածաբանի առ Եւնոմիանոսն – Յետ մահուան մեծին Կոստանդիանոսի բաժա-
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նի թագաւորութիւնն նորա... եւ ասել որքան մեզ է
աւգտակար:
բ. 2բ-9ա Առ որս բանիւ են պաճուճել բանս –
Լուծմունք. Ոչ առ տգէտս, այլ առ պաճուճաբանս... ի
նոյն ինքն ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որում փառք:
գ. 9ա-16ա Նորին յաղագս հաւատոյ – Յառաջնումն ճառին հանդիսացաւ ընդդէմ չարափառացն... եւ
որքան զառաքելականն հաստատէ, վկայութիւն եւ
փառք, յաւիտեանս:
դ. 16ա-31ա Նորին յաղագս Որդոյ. բան առաջին
– Յառաջնումն ճառին ելոյծ զընդդիմաբանիցն վիճմունս... զարքայութիւն, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
ե. 31ա-2բ Առ այնոսիկ, որ ասեն, եթէ մեծ է Հայր
քան զՈրդի – Ի ճառիս յայսմիկ բազմադիմի նշանակաւ ցուցանել զհաւասարութիւն... բնութեամբ ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:
զ. 32բ-44բ Նորին յաղագս Որդոյ. բան երրորդ –
Ճառս այս թէպէտեւ երրորդ է ի կարգի շարադասութեանս... յանցելումն եւ ի ներկայիս, եւ ի հանդերձեալն:
է. 44բ-9ա Նորին յաղագս Սուրբ Հոգոյն – Արդ, որ
յաղագս Որդոյ Բանն է, այսքան կարգաւորապէս դնէ եւ
զայս ճառ... իսկ Աստուած անշարժ է եւ ամենեցուն
պատճառ:
ը. 49ա-53ա Նորին յաղագս աստուածաբանութեան – Յառաջնումն ճառին եւ յերկրորդին զընդդիմացողացն ելոյծ... վերակացու են գաւառաց եւ մարդկան հրեշտակք:
թ. 53ա-5ա Յաղագս աստուածաբանութեան առ
Արիանոս<ս>ն – Ի ժամանակի, յորում կոչեցեալ եղեւ
նա ի Կոստանդնուպօլիս... քան զյաւիտեանս ի Հաւրէ
ծնեալ:
ժ. 55ա-6բ Նորին առ Կլոդոնիոս – Կլոդոնիոս
քորեպիսկոպոս էր ընդ ձեռամբ Աստուածաբանի...
առնեմք որպէս նոցայն զ[ի] մի՛ պարծեսցին:
ժա. 56բ-7բ Առ Կլոդոնիոս – Յորժամ զգուշացոյց
զԿլոդոնիոս... պայծառութիւն երեւելի էր եւ ոչ հաւատով:
ժբ. 57բ-9ա Ի մարգարէ[ակ]ան բանն. Որովայն
իմ ցաւէ (Երմ. Դ. 19) – Որովայն զհոգին ասէ, որպէս
Դաւիթ խնդրէ... յիշխանութեան իմում ամենայն օրէնք
խաբանին:
ժգ. 59ա-63բ Յաղագս բարեկարգութեան – Յոլովք ի տգիտաց ընդ վայրաքննինք... եւ ոչ վարքն
ամենեցուն եւ ոչ բանն:
ժդ. 63բ-5ա Խաղաղական յետ լռութեան – Մերձ ի
թագաւորաբնակ քաղաքն էր միաբանակեցայց...
ընդառաջել. եւ հաստատեա ի յանդամքն:
ժե. 65ա-7բ Խաղաղական երկրորդ – Յայժմ եւ թէ
զինչ է խաղաղութիւն զսահման ճշմարիտ... ողորմելի,
յորժամ վիժի ծնընդեամբ:
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ժզ. 67բ-70բ Խաղաղական երրորդ – Յաղագս
նորին իրի, յորոյ սակս առաջինքն գրեցան... բանս
բերանոյ իմոյ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Բ. 70բ-147բ Լուծմունք Դիոնէսիոսի ի Դաւթէ եւ
Յակոբայ՝ յիմաստուն վարդապետաց. աւգնեա՛, Հոգի՛ Սուրբ
Տե՛ս ձեռ. 168, 1ա-152բ. Պատճառ Դիոնէսիոսի գրոցն/
70բ-1բ: Ա. ա/71բ-2բ: բ/72բ-5ա: գ/75ա: դ/75ա-6ա: ե/76աբ:
զ/76բ: է/76բ-8բ: ը/78բ-9բ: թ/79բ-80բ: ժ/80բ: ժա/80բ: ժբ/80բ1ա: ժգ/81աբ: ժդ/81բ-2ա: ժե/82ա-4բ: Բ. ա/84բ-6ա: բ/86ա-9ա
Տեսութիւն/չիք: գ/89ա-93բ (խորագիրը այլ՝ «Յաղագս ի ժողովողի կատարմանն», Տեսութիւն/չիք): դ/93բ-7ա (Մեռոնին տեսութեան կրկին լուծմունք/ չիք, ունի՝ «Տեսութիւնն – Արդ, ներգործական համբարձումն...»): ե/97աբ: զ/97բ-9բ («Քահանայական կատարումն...», «Նախերգան ձեռնադրութեանն...»,
«Վասն նուիրելոցն...», «Տեսութիւն այս քահանայական...»/
չիք): է/99բ-100ա («Նուիրեցելոց կրկին...»/չիք): ը/100ա-3ա
(«Տեսութիւն ննջեցելոցն...»/չիք, ունի՝ 100բ «Տեսութիւն – Թէ
ըստ նոցունց վիճակաց...»): Գ/103ա-12բ (ունի՝ 111ա «Յեռոթէոս – Զբոլորապետութիւնս եւ կարգս... Լուծմունք. Զի որպէս
պետութիւն...»): ա-գ/չիք: դ/112բ-24ա («Յաղագս տռփման եւ
զարմացման»/չիք): ե/124ա-8ա: զ/128բ-9ա: է/129ա-30բ
(«Կրկին լուծմունք»/չիք): ը/130բ-1բ («Այլ լուծմունք»/չիք):
թ/132ա-3ա («Այլ լուծմունք»/չիք): ժ/133ա-4բ: ժա/134բ-5բ
(խորագիր, «Այլ լուծմունք»/չիք): ժբ/չիք: ժգ/135բ-7ա («Կրկին
լուծմունք»/չիք): Դ. ա/137աբ: բ/137բ-8ա («Այլ լուծմունք»/
չիք): գ/138աբ: դ/138բ: ե/չիք: Ե. ա-ե/չիք (ունի՝ 139ա «Առ
Դորութէոս պաշտօնեայն. քահանա էր, ասեն – Եւ մարգարէապէս ասաց: Լուծմունք: Այս է ըստ մարգարէին, եւ ես ասացից»):
զ/139աբ: է/139բ-41ա: ը/141ա-4ա: թ/144ա-7ա: ժ/147աբ:

Գ. 147բ-52ա Պատճառ վեցաւրեա գրոց՝ սրբոյն
Բարսղի
Տե՛ս ձեռ. 55, 3ա-11բ: Պատճառ/147բ-8բ: ա/148բ (խորագիր/չիք): բ/148բ-9ա: գ/149աբ: դ/149բ-50ա: ե/150աբ:
զ/150բ-1ա: է/151աբ: ը/151բ: թ/151բ-2ա:

Դ. 152ա-219բ Մեկնութիւն գրոցն բնութեան
[Նեմեսիոսի]
Տե՛ս ձեռ. 55, 162ա-303բ. Պատճառ/152ա: ա/152ա-6բ:
բ/156բ-69ա: գ/169ա-71բ: դ/171բ-2ա: ե/172բ-5բ: զ/175բ-7ա:
է/177բ-9բ: ը/179բ-80բ: թ/180բ-1ա: ժ/181ա: ժա/181ա:
ժբ/181աբ: ժգ/181բ-3ա: ժդ/183աբ: ժե/184ա-6ա: ժզ/186աբ:
ժէ/186բ-90ա: ժը/190ա-1ա: ժթ/191աբ: ի/191բ: իա/191բ:
իբ/191բ-2բ: իգ/192բ-3ա: իդ/193աբ: իե/193բ-4ա (խորագիր/
չիք): իզ/չիք: իէ/194ա-6ա: իը/196աբ: իթ/196բ-8բ: լ/չիք:
լա/198բ-9բ: լբ/199բ-201բ: լգ/չիք: լդ/201բ-3ա: լե/203ա-4ա:
լզ/204աբ: լէ/204բ-6բ: լը/206բ-7բ: լթ/207բ-9բ: խ/209բ-11բ:
խա/211բ-4ա: խբ/214ա-9բ:

Ե. 220ա-48ա Պատճառ կազմութեան գրոց [Գրիգորի Նիւսացւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 55, 304ա-63ա. ա/220ա-1բ: բ/221բ-2ա:
գ/222ա: դ/222աբ: ե/222բ: զ/222բ: է/222բ-3ա: ը/223աբ:
թ/223բ-4ա: ժ/224ա: ժա/224բ: ժբ/224բ-5ա: ժգ/225ա-6ա:
ժդ/226ա-7ա: ժե/227ա-9ա: Այլ մեկնութիւն/229ա-30ա:
ժզ/230ա: ժէ/230աբ: ժը/230բ-2ա: ժթ/232աբ: ի/232բ-3ա:
իա/233աբ:
իբ/233բ-4ա:
իգ/234բ-5ա:
իդ/235ա-6ա:
իե/236աբ: իզ/236բ-7ա: իէ/237ա-8ա: իը/238աբ: իթ/238բ40ա: լ/240ա-1բ: լա/241բ-4բ: լբ/244բ-8ա:
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Զ. 248բ-56ա Լուծմունք ինն երանութեան գրոց
[Գրիգորի Նիւսացւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 55, 363ա-78բ. Պատճառ/248բ: ա/248բ-9բ:
բ/249բ-50ա: գ/250աբ: դ/250բ-1ա: ե/251աբ: զ/251բ-2ա:
է/252աբ: ը/252բ-3ա: թ/253աբ: ժ/253բ-4ա: ժա/254ա:
ժբ/254աբ: ժգ/254բ-5ա: ժդ/255ա-6ա:

Է. 256ա-8ա Յորդորումն մանկանց ի կուսութիւն –
Բարսեղ եւ Աստուածաբանն պատշաճ համարեցան գովել զկուսութիւն, բայց ինքեանք ոչ ձեռնամուխ եղեն
յիրսն... երբ ինքն կենդանի է եւ ոչ մեռեալ մեղացն:
Ը. 258բ-299ա Բացայայտումն բանից սուրբ հօրն
մերոյ Գրիգորի Նարեկացոյ – Դրունք յոքնաթախանձ
բանից օգտակարաց ապաշաւանաց հոգէշահ խրատուց...
ե*. 258բ Ե. [Ճառ] – [Բան]. Կաճառս: Լուծմունք.
Հոյլս կամ ժողովս:
* Մասերի համարակալումն սկսել ենք ե.ից, որը եւ յաջորդ
համարները համապատասխանում են գրչի, նաեւ՝ «Մատեանի»
գլխահամարներին:

է. 258բ Է. Ճառն – [Բան]. Հրեշտածինք են: Լուծմունք. Զի լայն է, որ տանի ի կորուստն:
թ. 258բ Թ. [Ճառ] – [Բան]. Նժարի միոյ: Լուծմունք. Կշռորդ է արդարութեան է կշիռն...
ժ. 258բ Ժ. [Ճառ] – [Բան]. Քանզի եւ ոմն ի նախնեացն սոքիմք զինեալ: [Լուծմունք]. Հաւատովք զինեալ Ենովք...
ժա. 258բ-9ա [ԺԱ. Ճառ] – [Բան]. Խրատեալ Պաւղոսիւ: Լուծմունք. Հաւատացի, զոր եւ խօսեցա...
ժբ. 259ա ԺԴ. (=ԺԲ.) [Ճառ] – [Բան]. Խօլականաց: Լուծմունք. Յիմարականաց:
ժգ. 259ա ԺԴ. (=ԺԳ.) [Ճառ] – [Բան]. Զգթութիւն
եւ զընտանութիւն Աւետարանէ: Լուծմունք. Զի Հայրն
գթած է...
ժդ. 259ա ԺԵ. (=ԺԴ.) [Ճառ] – [Բան]. Ի ձեռն
աւազակաց սրոյ խողողեալ: Լուծմունք. Վասն Ադամայ
ասէ...
ժզ. 259ա ԺԶ. [Ճառ] – [Բան]. Զի առսակ նախնումն յոյժ է նուազեալ: Լուծմունք. Առ քաղցրութեան...
ժէ. 259ա ԺԷ. [Ճառ] – [Բան]. Կարծողական զիսկն
գիտելոյ: Լուծմունք. Վարդապետք զմիտս Աստուածաշունչ գրոց...
ժը. 259ա ԺԸ. [Ճառ] – [Բան]. Եւ յերկուց կայից
միայնակողմամբ: Լուծմունք. երկու են ոտք կայացեալ...
ժթ. 259աբ ԺԹ. [Ճառ] – [Բան]. Եթէ զաւուրցս
հարստութիւն: Լուծմունք. Թէ կարճեսցես զաւուրս իմ...
ի. 259բ Ի. [Ճառ] – [Բան]. Անգիտիցն չափոյ չարութեան գործոց: Լուծմունք. Գիտութեամբ ըստ անգիտիցն չափոց...
իա. 259բ ԻԱ. [Ճառ] – [Բան]. Ոչ կացի երբէք յոտս
մարդոյ: Լուծմունք. Եկաց ի վերայ ոտից եւ սիրտ...
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իբ. 259բ ԻԲ. [Ճառ] – [Բան]. Երինջս յաւողական:
Լուծմունք. Տրմղականս: Յարարատէս եւ եղեւնալուր...
իգ. 259բ-60ա ԻԳ. [Ճառ] – [Բան]. Գործնականաց
գործ: Լուծմունք. Չարագործն սովորութիւն լեալ...
իդ. 260ա ԻԴ. [Ճառ] – [Բան]. Արժանաւոր վարկանելով զիս, մատչիմ աղօթել: Լուծմունք. Բազում են
զոր կորուսի...
իե. 260ա ԻԵ. [Ճառ] – [Բան]. Անցիցն ի սմանէ վերաճառեալքն: Լուծմունք. Զնախաճառեալսն ասէ...
իզ. 260աբ ԻԶ. [Ճառ] – [Բան]. Երիցս ատելի
երրեակ տէրութեանդ: Լուծմունք. Հոգով, մտօք եւ
մարմնով...
իէ. 260բ-1ա ԻԷ. [Ճառ] – [Բան]. Զճառ պաղատանացս խոստովանօրէն: Լուծմունք. Մինչեւ ցայժմ ողբաւրէն ասացի...
իը. 261ա ԻԸ. [Ճառ] – [Բան]. Թէ՞ զանկերպագրելին չյիշատակել: Լուծմունք. Զոր միտքն սպասաւորեն...
իթ. 261աբ ԻԹ. [Ճառ] – [Բան]. Աւծումն կոչման
կապտելոյս: Լուծմունք. Կողոպտելոյս...
լ. 261բ Լ. [Ճառ] – [Բան]. Մինն՝ արեամբ եւ միսն՝
կաթամբ: Լուծմունք. Զի զղջացեալն յերկուս կարծիս...
լա. 261բ ԼԱ. [Ճառ] – [Բան]. Զի մինն բանիդ քօ
հօատաց: Լուծմունք. Թէ հայր ազգաց բազմաց լինի...
լբ. 261բ-2ա ԼԲ. [Ճառ] – [Բան]. Եւ արդ, ես՝ յետնեալս ի նախադրութեանց: Լուծմունք. Նախասրբոցն...
լգ. 262աբ ԼԳ. [Ճառ] – [Բան]. Մարիամու կնոջ
բարեպաշտի: Լուծմունք. Քոյրն Ղազարու, զի հաւասարեցաւ...
լդ. 262բ ԼԴ. [Ճառ] – [Բան]. Ոչ ի թերութենէ
տարածեալ: Լուծմունք. Ոչ թերի է, իբրեւ լցար...
լե. 262բ-3ա ԼԵ. [Ճառ] – [Բան]. Անտարակոյս տեսաւորութիւն: Լուծմունք. Զոր դու տեսանես...
լզ. 263ա ԼԶ. [Ճառ] – [Բան]. Յորսայսել: Լուծմունք. Զկնիք նոցա ի վերայ գերեզմանին...
լէ. 263ա ԼԷ. [Ճառ] – [Բան]. Զինուորութիւն երկնային պարուն: Լուծմունք. Վասն հրեշտակացն ասէ...
լը. 263աբ ԼԸ. [Ճառ] – [Բան]. Եւ գլխաւորաց օրինաց: Լուծմունք. Որպէս յառաջին ճառսն...
լթ. 263բ ԼԹ. [Ճառ] – [Բան]. Ըստ տումարի տեսլեան Եզեկիէլի: Լուծմունք. Որպէս ասէ Եզեկիէլ...
խ. 263բ Խ. [Ճառ] – [Բան]. Ո՛չ բաւիղք: Լուծմունք.
Քիւ ասէ կամ անկիւն ծածկելոց...
խգ. 263բ ԽԳ. [Ճառ] – [Բան]. Ահա դու յիս մարգարէին: Լուծմունք. Թէ բնակեցայց ի նոսա...
խդ. 263բ-4ա ԽԴ. [Ճառ] – [Բան]. Իսկ դու կարաւղ գոլով ի վեր, քան զվիշտս: Լուծմունք. Կարօղ էիր
առանց չարչարանաց...
խե. 264աբ ԽԵ. [Ճառ] – [Բան]. Եւ արդ, յոյս բարեաց տնկեալ: Լուծմունք. Որովհետեւ Երրորդութիւն
առ կեանս...
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խզ. 264բ ԽԶ. [Ճառ] – [Բան]. Անձամբ անձին
կշտամբիչ: Լուծմունք. Անձամբ խոցոտեմ զանձնս...
խէ. 264բ ԽԷ. [Ճառ] – [Բան]. Եւ արդ, ողբակից
մեծ: Լուծմունք. Մանասէի ասէ:
խը. 264բ-7ա ԽԸ. [Ճառ] – [Բան]. Իրաւացուսցես,
զի մոլորութիւն: Մի՛ ի կարծ, այլ ստոյգ իրաւացուսցես...
խթ. 267ա ԽԹ. [Ճառ] – [Բան]. Արքայութեանդ
վերնումն: Լուծմունք. Կայսր վերին արքայութեանն...
ծ. 267աբ Ծ. [Ճառ] – [Բան]. Արուսեկին: Լուծմունք. Արեգական նշուլից...
ծա. 267բ-8ա ԾԱ. [Ճառ] – [Բան]. Առ երկրածինք
պաղատեցա: Լուծմունք. Որ ընդունայն է աղաղակելն...
ծբ. 268աբ ԾԲ. [Ճառ] – [Բան]. Կրկին ընդ միոյ հաճեցար: Լուծմունք. Ընդ մարմնոյ ողորմութեան կրկին...
ծգ. 268բ-9բ ԾԳ. [Ճառ] – [Բան]. Կարծրն քեզ
հոսանուտ է: Լուծմունք. Պարիսպքն Երիքովի...
ծդ. 269բ-70ա ԾԴ. [Ճառ] – [Բան]. Դարձ առ իս
գթութեամբ: Լուծմունք. Ասաց Աստուած. «Դարձցու՛ք
առ իս...
ծե. 270աբ ԾԵ. [Ճառ] – [Բան]. Գաւազանաւոր:
Լուծմունք. Սաղմոս ինձ գաւազանաւոր վեր կացու...
ծզ. 270բ [ԾԶ. Ճառ] – [Բան]. Դժոխարմատ
ծառոյս: Լուծմունք. Ես եմ ծառն, որ արմատն...
ծէ. 270բ ԾԷ. [Ճառ] – [Բան]. Որ ինչ բժշկական է:
Լուծմունք. Որ ինձ հիւանդական է...
ծը. 270բ-1ա ԾԸ. [Ճառ] – [Բան]. Այս է աւրհնութիւն Յակոբա. Լուծմունք. ՅԵսային գրեալ է, թէ այս է...
ծթ. 271ա ԾԹ. [Ճառ] – [Բան]. Ի բնութեանս չափ:
Լուծմունք. Թէ տկար է եւ գթելի դիւրաւ...
կ. 271ա-3ա Կ. (յետ. Ձ.) [Ճառ] – [Բան]. Ի ճշմարիտն առակէ կանխաւ իսկ: Լուծմունք. Մեղաւորին ասէ
Աստուած...
կա. 273ա-4ա ԿԱ. [Ճառ] – [Բան]. Իմովս տաղիւք:
Լուծմունք. Իմովս բանիւք, զի տաղն բան ասի...
կգ. 274ա-5ա ԿԲ. (=ԿԳ.) [Ճառ] – [Բան]. Յետնորդս հեթանոսաց լուացումն: Լուծմունք. ԶՅորդանան
ի թիկունս դարձուցեր...
կբ. 275ա ԿԳ. (=ԿԲ.) [Ճառ] – [Բան]. Ռետենիւ:
[Լուծմունք]. Համօրէն քաղցր դեղի անուն է...
կդ. 275աբ ԿԴ. [Ճառ] – [Բան]. Արդարացար վերին իմաստութիւն: Լուծմունք. Զտէրունի բանն յիշէ...
կե. 275բ-6ա ԿԵ. [Ճառ] – [Բան]. Ատտիկեցիս:
Լուծմունք. Ատտիկէ Էլլադայ է, որ գաւառ է իմաստասիրացն...
կզ. 276ա-7ա ԿԶ. [Ճառ] – [Բան]. Ապա թէ երջանկասցի: [Լուծմունք]. Հպարտանա եւ երջանիկ համարի
զանձն...
կէ. 277աբ ԿԷ. [Ճառ] – [Բան]. Յարդար է: Լուծմունք. Թէ ի դատաստանն մտանէ...
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կը. 277բ-8ա ԿԸ. [Ճառ] – [Բան]. Յիս նկարեալ
եղեալ: Լուծմունք. Եղեալն ծնեալ ասէ...
կթ. 278աբ ԿԹ. [Ճառ] – [Բան]. Փութոյ եւ սիրո:
Լուծմունք. Ոչ իմոյ փութոյս եւ սիրոյս...
հ. 278բ-9բ Հ. [Ճառ] – [Բան]. Ի մեծագունիցն տեսակս: Լուծմունք. Ի ճճեացս փոխեմ զբանս...
հա. 279բ-80ա ՀԱ. [Ճառ] – [Բան]. Յորոց մին:
Լուծմունք. Գթելն: Իսկ միւսն հաստատելն...
հբ. 280աբ ՀԲ. [Ճառ] – [Բան]. Ամէնիդ պարտական չարեաց: Լուծմունք. Որ ի յայս գիրս գրեալ է...
հգ. 280բ ՀԳ. [Ճառ] – [Բան]. Յաչս բերելով
մտացս: Լուծմունք. Ի մտացս աչաց ի տես...
հդ. 280բ-1ա ՀԴ. [Ճառ] – [Բան]. Այս պտուղք
աւրհնութեան: Լուծմունք. Քո սքանչելեացդ պտուղ...
հե. 281ա-5ա ՀԵ. [Ճառ] – [Բան]. Ընկղմեալ,
զմայլեալ եւ ծածկեալ: Լուծմունք. Յանճառութիւն մեծի
պարգեւացդ...
հզ. 285ա ՀԶ. [Ճառ] – [Բան]. Անդ փշոց խստութիւն: Լուծմունք. Քո է այս, որ թէ փուշ խիստ...
հէ. 285աբ ՀԷ. [Ճառ] – [Բան]. Աւր է աւրհնաբանեալ: Լուծմունք. Մեծի ուրբաթուն օրն է...
հը. 285բ-6ա ՀԸ. [Ճառ] – [Բան]. Մի՛ սոսկ եղիցի:
Լուծմունք. Վասն իմոյ փրկութեան...
հթ. 286աբ ՀԹ. [Ճառ] – [Բան]. Զննեալ ինձ դարձեալ: Լուծմունք. Զի երակքն տարածեալ է...
ձ. 286բ Ձ. [Ճառ] – [Բան]. Անկոխին սրբութեանց:
Լուծմունք. Սրբութիւն սրբութեանցն, որ անկոխ էր...
ձա. 286բ-7ա ՁԱ. [Ճառ] – [Բան]. Հաստատեալք:
Լուծմունք. Հրամեաց, եւ հաստատեցան...
ձբ. 287աբ ՁԲ. [Ճառ] – [Բան]. Գործակցեցեր
զանպատումս: Լուծմունք. Անպատում եւ հրաշալի
զսքանչելիսն ասէ...
ձգ. 287բ-8ա ՁԳ. [Ճառ] – [Բան]. Ցանկ բոցոյ
մեծի: Լուծմունք. Ըստ այնմ ես եղէց նոցա...
ձդ. 288աբ ՁԴ. [Ճառ] – [Բան]. Արքա երկնաւոր:
Լուծմունք. Առ Հայր ասէ զաղօթս...
ձե. 288բ ՁԵ. [Ճառ] – [Բան]. Վասն զի արթնականն մեր: Լուծմունք. Առ Հայր ասէ եւ զայս...
ձզ. 288բ-9բ ՁԶ. [Ճառ] – [Բան]. Ընդ այսր հառաչանաց: Լուծմունք. Ընդ առաջին ճառդ ասէ...
ձէ. 289բ ՁԷ. [Ճառ] – [Բան]. Ի գլուխս կատարման: Լուծմունք. Ի գրոցս վերջի ճառերս...
ձը. 289բ-90ա ՁԸ. [Ճառ] – [Բան]. Զոր առեալ եհեղ ի սկաւառակէ: Լուծմունք. Սամուէլ վասն Սաւուղա...
ղ. 290աբ Ղ. [Ճառ] – [Բան]. Փարատիչ վհատութեանց: Լուծմունք. Տարակուսանաց, առաքինութեան
կրից...
ղա. 290բ ՂԱ. [Ճառ] – [Բան]. Սաւառնին սերովբէքն: Լուծմունք. Յերկեղէն սփռեն զթեւսն...
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ղբ. 290բ-2բ ՂԲ. [Ճառ] – [Բան]. Ի փայտ ժամահարին. Աղաչանս ընդ թարգմանութեանս: Լուծմունք.
Աղօթք է սա եւ գոհաբանութիւն եւ մեկնութիւն...
ղգ. 292բ-8բ ՂԵ. (=ՂԳ.) [Ճառ] – [Բան]. Աղօթք
թարքմանօրէն վասն սրբալոյս մեռոնին: Լուծմունք.
Աղօթք առ սուրբ մեռոնն, որ է Յիսուս...
ղե. 298բ-9ա ՂԳ. (=ՂԵ.) [Ճառ] – [Բան]. Եւ արդ,
զթերութիւն վրիպանաց: [Լուծմունք]. Զի այս վերջի
ճառ է, ասէ, զորս...
Տե՛ս Պողոս Խաչատրեան, Գրիգոր Նարեկացին եւ հայ միջնադարը, Էջմիածին, 1996:

Թ. 299ա-301բ [Լուծմունք Գանձերոյն Նարեկացւոյ]
ա. 299ա-300ա Քարոզ Հոգւոյն Սրբոյ – [Բան].
Գանձ լուսոյ փառակից Որդւոյ: Լուծմունք. ԶՀոգին ասէ
լուսոյ գանձ...
բ. 300ա Քարոզ եկեղեցոյ – [Բան]. Գանձ բաղձալի բարութեան մեծ: Լուծմունք. Առ Աստուած ասէ, թէ
մեծ գանձ...
գ. 300ա-1ա Գրչից՝ «Պակաս էր այս, բայց ի լուծմունքէն է» – [Բան]. Ահարոնեան վրան: Լուծմունք.
Զխորանն ասէ, որ ի սուր խորհուրդս...
դ. 301աբ [Քարոզ Խաչի. Գանձ. ձեռ. 59, 199ա] –
[Բան]. Րոպէիպ համայնից էից քառից: Լուծմունք.
Զմասունս բոլորէիցս երկրի...
Ժ. 302ա Վասն ասպարիսաց – Քաջ երկրաչափքն
եւ ներհունք աշխարհագրութեան այսպէս ասացին... ոչ
ի մտաց ինքնագիւտս, այլ զայլոց թուելութինս եդաք:
ԺԱ. 304ա [Անունք որդոցն նահապետաց] – Որդիք Յաբեթի են՝ հայք, մակեդոնացիք եւ մադացիք,
յոյնք, լատինացիք, ալանք եւ վիրացիք... ԺԵ. ազգն
Յաբեթա, ԼԲ. ազգն Քամա:
Ծնթ. Ստ. լս-ներում կան. խորագրերի համառօտ անուանումները:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 70բ Ո՜վ սուրբ եւ քաջ մեսթերիոն, յորժամ
ընթեռնուս, զմեղաւոր եւ զմելանագիծ Մաղաքիաս յիշեա՛ միով Տէր ողորմայիւ, եւ Աստուած զքեզ յիշէ միոյն
հազարապատիկ. աղաչեմ յերես անկեալ:
147բ Ո՜վ սուրբ ընթերցողք եւ գաղափարողք,
աղաչեմ զձեզ արտասուաթոր աչօք եւ մայրամած դիմօք եւ հառաչալիր սրտիւ յերկիր անկեալ, զսուրբ բանի սպասաւորքդ յորժամ ընթեռնուք, զՄաղաքիա
Բաբերթացիս յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղօթս ձեր բոլորով
սրտիւ, եւ միոյն հազարապատիկ Աստուած զձեզ յիշէ:
219բ Զմեղուցեալ գրիչս՝ զՄաղաքիա Բաբեթացիս,
յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր միով Տէր ողորմիւ, եւ Աստուած
զձեզ յիշէ ի բարին յիւր յերկնից արքայութիւնն. ամէն,
եղիցի:
248ա Ո՜վ սուրբ ընթերցող, զծրող գրիս միով Տէր
ողորմիւ յիշէ՛, եւ Աստուած զքեզ յիշէ:
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301բ Երես անկեալ աղաչեմ զսուրբ ընթերցողքս,
յիշեցէ՛ք զդրժող եւ զեղկելի հողիկս միով Տէր ողորմայիւ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ միոյն հազարապատիկ եւ
բիւրապատիտ յիւր արքայութիւնն:
302բ Փա՜ռք համագոյ եւ միասնական ամենասուրբ
Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս:
Արդ, ես՝ յետնեալս ի մէջ ընկերի,
նուաստ եւ հողս ներքեւեալ հոգի,
Մաղաքիայ սպասաւոր բանի,
ի յերկրէն Խախտեաց գաւառի,
որ այժմ նա Բաբերթ անուանի:
Որ զաւազանին շնորհքն ես առի
եւ զանազան մեղօք կորուսի,
ընկալայ զօծումն քահանայի
եւ գործք վատթար, քան ըզռամկի:
Զանունս ունիմ ես աբեղայի,
իբր զգինտ ոսկի ի քիթ խոզի,
զինչ ի չարէն մեղք որ սերմանի,
զամէնն հնձեցի եւ մեծ դիզեցի:
Յետոյ ի վերայ խելացս ի մէկի,
թէ ինչ առնեմ, որ չար դեզս այրի.
զ<զ>անառակ որդին յիշեցի,
որ նա դիմեաց առ հայրն բարի:
Հայրն ընդ առաջ ելաւ սիրալի
եւ արժանի արար համբուրի,
որ վարձկանի չէի արժանի,
զիս անուանեաց շնորհօք իւր որդի:
Ոչ միայն զայս, զոր եւ ես տեսի,
բայց յոյս ունիմ այլ մեծ պարգեւի,
զի թողութեան առնէ արժանի,
ոչ յիշէ զմեղքն, զոր ես գործեցի:
Ողորմութեամբ աչօք քաղցր ի յիս հայի
Եկայք աւրհնեալք՝ ձայնին սխրալի,
լսել տա ինձ եղկելոյս անձնի
ի յաներեկ աւր դատաստանի:
Իսկ անդ լեզուաւ բանն խափանի,
բայց գործք մարդկան անդ յայտն լինի.
ով գործեալ է բարի յաշխարհի,
անդ վայել է հետ սրբոցն պարի,
տեսանող լինի տեսլեանն Յիսուսի,
յարքայութեանն Հաւր աւդեւանի:
Վա՜ եղկելոյս, որ չունիմ գործք բարի
եւ ոչ սրբութիւն ի թշուառ հոգի,
զտնտեսին զառակն յիշեցի
խորհեալ սկսա ես ի յիմ մտի:
Գիտեմ զինչ պարտ է ինձ պատշաճի,
զայն ես առնեմ, որ շահ ինձ լինի,
ես ցանկացող վաղուց հետ էի,
բայց մարմնովս ես տկար էի:
Զտկարութիւնս ես ի բաց եդի,
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շնորհաւք Հոգոյն Տեառն Յիսուսի,
որ զաւրացուցանող է յամենայնի,
զիս զօրացոյց ի մին րոպէի,
որ յօժարեցա յայսմ ներգործի,
որ սկսա գրել զգիրքս մատենի,
որ է յայտնիչ աստուածային բանի:
Զամէնն ի մի ես ժողովեցի,
ի մի տփի, որպէս փունչ կազմեցի,
զինչ որ խնդրեն՝ ի սա գտանի.
եւ հասանէն ի բաղձանք սրտի,
որ ողորմիս ասեն ինձ մեղաւորի
միոյն Ռ. (1000) եւ նոցա լինի.
ամէն, ամէն եւ եղիցի:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 203-4:

303ա Արդ, գրեցաւ աստուածային մատեանս ի
թվաբերութեանս հայկազեան տումարի Ը. եւ ի Ժ. յոբելեան, ի քառեակ Ժ.ն, երրեակ թիւ յաւելման (900+40
+3+551=1494), ի գաւառս յԵկեղեաց, ի հռչակաւոր
սուրբ ուխտս Կապոսի, ի դուռն Սրբոյն Յակոբա եւ
Սրբոյն Սիոնի, եւ առ ոտս մեծ րաբունապետին Յովանիսի
եւ քաջ տիեզերալոյս վարդապետի
եւ յոյժ գիտուն փաղերայի:
Այժմ հոգոյն է սա տեղի,
անաւթ ընտիր սա գտանի,
յաշխարհի որպէս լոյս փայլի,
իմանալի կարակ բոլորի:
Զլոյսն ծագէ ի մէջ աշխարհի
եւ լիով լնուլ զփորուածս երկրի,
փոքրիկ երկիր մարդըս անուանի,
փորուածք մարդոյն միտքն է ի մարմ[ն]ի:
Սա լուսաւորող է զնոյն տեղի,
անգիտութեան խաւարն ջնջի,
ով որ սորա խրատին է տեղի,
պատճառ բազմաց սա լուսոյ լինի:
Ինքն հասանի լուսոյն գերարփի,
անճառ լուսոյն, որ է միշտ բարի,
գերազանցին որ անմատչելի
ի սեղան Հօր սա բազմեալ նստի:
Ի դիմաց Հաւրն սա բարբառի
եւս եւ մանկունք իմ զոր երկամք ծնի,
քաղցր արարիչդ իմ ընծա բերի,
տու՛ր ինձ զխոստացեալն բարի:
Զոր ոչ խնայես դու քում ծառայի,
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յայնժամ ի Քրիստոսէ ձայն գոչմամբ լինի.
եկայք աւրհնեալք Հօր իմոյ տեղի,
ժառանգեցէք դուք զանճառ բարի:
Եւ առաջնորդութեան սուրբ ուխտիս սրբազան եւ
սուրբընտիր կրօնաւորին՝ տէր Ներսէսին եւ տէր Յովանիսին եւ այլ գրոց աշակերտեալ մանկանցս, որ
աստ են հաւաքեալ. զԲ. Գրիգորսն եւ զՅուսիկ վարդապետն, որ գաւազան էառ այժմուս, զտէր Սիմաւոնն,
զտէր Հայրապետն եւ զայլսն, եւ զքաղցրաձայն
հնչողն զտէր Թադէոս դասավարն եւ զտէր Կարապետն եւ զայլ աբեղայք, որ հաւաքեալ կան ի վանքս:
Աղաչեմ զձեզ, ո՛վ գունդ լոյսերամ խմբից, յիշեցէ՛ք ի
մաքրափայր յաղօթս ձեր զբազմերանեան զվարդապետն իմ եւ զտէր Ներսէսն եւ զտէր Յովանէսն, եւ
զիւրեանց եղբայրսն Աստուած խաղաղութեամբ պահէ
ի յայսմ աշխարհիս եւ յետ աստեացս զերկնից արքայութիւնն պարգեւէ: Դարձեալ յերես անկեալ աղաչեմ
զսրբազան պատահողքդ, որ չմոռայք զիս ի յաղօթից՝
զանարժան եւ զդրժող ոգիս, զխըխայթեալ Մաղաքիաս եւ զծնաւղսն իմ. զհայրն իմ՝ զԱմիրգորիգոր
ոսկէգործն, որ է որդի Ամիրմելիքին, |303բ| զմայրն իմ՝
զԴշխոյմելիքն եւ զհօրեղբայրն իմ՝ զԱմիրսքանդարն,
եւ զեղբայրսն իմ՝ զԱմիրջիհանն, եւ զԽուպիճանն, որ
տղայ հասակաւ առ Քրիստոս գնաց եւ մեզ մեծ սուգ
եթող եւ կսկիծ եւ հառաչ, եւ զայլ արեանառու մերձաւորս իմ, ով ոք որ յիշէք, եւ յիշեալ լինիք դուք ի Քրիստոսէ Աստուծոյն իմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 20-5:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1գ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Այս է գիրքս մուղդուսի
Նուրկին՝ ի վայելումն իւր անձին եւ իւր որդոցն. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1գ սեւ բոլորակ, կենտրոնում՝ զինանշան, որի շուրջը՝ «АХАЛЦЫХСКОЙ ГРАДСКОЙ
ПОЛИЦИИ», 2ա սեւ թանաքով ութանկիւն, մէջը՝
«ՊՈՂՈՍ / ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Դաւիթ եւ
Յակոբ վարդապետաց Լուծմունք Առ որս գրոց», թ.
1ից առաջ դրուած քառածալ, 32,2x24,2 չափի թուղթ՝
ձեռագրի մասին համառօտ տուեալներով, 1ա՝ «Լուծմունք առ որս գրոց Դիոնէսիոսի», «ՋԽԳ. 1494 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Աստուած», 1բ՝ «վարդապետ զԳ.
Դ. ղուռուշկս առայ», 1գ՝ «այսս»:

3276
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար (1640ից յետոյ)
ԹԵՐԹ՝ 498. չգրուած՝ 1բ, 2բ-10բ, 381բ, 382ա-89ա, 390ա,
411ա-420ա, 421ա-3ա: ՊՐԱԿ՝ 10+Ա-ԽԲx12 (ԼԱ, ԼԴ, Խ 11, ԼԲ 9,
ԽԲ 2): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19x13,5: ԳՐՈՒ-

ԹԻՒՆ՝ միասիւն (13,7x9): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 95ա): ՏՈՂ՝ 33:
ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ ծաղկազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

1119

560

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 95ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Ղուկասու: ԺԱ. դ.:
ԱԲ+ԳԴ. ընդերկայնակի եւ ընդլայնակի եզրահատումով (բնագիրը կտրած): Մագաղաթ, 18,8-19x12,5. երկսիւն (18x11), ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա), տող՝ 21 (սկզբնական վիճակը՝
25,5x16,5, երկսիւն (19x12,5), տող՝ 22): Կարդալ՝ Աաբ. «Մի՝
Եղիայի եւ ոչ գիտեր զինչ խաւսէր...» (Ղուկ. Թ. 33-45): Դբ, Դա,
Գբ, Գա «թաւթափեսցուք ի ձեզ, բայց զայս գիտասջիք...» (Ղուկ.
Ժ. 11-35): Բաբ «եր ի՞ւ հանիցեն. վասն այդորիկ նոքա եղիցին...» (Ղուկ. ԺԱ. 19-31):

Նմուշ Բա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական,
թռչնային, յուշկապարիկ՝ 462բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
մարդադէմ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, գունաթափ,
Ա. փեղկի արտաքին անկիւնների եւ դռնակի վերին հատուածի
կաշին թափուած, դռնակը դէպի դուրս ծալուած, դռնակի եւ
մէջքի կաշին ճաքճքած, երեքական կապիչներն ու գամերն ընկած. լուսանցակողերը տեղ-տեղ սեւացած, գունաթափ. կազմաստառները, Պտռկ-Պհպ-ները՝ կեղտոտուած, գունափոխուած.
թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. Պհպ. Բ.՝ վերին անկիւնը, Գ.ի ստորին հատուածը եւ թ. 490՝
վերին հատուածը 3,5, թ. 491՝ մօտ 9 սմ բնագրի հետ պատռուած-ընկած. թերթերի մաշուած եւ թափուած հատուածները
նորոգման ժամանակ լրացուած սպիտակ չգրուած թղթով. պահպանակներին, որոշ թերթերի՝ ցեցի անցքեր. ընդմէջ թ. 381-2՝ 2,
382-3, 384-5, 413-4, 484-5՝ մէկական թերթ ընկած. թ. 59, 70-2,
310, 323, 334՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ. 1-12՝ կարերը թուլացած. թ. 2, 25, 81, 126, 156, 172, 244, 323, 398՝ պատռուածքներ.
թ. 441՝ ստորին լուսանցը կտրած. թ. 49, 328-9՝ գործարանային
թերութիւն:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ծնթ. Գրեթէ բոլոր բնագրերն օրինակուած են քաղուածաբար:

1. 1ա [Ի Կանոնագրոց Հայոց. Ցանկ]
– 1ա Կանոնք Առաքելականք (Ցանկ) – ա. Վասն
յարեւելս կոյս կալ յաղօթս, գ., ժէ., ժը., իա., իբ., իգ.
Վասն որք կապեն քահանայք կամ առաջնորդք՝ կապեալ կացցէ, եւ զոր արձակիցեն՝ արձակեալ լիցի:
– 1ա Երկրորդ Առաքելականք ի ձեռն Կղեմայ
հայրապետին (Ցանկ) – իգ. Վասն եպիսկոպոսի, որ ի
մեղս զառածեալ է, լա., լգ. (կանոնը չիք), լդ., լե., լէ.,
խ., խա., խբ., խգ., խդ., խե., խզ., խէ., խը., խթ., ծ.,
ծա., ծբ., ծգ-կբ., (կգ. խորագիրը՝ չիք, բայց կանոնն
ընդօրինակուած), կդ-կը. կթ, հ-հե., հէ-ձե. Վասն
պահելոյ զկանոնագրեալս սայ:
Ծնթ. Բնագրիս շարունակութիւնը տե՛ս 151բ-91ա: Այս
ցանկերում նշուած են միայն այստեղ ընդօրինակուած կանոնների վերնագրերը:
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2. 11աբ [Տաղք]
ա. 11ա [Տաղ Մովսէսի] («ԵՐԳ Ի ՄՈՎՍԻՍԷ») –
Եղեալ հարսն անմահին, / երկնաւոր արքային... անսահման պարագայց:
բ. 11աբ [Տաղ ազնիւ եւ գեղեցիկ՝ Սիմէոն վարդապետէ ասացեալ] – Ես էի ազատ ազգէն, վա՜յ, աւա՜ղ,
վա՜յ, / եւ այժմ եմ այլոց գերի, եկայք, լացէ՛ք զիս եւ
ողբացէ՛ք զիս... զի զմայլեալն ի քէն յագեցայց եւ թողից զարդիս:
Տե՛ս Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծութիւնը (ԺԶ-ԺԷ. դդ.),
հտ. Բ., աշխ. Յասմիկ Սահակեանի, Երեւան, 1987, էջ 262-4:

3. 11բ-2ա [Ի Մեկնութենէ Յայտնութեանն Յովհաննու՝ Անդրէասի Կապադովկացւոյ]. Յիշատակարան տառիս գտօղի տեառն Ներսէսի գերահռչակ
վարդապետի, զոր գտեալ ի մեծն Անտիոք, գրեաց
զսա ի լուսաւորութիւն հոգւոյ – Ես՝ Ներսէս նուաստ ի
Քրիստոս եւ տարտամս յուսումնասիրաց... շնորհօք եւ
ողորմութեամբն Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
4. 12բ [Ի Յաղագս Կաղանդաց գիտութենէ, ասացեալ Պրոկղի եպիսկոպոսի. ձեռ. 1737, 76բ] – Կամիս գիտել, թէ քանի հոլով առնու Արեգակն ի մի
ժամն... ԽԴ. (44) կանգուն է:
5. 12բ [Մղոնաչափք] – Մին մղոնն Ծ. (50) քայլ է,
մին մղոնն ՌՃ. (1100) կանգուն է... ի շահ ամի լինի
ժամ մի:
6. 13ա-5բ Այս է թվական տաճկաց – Թվին հայոց
ՆԿԷ. (1018) զարթեաւ աստուածասաստ բարկութիւնն,
եւ ելին ազգն թուրքաց... թվին ՌՁԹ. (1640)... մեռաւ
սուլթան Մուրատն, եւ նստաւ ի տեղին նորա թագաւոր
եղբայրն իւր սուլթան Իբրահիմն:
7. 15բ-23բ [Ռամգիրք] – Շնորհիւն Աստուծոյ եւ
ողորմութեամբ ամենակալին ըսկիզբն արարաք կարգաւ գրել... (15բ, 16ա աղիսակ՝ ռամերի նշանների բացատրութիւններով):
8. 23բ-4ա Կարգ վարդապետաց (ստ. լս.) – Այս են
կարգ վարդապետացն մերոց. ոչ առաջնոցն, այլ վերջնոցն. նախ՝ Գրիգոր Տաթեւացին... եւ Գրիգոր, ի Թորոսի աշակերտացն:
9. 24աբ Վասն համեստութեան լեզ[ո]ւի – Բարուոք է մարդոյ համեստութիւն զ[=լ]եզուի... բանսն ի
խրատ մերձակայիցն:
10. 24բ-5ա [Դեղագիրք վասն փայծաղան, աչից,
նաֆասի եւ այլնի] – Վասն փայծաղան. Զփարփարի
տակն չորացո՛յ, սղկէ՛ եւ քացխով տո՛ւր, որ խմէ... բ.
Դեղնացաւի – Ձվի դեղնուց եւ աղացած տորունն... գ.
Վասն նաֆասի – Հաւու ձուն լական մոմ... դ. Վասն
մաղասկաթի – Զկորեկ ալուրն տո՛ւր կաթամբ: ե.
Վասն կնոջ որ ոչ յղիանայ – Զյոպոպի ճանկերն այրէ՛... զ. Աչից – Աչքն որ վատ տեսնէ... է. Դեղ բերանոյ
– Բերան որ կերցաւ լինի... ը. Փորացաւի – Զպախրու
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վէքն այրէ... թ. Տղա որ հող ուտէ – Տղայն որ հող
ուտէ... ժ. Բերնի հոտի – Որ հոտ գա բերնից... ժա.
Հազի մեղր ու կովու կաթն եփէ... նովաւ օ՛ծ զճակատդ.
ամենայն իրաց բարի է Աստուծով (12 դեղատոմս):
11. 25աբ Այս է համբարս ֆռանգէրէն – Ուն Դուն
Թիէ, Կաթրոյ... Միլէ բօնէ, Վօսրօյ:
12. 25բ-6ա Վասն զանազանութեան իւղոյ – Արդ,
իւղոյն որակութիւն զանազան է, եւ զի ի կովուց եւ յոչխարաց բաղկանայ... այսքան վասն իւղոյն մեկնութիւն:
13. 26ա [Տոմարական] – Այլեւ զայս գիտել արժան է, զի Յոբելեանն, զոր եբրայեցիքն կոչեն, Ծ. (50)
ամ է... թէ ԺԲ. (12) խաղաղութիւն հայոց եւ կորուստ
տաճկաց:
14. 26աբ Այլ խրատ – Գիք ասեն սիկղ եւ հիդրայն
ծովայինք... եւ զանգոսնողացն պատիժս:
15. 26բ-7ա [Ոտանաւորք]
ա. 26բ Մոմդանի – Այս զարդարունըս բազմական,
/ վառեալս լուսովըս նիւթական...
բ. 26բ Գօսոյ եւ շուրջառի – Երրեակ մասունս ունի
հոգին, / բան եւ ցասումն եւ ցանկութիւն...
գ. 26բ Վասն սկոյ եւ մաղզմանի – Յիսուս Քրիստոս գառն եւ սեղան / եւ դու նոյն հաց կենդանական...
դ. 26բ Սկոյ – Էմանուէլ գառնըդ անմեղ, / որ
ըզբնութիւնըս մեր առեր...
ե. 26բ Աւազանի – Որ վասն ըզմեզ ի քէն ծնընդեան / Հոգիդ իջեր ի Յորդանան...
զ. 26բ-7ա Մոմի – Այս աշտանակըս լուսնկալ / մոմեղնովս է լոյս վառեալ...
16. 27աբ Վասն մկրտութեան (ստ. լս.) – Ասեն
մեզ երկրորդ մկրտողքն, թէ չէ ձեր մկրտածն
մկրտած... ի մի մկրտութիւնն եւ ի մի խաչելութիւնն:
17. 27բ-32ա Զաքարիայ հայոց կաթողիկոսի
ասացեալ ի Սուրբ Ծնունդն Քրիստոսի եւ ի Մկրտութիւնն եւ ի Յաւագ շաբաթուն եւ այլս ճառս բազումս
– ԼԳ. ամին Հերովդէի առաջնոյ որդւոյ Անթիպատեա
Եդովմայեցւոյ ծընաւ Քրիստոս... եւ ըստ սիմին աւարտումն է ճառից:
18. 32ա-4բ Ղազարու Այրարատցւոյ ի բանն առաքելոյ, որ ասէ. Այլ ի մէջ եկեղեցւոյ կամիմ բանս Ե.
մտօք խօսեալ եւ ուսուցանեալ – Առաքեալ Պօղոս
աշակերտէ օրէնսուսոյց վարդապետին Գահղիէլի... եւ
ոչ եկին ուժգնութեան թոյլ տա:
19. 34բ-5ա Գրիգորի Աստուածաբանի Առ նաւարկութիւնն – Որք յԵգիպտոսէն ողջունեմ, քանզի իրաւացի է... որով եկիքդ գեղեցիկք:
20. 35ա Գրիգորի Աստուածաբանի Ազիազու
եպիսկոպոս[ի] ի Յայտնութիւն Տեառն – Քրիստոս
ծնեալ լինի, փառաւորեցէ՛ք... զինչ է բարին Հօր հաւանեալ:
21. 35ա Նորին Գրիգորի Աստուածաբանի խօսք ի
Նոր կիրակէն ի Կեսարեա Կապադովկացւոյ ի կա-
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տարումն յիշատակի սրբոյ վկային Մամասայ, քանզի ի Նորում կիրակէն կատարի միշտ ի Կեսարեացւոց քաղաքին – Նաւակատիս պատուեցին հին օրէնք...
եւ մակաբայեցւոցն եւ այլոցն ամենեցուն. ամէն:
22. 35ա-7բ Ասացեալ Մխիթարի վարդապետի
[Սասնեցւոյ], թէ զի՛նչ է պատճառ մարդեղութեան
Բանին Աստուծոյ Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի եւ թէ
հարկ էր եղանել տնօրէութեանն խորհրդոյ, որպէս եւ
լինելութիւն արարածոցս, զի զկատարումն ի
հանդերձեալն եւ ի մշտնջենաւորն ունի եւ ոչ որպէս
ոմանք ասեն, թէ կարողութիւն գոյր միածնի Որդւոյն
Աստուծոյ յերկինս երկնից գոլով եւ անտուաստ |35բ|
ի ստորինս հրաշագործել առանց այնր ամենայնի,
զոր յաշխարհի կատարեաց – Առաջին բարի
բնութեամբ եւ պատճառ բնաւին... նուաստականսն
մարդոյն վարկանելով:
23. 37բ-40ա Նորին Մխիթար[այ Սասնեցւոյ]
վարդապետի ասացեալ վասն խոստովանութեան
մեղանաց – Ճշմարիտ եւ հաւաստի է սահմանս
խոստովանութեան...
աշակերտելոց
բանին
ճշմարտութեան:
24. 40ա-4ա Նորին Մխիթար[այ Սասնեցւոյ]
վարդապետի
յաղագս
ողորմածութեան
եւ
աղքատսիրութեան
–
Զողորմածութեանն
զդիտաւորութիւն բազմադիմի իմացաք գոլ, եւ յիրաւի
իսկ... ձեր բազում յերկինս:
25. 44աբ ա. Դարձեալ պատճառ Քրիստոս ծնեալ
գրոցն Գրիգորի Աստուածաբանին. Պատճառ Քրիստոս ծնեալ – Արարիչն բոլորեցուն Յիսուս Քրիստոս
ընտրեաց զդասս առաքելոցն... եւ մկրտեցաւ ի Բարսղէ:
– Գրչից 44ա «Զի հարկ էր, որ ընդ գրոց իւր գրել, այլ ոչ
հանդիպեցաւ, վասն այսորիկ յայսմ տեղւոջ եդաք»:

բ. 44բ-6ա Պատճառ ի պահու իմում [Գրիգորի
Աստուածաբանի] – Յիսուս, որ եկ ի կատարել զօրէնս
եւ ոչ ի լուծանել... այլ փողն համալուրն է:
գ. 46ա-7բ Գրիգորի Աստուածաբանի (ստ. լս.) Ի
Նոր կիրակէն եւ ի Մամաս – Գրեալ է լրումն օրինացն
սէրէ ի Նիկիայ... զի ամրասցցի երկիրն Եգիպտացւոց.
եւ ոչ կարաց:
դ. 47բ Նորին առ Հայրն լռեալ վասն (մի բառի
տեղ բաց թողած) – Յամենայն ժամանակի խրատէ Աստուած պատժօք, զի <զի> մի՛ մոռասցին զԱստուած...
ի պատուհասէն, որ է մեղքն:
ե. 47բ-8ա Նորին [Գրիգորի Աստուածաբանի] յաղագս աղքատութեան – Սուրբս այս, այս Աստուածաբան սովորաբար եկեալ ի Կեսարիայ առ մեծն Բարսեղ... ընդ ամենայն գաւառս Հայոց:
զ. 48ա Նորին ի Կիպրիանոս – Երթալ Մեծն Գրիգոր յանապատն սովորակի յամէր ժամանակս ինչ... թէ
հանդերձեալ էր ստուգանիլ:

1123

562

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

է. 48աբ Նորին ի Մակաբայեցո[ց] – Յաղագս Մակաբայեցւոցն յոլովս երկբայութիւն լինէր... որդիք միոյ
մօր, որոյ անուն էր Շամունէ:
26. 48բ-9ա Վարդանին մեծ (արտ. լս.) Գովութիւն
(ստ. լս.) – Այսու հետեւ գլուխ եւ պսակ բանիս արասցուք իբր զթագաւորական կնիք... աւրհնեսցէ զաւրհնեալդ մեր, զհայրդ հոգեւոր:
27. 49ա-50ա Սրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսապետի
Աղէքսանդրու Պարապմունք Յաղագս մարդանալոյ
միածնին – Քրիստոսդ անուն ոչ սահմանի զօրութիւն
ունի եւ ոչ զուրուք զէութեան... թէ տեսցէ ամենայն
մարմին զփրկութիւն Աստուծոյ:
28. 50ա Դիոնէսիոիսի Արիսպագացւոյ եպիսկոպոսի Աթենացւոյ առ Տիմոթէոս, աշակեր[տ] Պօղոսի
առաքելոյ, եպիսկոպոս Եփեսոսի, Յաղագս եկեղեցականի քահանայապետութեան, առ քահանայակից Տիմոթէոս, ի Դիոնէսիոսէ քահանայէ – Ամենայն
տուր բարի, եւ ամենայն պարգեւ կատարեալ ի վերուստ են՝ իջեալ առ ի Հօրէն լուսոյ եւ ամենայն նախախնամութիւն հայրաշարժ սիր՛՛:
29. 50ա-3ա Գրիգոր աշակերտի Յոհաննու Որոտնեցւոյ եռամեծի, աշխատասիրեալ ի Լուծումն Պարապմանց սրբոյն Կիւրղի, ի խնդրոյ ումեմն բանասիրի Գէորգեա նորին հարազատի – Բան պատճէն.
պատմութիւն կամ օրինակ. Արդ, անշաղկապ միաւորութիւն բաժանի յերիս տեսակս... զմիաւորութիւնն այլ
ոչ բաժանեմք, զի անքակելի է:
– 52բ Յիշատակարան [Գրիգորի Տաթեւացւոյ.
ձեռ. 476, 449բ] – Այլ ո՛վ քաջդ հռետորաց, համշիրակ
հարազատդ Գէորգիէ, ընկալայ զհարկեցուցիչ հրամանդ քումդ |53ա| եղբայրութեան եւ աշխատասիրեալ
ըստ կարի եւ տկարութեան ի լուծումն խնդրոյն, որ
վասն Պարապմանց գրոցս: Որ եւ եղեւ զրաւ Վերլուծութեանս ի թուականութեան հայկազեան տումարի
կրկին հարիւրոց չորից եւ տասանց քառից (2x100x
4+10x4+551=1391):
30. 53ա-8բ [Ստեփաննոսի Սիւնեցւոյ ի Հակաճառութենէ ընդդէմ երկաբնակաց. ձեռ. 573, 55ա]. Յայտարարութիւն գրոց, եթէ ինչ կայ ի սմայ եւ ի քանիս
բաժանի. ձեռնարկ արարեալ տեառն Ստեփաննոսի
Սիւնեաց այցելուի եւ նախագահ մետրապօլտի՝ որդւոյ մեծի եւ բարեպաշտի, իշխանաց իշխանին Տարասայիճին, Բան դիմադրական ընդդէմ յեռետիկոսաց եւ դաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ, ի թվականիս Հայոց ՉԾԱ. (1302), յառաջին շաբաթու մեծի
Զատկիս, Բաժանեալ ԲԺ.ն դրուատս եւ արտաքոյ
թուոց կարգեալ ընդ սմա. եւ զբանն ոտանաւոր ի վերայ ազգիս հայոց եւ ի դիմաց Վաղարշապատու,
Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի եւ ուղղափռ
վարդապետի Հակաճառութիւն ընդդէմ այնոցիկ, որ
Բ. բնութիւն ասեն – Առաջին ձեռնարկ սոցա եւ այլն
ըստ կարգի...
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ա. 57բ-8ա Մետասաներորդ ձեռնարկս բոլոր
պատճառ ժողովոյն Քաղկեդոնի եւ բացայայտութիւն նոցին աղանդոյն եւ յայտարարութիւն տօմարին Լեւոնի, զոր ինքմանք ընկալան եւ մեզ հարկեն
յանձն առնուլ, վիպասանեալ նորին Ստեփաննոսի,
ի խնդրոյ Խաչատուր վարդապի Կեչառեցոյ – Դարձեալ ի ժամ սրբոյ խորհրդոյն կատարման ոչ ամբոխիւ...
բ. 58աբ Ձեռնարկ միաբանութեան եպիսկոպոսաց Արեւելից եւ վարդապետաց եւ իշխանաց –
|58բ|Մեք՝ տէր Սարգիս եւ տէր Գրիգոր ի սոյն վիճակէ
համախոհ եւ միաբան... տեառն Ստեփաննոսի Սիւնեաց
այցցելուի. եւ յաղագս աւերման Հայոց աշխարհին եւ
այս եւս ոտանաւորս:
31. 59ա-60բ Պատճառ սկսման Ժողովողին. մեկնութիւն Նիւսացւոյ – Սակս անյայտութեան մտացն
առակացն Սողոմոնի... կոչեսցի անուն նորա մեծաց
խորհրդոյ հրեշտակ:
32. 61աբ Վասն կազմութեան խնկոց – Խօսեցաւ
Տէր ընդ Մովսիսի եւ ասէ. Ա՛ռ քեզ խունկս անուշս...
զգիշեր մեղաց ի հոգոց մերոց:
33. 61բ Աստղաբաշխական երկրաչափութիւնք –
Ի հարաւային ծայրէն մինչեւ ցհիւս[իս]ային... պատմութենէն Պապայ Աղէքսանդրացւոյ. ողջ:
34. 61բ-2ա Հանելուկ – Բարձրագոյն եմ քան զերկինս, պայծառագոյն եմ քան զԱրեգակն... եւ գտանես
զժամանակ գալոյ Նեռին:
35. 62ա Գիտութիւն հպարտացուցանէ, այլ սէր
շինէ – Այս է գիտութիւն, առանց սիրոյ հպարտացուցանէ... բարձրագոյն փառացն որ ի Քրիստոս Յիսուս, ի
Տէր մեր, որում փա՜ռս յաւիտեանս:
36. 62ա-3ա Խօսք Սիրաքա, կարծեմ որդւոյն կապելոյն Սիմէօնի – Այր նախանձոտ յիւրոց մտացն
այրեսցի... որոյ իշխանութիւն եւ պարտք անձին է:
37. 63բ-4բ Հարցմունք [եւ Պատասխանիք] – Հարցումն. Թագաւորն տաճկաց ասէ. Ընդէ՞ր ինքն Աստուած իջանէր յերկիր, մի՞թէ ոչ կարէր ի ձեռն հրեշտակին փրկել զմարդիկ ի ձեռաց բանսարկուին: Պատասխանի Տիմոթեա Անտիոքայ հայրապետին. Եւ ընդէ՞ր ինքն Աստուած իջանէր... Հարցումն. Կարէ՞ն կախարդք ամլոց որդիս տալ եւ զմէջս կնդկաց բերիս
առնել: Պատասխանի. Ամլութեանն բազում պատճառք
են... յորմէ փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս:
38. 64բ-5ա Յոհաննու Ոսկէբերանի – Արդ, յերկոցունց լի եւ կատարեալ է զօրութիւն Աստուծոյ... ի ճանապարհս արդարութեան, եւ քեզ փա՜ռք յաւիտեանս:
39. 65աբ Նորին Ոսկէբէրանի [խրատ] – Մի՛ ինչ ի
միջի լիցի մեր եւ Քրիստոսի... առաքինացեալ հոգւով
եւ մարմնով. ամէն:
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40. 66ա Սողոմոնի (արտ. լս.)] – Ապականի աշխարհ ջրով եւ հրով, եւ տունք արբեցողացն՝ գինով...
որ զհարկանողսն իւր ցաւեցուցանէր:
41. 66ա-7ա Այլուստ առակք (ստ. լս.) – Փոխեցուք
զմիտս բանիս ի՝ Բանն մարմին եղեալ եւ ի մեզ բնակեալ... ի Հօր խնամոցն յարդարի ամենայն:
42. 67աբ Վասն Պօղոսի (ստ. լս.). – Այլ ինձ քաւ
լիցի պարծիլ, բայց միայն ի խաչն Քրիստոսի – Նա
աւանիկ իրք նախատանաց թուին... թլփատութիւն, այլ
Քրիստոսի զօրութեամբն:
43. 67բ-8բ Յաղագս Վարդավառին խորհրդոյ՝
յԱւետարանին մեկնութենէ սրբոյն Պօղոսի Վերծանօղի ասացեալ – ԶԲանին Աստուծոյ զտնտեսութիւնն
ծանոյց գոլ... եւ երեւէր ինքն միայն:
44. 68բ-9ա [Խրատ] – Զի օձն առաջին որկորստութեամբ պատրեաց զմարդն... Դեմետրիոս, Պտղոմէոս
եւ Փիլիպպոս:
45. 69ա-70բ Վասն պատարագի (արտ. լս.) – Պատարագ չորիւք մատչի մատուցօղն... թագաւորութեան
նորա խրատմունք աւարտեցան:
46. 70բ-2ա Երիցս երանեալ սուրբ վարդապետաց
Յոհաննու Ոսկէբերանի եւ Եփրեմի եւ Աննայի
ասացեալ ի Յունան մարգարէ – Մարգարէից նախատինս դնէին իսրաէլցիքն... պարթեւք եւ մարք. եւ այլն:
47. 72ա Ժողովարան մեկնութիւն պատմութեանցն այնոցիկ, զոր յիշատակաց Գրիգոր Աստուածաբանն ի ճառի Մկրտութեան Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի – Ոչ Արամազդա այսոքիկ
ծնունդք եւ գողութիւնք Կրետացւոց բռնաւորին...
զբաղնլով տռփայականաւն ինքեան դափնեաւ:
48. 72ա-3ա [Բանք տոմարականք]. Ա. Յաղագս
շրջանաց – Յառաջին շրջանին ել Ադամ ի դրախտէն...
դարձեալ յիւր տեղն իսկ սա եկեալ:
49. 73աբ Բանք Ներսիսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի մայրաքաղաքի – Ներսէս, նուաստ ստացօղ մատենիս, գրչութեամբ որդւոյ իմոյ Գրիգորիսի ածի
զսուրբ տառս ընդ իս ի Կոստանդնուպօլիս, ի թվիս հայոց ՈԽԶ. (1197), եւ աստ նամակօքս արարեալ խօսակցութիւն, գտաք զսոսա անծանօթ ի սոցանէ թանձրաբարբառք եւ հրէական կամօք ընդ նիւթս կապեալ, որք
ոչ ախորժեն ծառայել Աստուծոյ նորոգութեամբ Հոգւոյն, այլ հնութեամբ գրոյն, եւ ստրջացեալ ի հոգեւոր
կամս մեր, դարձաք յիմաստախոհ յուսոյ սոցա ամօթով: Նամակքն այս են՝ Գիրքն Երեմիայի եւ Գերմանոսի
եւ Փօստայ թուխտքն, որ ի Հայք վասն հաւատոյ, եւ
Աթանասի, եւ Մանեա:
Տե՛ս Ե-ԺԲ. դ. յիշ-ք, էջ 292:

50. 73բ-6ա Տեառն Ներսիսի արքեպիսկոպոսի
Տարսոնի Կիլիկեցւոյ՝ յորժամ չոգաւ Դեսպանութեամբ ի թագաւորէն Հայոց Լեւոնէ ի Կոստանդնուպօլիս: Հարցումն պատրիարքի եւ պատասխանի
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սրբոյն Ներսէսի – Իբրեւ յառաջեաց սուրբն Ներսէս
առաջի թագաւորին Յունաց... գտեալ սուրբն յաղթող
յամենայն յունաց, եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
51. 76ա-82ա Անուամբն Աստուծոյ. Գիրք ի վերայ
բնութեան հանրական եւ մասնական գոյից, քահանայի ումեմն աշխատեալ՝ Իշաւխ անուն
Տե՛ս ձեռ. 745, 153ա-70բ. 1/76ա-81ա: 2. ա/81աբ: բ/81բ:
գ/81բ-2ա: դ-ե/չիք:

52. 82ա [Դեղագիրք]
ա. 82ա Նիւթ եւ նշան շարապի, որ օգուտ է գլխոյ
եւ լերդի եւ ստամոքսաց – Ա՛ռ ծոր Ժ. (10) դրամ,
գաղձնի ունդ Ժ. դրամ...
բ. 82ա Այլ դեղ մաղձի – Ա՛ռ Բ. դրամ մանուշակ
չոր...
53. 82բ-6ա [Ա]բուսայիդի իմաստասիրի քաղուածու Յաղագս կազմութեան մարդոյ
Տե՛ս ձեռ. 1713, 390բ-4բ: Նախերգան/ 82բ-3ա: ա/83ա:
բ/83աբ: գ/83բ: դ/83բ: ե/83բ: զ/83բ-4ա: է/84ա: ը/84աբ:
թ/84բ: ժ/84բ: ժա/84բ-5ա: ժբ/85ա: ժգ/85ա: ժդ/85ա:
ժե/85աբ: ժզ/85բ-6ա:

54. 86ա Ձայնից գիւտք ըստ փիլիսոփայիցն –
Առաջինն ի հիւսնականէն, Բ. ի դարբնականէն... եւ արքայութեանն արժանաւորիմք ի Քրիստոս Յիսուս Տէր
մեր, որում փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
55. 86բ-8բ Պարզաբանութիւն քրիստոնեական
վարդապետութեան վասն այնոցիկ, որք ուսուցանեն
զմանկունս եւ զայրս միամիտս՝ իբրեւ ի հարցմունս
եւ ի պատասխանս արարեալ է զորպիսութիւն, եւ որք
իցեն. գլխաւորք բաժինք քրիստոնէական վարդապետութեանն, առաջին գլուխ – Գրիգոր ասէ, թէ մանուկ
մի... ի կողմանէ մնա ինչ կապեալ:
56. 88բ ԽԹ. Թէ որոշեալ հոգիքն ոչ կարեն ճանաչել զամենայն, որ գործին աստ – Երեւի թէ Աստուծոյ,
զի թէ ոչ ճանաչէին զեղեալսն... կարէ տեսանել զէութիւնն Աստուծոյ:
57. 89աբ Յաղագս բնութեան հրեշտակաց – Նախ
խնդրի, թէ ամենեւին հրեշտակք են անմարմին... ունել
թողութիւն, այլ յետ մահուն՝ ոչ:
58. 89բ-94ա [Ի Մատենագրութենէ Փիլոնի Եբրայեցւոյ]
ա. 89բ-91ա Փիլոնի Յաղագս յառաջախնամութեան
[առ] Աղէքսանդրոս. Բան առաջին – Յորժամ զՅաղագս
նախախնամութեան զբանդ կամէի քննութեամբ
հարցանել... ի չարեաց եւ յերկարն հիւանդութեանց:
– Գրչից 91ա «Ո՜վ ընթերցող, քեզ յուշ լիցի, զի Փիլոն
գրոցս վերջքն Բ.-Գ. տետր պակաս էր ի յօրինակն»:

բ. 91ա-4ա Լուծմու[նք] նախախնամութեան Փիլոնի – Յորժամ յաղագս նախախնամութեան բանդ: Լուծմունք. այս է, զի բազումք ի հեթանոսաց... զամենայն
բարեբաստութիւն լաւագոյն է:
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– Գրչից 94ա «Զի գրոցս այս վերջքն Բ.-երեք տետր պակաս էր»:

59. 94ա-8ա Վասն Աւետարանի մեկնութեան (ստ.
լս.) – Այլ ըստ այսմ պատճառի հօտ զնոսա յորջորջէր... ի չորրորդում աւուրն յաւուր չորեքշաբաթի:
60. 98ա [Վասն] մոլորակաց (ստ. լս.) – Եւ արդ,
վասն զի Է. են լուսաւորք, հանդերձ մեծագոյն լուսաւորօքդ... թէ զինչ երկիր իցէ, յորում լ՛՛:
61. 98աբ Վախճանի Յովսէփ ՀԲ. (72) ամաց եւ
յանձնէ զկոյսն սուրբ որդւոյ իւրոյ Յակոբայ արդարոյ
– Ըստ մեղացն եւ գործոցն զանազանութեան, ոմանց
խստագոյն տանջանս... եւ զբարս եւ զբնութիւն մարդկան:
62. 98բ Ի մեծի աւուր Յայտնութեան Քրիստոսի
Վերլուծութիւնք բանին Եսայեայ, յետ որոյ եւ հաւաքմունք յԱստուածաշունչ բանից, թարգմանօրէն լեալ ի
խորհուրդ թագաւորաց, որ յերկրի արագացուցմամբ
եւ իմաստասիրական սահմանաւ շարադրեալ Վահռամ վարդապետի, յոր աւուր օծեալ ձեռնադրեցաւ
թագաւոր Հայոց Մեծն Լեւոն, որ յՌուբինեանցն. Բն.
Բղխեսցէ գաւազան յարմատոյն... – Սկիզբն ամենայն
տօնից տէրունականաց աստուածայայտնութեան տօնէ... ի վեր քան զբան եղեալ մարին տիրապէս:
63. 98բ-9ա Վահրամ վարդապետի յարմարած ի
Ծաղկազարդն եւ ի Համբարձումն Տեառն – Անսահ[մ]անելին եւ բնութեամբ բարին Աստուած զառատագոյն բարերարութիւն... զի թէ բանական եղաք եւ եմք,
խոստովանեալ է ամենեցունց:
64. 99ա Եռամեծի եւ յանյաղթ սոփեստոսի Եսայեայ բազմաջան եւ բանիբուն վարդապետի սուղ ինչ
պատճառ յաղագս ձեռնադրութեան, ի խնդրոյ տէր
Սարգսի – Սկիզբն ամենայն բարեաց է անժամանակն
Աստուած... բայց յերկուս տեսակս բաժանի:
65. 99ա-104բ Նորին յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ
եւ տան թագաւորի աշխատեալ – Զի՞նչ է գործ մարդոյ, զաստուածապաշտութիւն ծանեաք... եւ թէ ի բաց
կեցուք յինէն մշակդ անրութեան:
66. 104բ-8բ Վահրամ վարդապետի ասացեալ ի
Գալուստ Տեառն. Ուրախ լե՛ր, դո՛ւստր Սիոնի... – Առ
հինն Իսրաէլ խօսի մոգս, զի նախնեաց տուաւ փրկութիւն... ըստ վկայութեանցդ եւ բնութեանն:
67. 108բ-12բ Ասացուած վասն թուոց Ա. Բ. Գ. Դ.
Ե. Զ. Է. Ը. Թ. Ժ., զոր հաւաքեալ ի գրոց աշխատութեամբ – Ա. Զշարս բանից այսպէս իմացի՛ր. զիր միոյն
առեալ, իմասցիս զամենայն... Է.երորդ համառօտ:
68. 112բ-3ա Մեկնութիւն զոր արարեալ է Վարդան վարդապետի յաղագս Բարձրացուցէիցն – Եւ
արդ, սկսցուք ուստի արժան է սկսանեալ... զայնր
Նաւակատեաց տօնս:
69. 113աբ Կարգաւորութիւն ցուցակին, թէ ով
կամ յորում ժամանակի արարեալ են, կամ ով եբեր ի
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Հայս, ասացուք սակաւուք. երանելոյն Մովսիսի Խորենցաւոյ, որ է գրիչ սրբոյն Սահակայ Հայոց հայրապետի – Ետ ՃԺԱ. (111) ամի սրբոյն Գրիգորի
սկիզբն եղեւ թարգմանութեան... ի գերեզմանացն
համօրէն ննջեցեալքն:
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012, էջ 654-708:

70. 113բ ա. Պատճառք Աւագ Բարեկենդանին՝ ի
Դաւթա վարդապետէ, ի խնդրոյ աշակերտաց իւրոց
– Յաւուրս նշանաւորս փող հարկանել՝ օրինադրէ
մարգարէն... տօնասէրք եւ աստուածասէրք:
բ. 113բ-4ա Նորին դարձեալ Երկրորդ կիրակէին
պատճառ ատենաբանութեան, ըստ կարգի նախադասելոցն – Աւուրն Բարեկենդանի, ի սկիզբն Քառասնորդացն... գրախեցի միոյ պարտ է կատարել:
գ. 114ա Նորին Դաւթի վարդապետի Երրորդ կիրակէին պատճառ ըստ կարգելոյս – Ամենայն կարգ
Քառասնորդացս ի պատճառ զղջման մեղուցելոց եւ
թողութեան են եդեալ խորհրդաբար (այսքան):
դ. 114աբ Նորին նովին խորհրդով ի Չորրորդում
կիրակէին – Անընդհատ գոլով ճանապարհացն արդարութեան ի միմեանց... ի ծագս երկրի ծագեաց:
ե. 114բ-6ա Նորին Դաւիթ վարդապետի արարեալ
Չորրորդ կիրակին. գրեցաք եւ Բ. մասն մնաց, որ են
պատճառք աղուհացից – Եւագր էր յազգէ Պոնդացի,
ի քաղաքէ Բերիա... ի վերայ այսոցն չարութեան:
71. 116ա-26բ [Ի մեկնութենէ Եւագրեայ]
ա. 116աբ. Եւագրեա նշանակ յԵզեկիէլէ – Իմանամք զմարդն՝ զբանականն... հայել ըստ պատեհն նորա:
բ. 116բ-8ա Վասն խորհրդոյն – Զմիտս մոլորականս զետեղեցուցանեն... ի ներքո նկարեն:
գ. 118ա-21բ Նորին Եւագրեա ճառ չորրորդ – Ժառանգորդք Աստուծոյ, լուարու՛ք զպատգամս Աստուծոյ... անցեալ զպատուիրանաւն փռիր ի նմանէ:
դ. 121բ-3բ Յեւագրեա նշանակ յԵզեկիելէ նախերգան զվարս նորա զամենայն, սկսեալ բազում իրս
յոյժ զարմանալի եւ հռչակաւոր – Յորժամ Բասիլիոս
վախճանեցաւ, գնաց Եւագր... գան առ իս ի բժշկութիւն:
ե. 123բ Վասն նշանաց անցաւորութեան – Գոն
ցաւք մարմնոյ, գոն եւ հոգւոյ... որչափ շնորհօք Սուրբ
Հոգւոյն ունէի, զայն ետու քեզ:
զ. 123բ-6բ Գիտնաւոր եւ արդիւնաւոր – Երկրագործ մշակք յետ աշխատութեանց սերմանցն ընդունին... որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
72. [Մանունք]
ա. 127ա Այս է աղօթքն Յովաննու – Հա՛յր սուրբ,
ուսո՛յ մեզ զբանս քո... բ. 127ա Այլուստ – Առաջին
հարուածն Եգիպտոսի արիւնն... գ. 127ա Այլուստ –
Միահամուռ Հին կտակարանօքն տունք... դ. 127աբ
Այլուստ – Եւ պարտ է գիտել, թէ հոգի Բ. զօրութիւնս
ունի... ե. 127բ Այլուստ – Երկրաչափութիւն առ եգիպ-
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տացիսն... զ. 127բ Ը. խորհուրդքն ըստ Եւագրեա – Ա.
Որկորստութիւն, Բ. պոռնկութիւն...
73. 127բ-9ա [Գրիգորի Աստուածաբանի Նազիանզացւոյ] Յաղագս Առ որս գրոց. զի սկիզբն Բ., Գ.
տետր թափեալ էր յօրինակէս, վասն այս աղագաւ ի
տեղս սկսայ, զի սկիզբն այս է (հմմտ. ձեռ. 61, 3ա-205բ):
ա. 127բ Առ այնոսիկ, որք ասեն՝ մեծ է Հայր, քան
զՈրդի – Զոր ինչ ախտանան առ բազմածաղիկս... արարածոց անսպառ յաւիտեանս. ամէն:
բ. 128աբ Պատճառք համառօտ Առ որս բանի են,
պաճուճեալք Գրիգորի Աստուածաբանի առ Եւնոմիանոսսն – Յետ մահուան մեծին Կոստանդիանոսի...
յառասպելն գտցես:
գ. 128բ Նորին յաղագս հաւատոյ – Յառաջնումն
ճառին հանդիսացաւ... զհաւատոյն հաստատութիւն:
դ. 128բ Առ այնոսիկ, ոտ ասեն՝ եթէ մեծ է Հայր,
քան զՈրդի – Ի ճառիս յայսմիկ բազումադիմի... ասես,
թէ ծնունդ չէ հոգին:
ե. 128բ Յաղագս աստուածաբանութեան առ որս
ի անուն – Ի ժամանակի, յորում կոչեցեալ եղեւ... համարեն զմեր փոքրն:
զ. 128բ-9ա Նորին առ Կլոդոնիոս – Կլոդոնիոս
քորեպիսկոպոս էր... ընդ եւ գրեալ է:
է. 129ա Խաղաղական յետ լռութեան – Մերձ ի
թագաւորաբնակ քաղաքն էր... ծնաւ զՔրիստոս ի Պէպուզա:
74. 129ա-37ա [Լուծմունք գրոցն Դիոնիսեայ.
հմմտ. ձեռ 168. 1ա 152բ]
ա. 129աբ Դիոնէսիոսի պատճառն այս է – Դիոնէսիոս Աթենացի էր... յինքենէ յոյժ պիտանի:
բ. 129բ-30բ Լուծմունք Դիոնէսիոսի ի Դաւթէ եւ
Յակոբայ իմաստուն վարդապետաց – Ամենայն
տուրք բարի: Լուծմունք. Սկիզբն զառաքելական դնէ...
ընդ անի աստուածաբանութիւնս:
գ. 130բ-7ա Յեռոթէոս – Զտռփումն թէպէտ աստուածային, թէպէ[տ] հրեշտակ: Լուծմունք. Թէպէտ
աստուածային թէ ասէ... տեսի զՏէրն եւ զայլսն:
75. 137ա [Անունք որդոցն նահապետաց] – Որդիք
Յաբեդի են՝ հայք, մաքեդոնացիք եւ մադացիք... ԼԲ.
ազգն Քամայ:
76. 137ա-51բ [Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ Մատենագրութիւնք. հհմտ ձեռ. 49. 204-337բ]
ա. 137աբ Դիոնեսեա եպիսկոպոսի Աթենացւոյ
առ Տիմոթէոս յաղագս երկնային քահանայութեանցն. քահանայակցի Տիմոթեա ի Դիոնէսէ քահանայէ... – Ամենայն տուր բարի... եւ ոչ Աստուծոյ:
բ. 137բ-8բ Դիոնէսիոսէ Արիսպագացւոյ եպիսկոպոսի Աթենայ առ Տիմոթէոս աշակերտն Պօղոսի
առաքելոյ, եպիսկոպոսի Եփեսոսի յաղագս եկեղեցականին քահանայապետութեան. առ քահանայակիցդ Տիմօթէէ ի Դիոնէսէ քահանայէ – Եւ արդ, զի եւ
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ընդ մեզ քահանայապետութիւնս... վայելուչ է Աստուծոյ արդարութեանն:
գ. 138բ-9ա Սրբոյն Յեռեթէոսի յաղագս աստուածաբանականացն տարրութեանցն – Ամենեցունց եւ
պատճառ եւ լցօղականն Յիսուսի... այլ կենդանի է Յիսուս Քրիստոս:
դ. 139ա Սրբոյն Յեռէթէոսի ի տռփականացն
աւրհնաբանութեանց – Զտռփումն թէպէտ աստուածային... այսոքիկ առ նա են դարձեալ:
ե. 139ա-40ա Նորին ի տռփականացն աւրհնաբանութեանց – Բան. Վասն զի չորս ի միոյ բազում
տռփմունս... ի նմանէ եկեալ յառաջ նիւթս:
զ. 140ա-51բ Հանրական նորին ի տռփականացն
աւրհնաբանութեանց Յոբայն – Արդ, բե՛ր եւ զայսոսիկ,
դարձեալ ի մի ժողովել... եւ ոչ երկիւղածութեամբ գծեալ:
– 151բ [Յիշատակարան թարգմանութեան] – Ի
հազարերորդի երկերիւրորդի քսաներորդի (1220) ամի
արարածոց աշխարհիս ընդ յունարէրն թվով ի չորեքտասաներորդի դիքտիոնին, յերկրորդ ամի թագաւորութեանն Փիլիպպոսի թարգմանեցաւ գիրքս այս սրբոյն
Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ ի ստոյգ օրինակաց ի
Կոստանդինուպօլսի, ի ձեռն Դաւթի Հիպատոսի եւ
թագաւորական սեղանոյն Կինառի եւ ի ձեռն Ստեփաննոսի քահանայի եւ քերթողի, աշակերտի տեառն
Մովսիսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի: Արդ, մաղթեմ
զքրիստոսասէր պաշտօնեայսդ սրբոյ սեղանոյս, ոյք
առնոյք յօրինակէս յայսմանէ, գրեսջիք եւ զբանս զայս
առ ի յիշատակ՝ բարեխօսութեամբ առ Քրիստոս, զի
գրեալ եղիջիք եւ դուք ի դպրութեանն կենաց. ամէն:
77. 1ա, 151բ-191ա [Կանոնգիրք Հայոց. քաղուածոյ]
Տես. ձեռ. 654, 6ա-286ա: Ցանկ/չիք:
Ծնթ. Ձեռագրիս այս միաւորը նկարագրել է Նարինէ Վարդանեանը, բնագրիս սկիզբը տե՛ս՝ 1ա:

– 151բ Կարգ եւ սահմանադրութիւնք կանոնացս
կարգեալ ի սրբոց առաքելոցն եւ հայրապետացն:
Կանոնք Առաքելականք. Գլուխք ԼԴ. (այսքան): Միաբան գումարեցաւ գլուխ կանոնացս համարով ՀԸ. եւ
բովանդակ վկայութիւնքն որ աստ կան միաբան ՌՇԻԷ.
(1527) ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: Գումարեցան ճառքս եւ կանոնքս եւ բովանդակեցան համարով
ՄՂ., եւ վկայութիւնք, որ աստ |152ա| կան ՌՇԻԷ. (1527):
ա. 152աբ Ցանկը տե՛ս 1ա: Նախաբանից այսքանը՝
«Յամին երեքհարիւրորդի երեսներորդի իններորդի իշխանութեանն Յունաց, ի թագաւորութեանն Տիբերեա
կայսեր Հոռոմոց, որ աւր Դ. էր մարգաց ամսոյ, յաւուր
միաշաբաթւոջ, որ է կատարումն Պենտակոստէից»:
Կանոնք եւ սահմանք, զոր եդին աշակերտքն Քրիստոսի ի սուրբ եկեղեցիս յետ վերանալոյ Տեառն ժողովեալք ի Վերնատունն – Կարգեցին առաքեալքն եւ
եդին հաստատութեամբ... (ունի՝ ա., գ., ժը. (տպ-ի՝ ժէ.),
ժթ.՝ տպ-ի՝ ժը.), իբ. (տպ-ի՝ իա.), իբ., իգ. կանոնները):
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Ծնթ. Գրիչը միայն այստեղ է կանոնները համարակալել,
մնացեալ կանոնախմբերի կանոնները ԺԹ. դարի վերջին Ի. դ.
սկզբին համարակալուել են հերթականութեան սկզբունքով:

բ. 152բ-55ա Սահմանք եւ կանոնք ի ձեռն Կղեմա.
Երկրորդ առաքելականք – Եպիսկոպոս կամ էրէց կամ
սարկաւագ... (ցանկը տե՛ս 1ա: Նախաբ.՝ չիք. ունի
միայն՝ իգ., լա., լդ., լե., լէ., խ-կը., կթ. (սկ. այսպէս՝
154ա «Եպիսկոպոս զի մի՛ շահել ինչ թուեսցի փախուցելոյն եւ ի վկայութիւն զեպիսկոպոսէ զթերահաւատ
ոք մի՛ ընդունել, այլեւ...» սկիզբը կը.ի վերջը, շար.
կթ.), հ-հե., հէ-ձե. կանոները):
գ. 155ա-6բ Սահմանք կանոնաց սուրբ առաքելոյն
Թադէոսի ի յՈւռհայ քաղաքի ի լուսաւորելն զնոսա.
Գլուխ ԼԳ. – Հարցումն առաջին, թէ որպէս պարտ է
կալ եպիսկոպոսին ի տեսչութեան – Ասէ առաքեալն
եպիսկոպոսն եղիցի... (Ցանկ, Նախաբ.՝ չիք. ունի
միայն՝ ա., գ., դ., ժ., ժա. (մասն), ժ.է, ժը., ժթ., ի-իբ.,
իդ., իը-լբ. կանոնները, նաեւ վերջաբանը՝ «Զայս օրինադրութիւնս.... ի Քրիստոս»):
դ.156բ-7ա Կանոնք Փիլիպպոսի առաքելոյն.
Գլուխք Ը. – Կին եթէ ամուլ դիպեսցի... (Ցանկ, Նախաբ.՝ չիք):
ե. 157ա-8ա Գլուխ կանոնիս ԻԴ. Հարանցն – Եթէ
հեղձուցանէ ոք զտղայ... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ ա., գ., ը.,
ե., թ., զ., ժա., ժգ., ժէ., ժը., իա., իգ-իզ. կանոնները):
զ. 158ա Այս կանոնքս յԱնկիւրիա կարգեցան յառաջ քան զՆիկիայն (արտ. լս.) – Ոյք ուխտի անդ
իցեն... (Ցանկ, Նախաբ.՝ չիք. ունի՝ ժե, ժը կանոնները:
է. 158աբ Կանոն Նիկիական (արտ. լս.) – Վասն
այնոցիկ, որ մատաղօրեայքն իցեն... (Ցանկ, Նախաբ.՝
չիք. ունի՝ գ, ժէ, ժը, ժթ՝ (մասն), ի: 158բ Կոստանդիանոսի թագաւորի (սկ.՝ «Այսպէս եւ այժմ կամ եղեւ
Արիոսի...»), 158բ Գլուխ հաւատոց ժողովոյն Նիկիա
(«Յիշխանութեանն Պօղօվնի եւ Յուլիանոսի... մայրաքաղաքացն Բիւթանացւոց եդաւ հաւատս» (այսչափ):
ը. 158բ-60ա Երկրորդ Նիկիական (արտ. լս.) – Ոչ
է պարտ զկրճատեալսն եւ ներքինիս... (Ցանկ՝ չիք.
ունի միայն՝ ա., ժբ., ժգ., ժդ., ժը., իա-իդ., իէ., իթ-լզ.,
խթ-ծ.դ, ծզ-կ., կդ-կը., հբ., հդ-հզ., ձդ-ձէ., ղ-ղբ., ղզ.,
ղէ., ճդ-ճժբ. կանոնները):
թ. 160աբ Կանո[նք] սրբոյն Գրիգորի առաքելոյ
հայոց. Լ. գլուխ – Քահանայ, որ ի մեղս զառածեալ է...
(Ցանկ՝ չիք. ունի՝ ա-դ, ժա-ժդ, ժէ-լ.):
Ծնթ. Այս կանոնների համարակալումը լս-ներում արուած է
ԺԹ. դ. վերջին կամ Ի. դ. սկզբին:

ժ. 160բ-64բ Բան կանոնական Աթանասի. Գլուխ
ՁԷ – Եթէ ոք տկար իցէ... (Ցանկ, Նախաբ.՝ չիք. ունի
միայն ը., ժ-ժբ., ի., իա., իգ., իե-իթ., լբ., լա., լգ-լը., խծէ., ծթ., կա-կէ., կթ., հբ-հե., հթ-ձգ., ձզ. կանոնները):
– Գրչից 164բ «Զի կանոնք սրբոյն Մակարայ Երուսաղէմի
հայրապետին ոչ գրեցաք ի տփի աստ:

ժա. 164բ-5բ՝ Երանելոյն Գրիգորի Աստուածա-
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բանի Սահմանք եւ կանոնք Վասն ուղղափառութեան
– Որ ոք յայսպիսոց անարժան գտաւ... (Ցանկ՝ չիք.
ունի՝ թ (մասն), ժբ., ժգ., ժե-իէ. կանոնները):
ժբ, 16. 165բ-74ա Կանոնք Բարսեղի – Յաղագս
կանանց բազում ինչ բանս... (Ցանկ՝ չիք: ունի՝ 14/
165բ-7բ՝ ե. (մասն), է., ժ., ժբ., ժզ., ի-իբ., իդ., իէ-լէ.,
լթ., խթ: 15/չիք: 16/167բ-74ա՝ ա-ժ., ժբ-ժթ., իդ., իե.,
իը., իթ., լգ-ծա., ծգ-հա., հգ-հզ., հը-ձա., ձգ., ձզ-ձը.,
ղա-ղզ., ճգ-ճե., ճէ-ճժա., ճժդ-ճժթ., ճիբ-ճլա., ճլե., ճլզ.,
ճխա., ճխբ., ճխե., ճխթ., ճծ-ճծգ., ճծէ., ճկդ-ճկզ., ճկը.,
ճհա., ճհբ., ճձ., ճձդ., ճձթ., ճղա., ճղբ., ճղզ., ճղթ., մ.,
մդ., մե-մէ., մժա., մժբ., մժէ., մի., միգ., միե-մխթ.):
Ծնթ. ձեռ. 654ի 14 եւ 16 համարների ներքոյ գտնուող
Բարսղի կանոնախմբերը խմբուած են մէկ խորագրի ներքոյ:
– Գրչից 174ա «Կանոնք Եփրեմի ոչ գրեցաւ»:

ժգ. 174աբ: Այս կանոնք եդան յաւուրս Ներսիսի
կաթողիկոսի եւ Ներշապհւոյ Մամիկոնէից եպիսկոպոսի – Եւ կանայք առ քահանայս մի իշխեսցեն...
(Ցանկ՝ չիք. ունի՝ ժզ., ժէ., ժը., ի., լ., լգ-լզ. կանոնները):
ժդ. 174բ-75ա Կանոնք Կեսարոյ Ի. եպիսկոպոսաց
արարեալ վասն անօրէնութեան կանանց – Վասն
կանանց, որ պոռնկին... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ գ., դ., ե.
կանոնները):
ժե. 175ա Կանոնք Նէոյկեսարոյն – Էրէց այր եթէ
ամուսնով իցէ... (Ցանկ, Նախաբ.՝ չիք. ունի՝ ա., է., ժգ.,
կանոները):
ժզ. 175ա [Կանոնք Գանգրայ գլուխ] – Եթէ ոք ի
կանանց կարծեսցէ... (Ցանկ, Նախաբ.՝ չիք. ունի միայն
ժէ. կանոնը):
– Գրչից 175ա «Կանոն Անտիոքայն ոչ գրեցաւ»:

ժէ. 175աբ Կանոն Լաւոդիկեցւոց – Ոչ է մարթ ոյք
կոչին ծերք... (Ցանկ եւ նախաբ.՝ չիք. ունի՝ ժա., իդ.,
իե., իէ., իը., լա-լդ., լզ., լէ., խա., ծ-ծգ. կանոները):
– Գրչից 175բ «Կանոնք Սարդիկեա ոչ գրեցաւ»:

ժը. 175բ Կանոնք Եպիփանու ասացեալ – Զկնի
յարութեան զերիս աւուրս ոչ ընթեռնուն... (Ցանկ՝ չիք.
ունի՝ գ., դ. կանոնները):
ժթ. 175բ Բան Եղիշէի – Եթէ ոչ կիւրակէի կամ տօնի... (Ցանկ՝ չիք):
– Գրչից 175բ «Կանոնք Եփեսոսի ժողովոյն աստ ոչ գրեցաւ»:

ի. 175բ-76ա Կանոն Կիւրղի Աղէքսան[դրացւոյ] –
Քահանայ, որ կոյս իցէ... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ ա., բ., ե.
կանոնները):
իա. 176աբ Կանոն Սահակայ հայրապետին –
Նոյնպէս եւ զարբեցօղսն որոշեսցեն... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝
է., ժդ., ժզ., ժթ., իե., լբ., լգ., խա. կանոնները):
Ծնթ. 654րդ ձեռ-ի 30, 31, 32 միաւորները խմբուած մէկ
խորագրի ներքոյ:

իբ. 176բ-7ա Սրբոյն Սահակայ Հայոց կաթողիկոսի Գիր աւանդութեան Վասն եկեղեցւոյ (մասն) –
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Սկ. «Նովին աւրինակաւ եւ դուք առնիջիք յամենայն
ժողովրդենէ, հասքն ձեր եղիցին ի պատարագաց կաշի
եւ... եւ ամենայն խորհրդական մասունքն: (միջանկեալ
հատուածը չիք) Եւ արդ՝ այսպէս կարգեցաւ ի սրբոյն
Գրիգորէ... մի՝ զրկեսցին ի |177ա|բաժնէ իւրեանց»:
իգ.177ա-8ա Կանոնք Միաբան Հայոց – Եթէ քահանայ ոք ի պղծութեան իցէ... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ բ., ը.,
թ., ժ., ժա. կանոնները):
իդ. 178ա Թուղթ Սեւանդեա եպիսկոպոսի – Երերասնամեայ է եւ ընդ անասնոյ պղծի... (Ցանկ,
Նախաբ.՝ չիք. ունի՝ բ-ժբ. կանոները):
իե. 178աբ Կանոն երկրորդ Անտիոքայ – Եպիսկոպոսք մի իշխան լիցին... (Ցանկ, Նախաբ.՝ չիք. ունի՝ ա,
բ, գ, դ, ե, զ կանոնները):
իզ. 178բ-79ա Կանոն Յոհաննու Մանդակունոյ
Հայոց կաթողիկոսի – Այլ վասն կիրակէին պահելոյ...
(Ցանկ, Նախաբ.՝ չիք, ունի՝ բ., գ., դ. (մասն), զ. (մասն),
ժ. կանոնները):
իէ. 179աբ Նորին Յոհաննու Մանդակունւոյ Հայոց կաթողիկոսի թարգմանչի աշակերտելոյ մեծի
սրբոյն Սահակայ Հայոց հայրապետին Բան կանոնական – Արդ ես զայս ընդ իմում... (Ցանկ՝ չիք):
իը. 179բ-80ա Աբրահամու Մամիկոնէից եպիսկոպոսի առ Վաչագան Աղուանից արքայ – Միտ դի՛ր,
ով սիրելութիւն... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ ա, բ կանոնները):
– Գրչից 180ա «Կանոնք Սահակայ Վերջնոյ Հայոց կաթողիկոսի ոչ գրեցաւ»:

իթ. 180ա Դարձեալ կանոնք տեառն Յոհաննիսի
Իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի – Եպիսկոպոս
կամ քահանայ կամ սարկաւագ... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ ա.,
բ., կանոնները):
լ. 180աբ Կանոնք Սիովնի Հայոց կաթողիկոսի –
Քահանայք մի իշխեսցեն զնշխար կենաց... (Ցանկ, նախաբ.՝ չիք. ունի՝ ժբ. (մասամբ), ժգ., ժդ, ժե., ժթ., ի.
կանոնները):
լա. 180բ-81ա Սահմանադրութիւն Վաչագայ (այսպէս) Աղուանից արքայի – Քահանայ եւ սարկաւագ
յորժամ ձեռնադրեն... (Ցանկ, նախաբ.՝ չիք. ունի՝ բ., գ.,
դ., ժգ., ժդ. կանոնները):
լբ. 181ա Կանոնք Դւնա սուրբ ժողովոյն, զոր յամի չորրորդի... դրոշմեալ կան գրով կատարման կանոնիդ – Եպիսկոպոս յայլոց վիճակէ... (Ցանկ՝ չիք.
ունի միայն բ. կանոնը):
լգ. 181ա-83ա Կանոնք սրբոյն Եղիշայի ի կանոնաց գրոց. Գլուխ Ա. Վասն դիւահարաց Եթէ պարտ
իցէ օրէնս տալ կամ եթէ երախայից(է) կնիք մինչդեռ
դեւն ի նմա իցէ – Բազում ախտք են ի մարդ... (Վասն
ուրացողաց՝ չիք, 183ա՝ Նորին վասն երախայից):
– Գրչից 183ա «Յոհաննու Ոսկեբերանին, Մեծի Ագաթանգեղոսի ի Բանէն որ զԿայենէ եւ Մեսրոպա Հայոց հայրապետին
ոչ գրեցաւ»:
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լդ. 183ա-4ա Դարձեալ կանոնք սրբոյն Ներսիսի
Հայոց հայրապետի – Վասն պոռնկաց, որ շնան...
(Ցանկ՝ չիք. ունի՝ բ-ժդ., ժզ-իբ., իե-իը., լ-լը., իթ., լթ.,
խա., խբ., խգ. կանոնները):
լե. 184ա Կանոն երկրորդ Յոհաննու Մանդակունոյ Հայոց կաթողիկոսի – Քահանայ Կ.ամեայ (60) ի
պատարագէն լռեսցէ... (Ցանկ՝ չիք. ունի միայն ա., բ.
կանոնները):
լզ. 184ա Կանոնք Եպիփան<ն>ու Կիպրոսի եպիսկոպոսի – Եւ արդ, եթէ Մովսէս, Եզեկիէլ եւ մարգարէքն... (Ցանկ՝ չիք. ունի միայն բ. կանոնը (մասամբ,
սկ. «Եւ արդ, եթէ Մովսէս, Եզեկիէլ եւ մարգարէքն... ոչ
ակամայ եւ ցաւօք»):
– Գրչից 184ա «Ի հարանցն, Կղեմայ, Դիոնէսիոս Աթենացւոյ, Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ, Թէոդուպօլսի, Հիպողիտայի
(այսպէս), Մելիտոսի եպիսկոպոսի, Մանուէլի, ի Սոկրատայ,
Նորին նման, Սիմէոնի Աղուանից կաթողիկոսի, Նեքտառեա
Հռոմայ եպիսկոպոսի, Թէոդորոսի քահանայի հարցումն առ
Եպիփան,\184բ\ Յոհաննու Երուսաղէմի եպիսկոպոսի, Սեբրիանոսի (այսպէս), Ներսիսի կաթողիկոսի եղբօր տեառն Գրիգորիս Հայոց կաթողիկոսի ոչ գրեցաւ սոքա»:

լէ. 184բ-5ա Կանոնք զգուշաւորք քահանայից քո.
Համառօտն է այս – Իսկ վիրաւորեալքն ի պոռնկութեան դիւէն... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ բ., դ., ե., զ., է., ը., թժբ. կանոնները):
լը. 185ա-189բ Վասն զգուշութեամբ սպասաւորելոյ Սուրբ խորհրդին – Եթէ տխմարութեամբ ճապաղէ
ի սուրբ խորհրդոյն... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ ժգ-ճխդ. կանոնները):
լթ. 189բ Եզնակայ Կողբացոյ Հայոց վարդապետի
– Որ հաղորդի ի սուրբ խորհրդեանն... (Ցանկ՝ չիք):
խ. 189բ-190ա Նորին Եզնակայ Բան երկրորդ –
Մուկն կամ այլ կայտառ ինչ եթէ ի ցամաք... (Ցանկ՝
չիք. ունի՝ ա-զ. կանոնները):
խա. 190ա Անանիայի վարդապետի Սակս անխտիր հաղորդելոյն յունաց – Ցանկ՝ չիք: Քաղուածոյ
«Եւ արդ եթէ այս ամենայն վկայութիւն գրոց սրբոց եւ
ձերոց վարդապետացն էն... զի դեռ չեւ էր
պատարագեալ ի խաչին: (միջանկեալ հատուածը չիք)
Եւ արդ մինչդեռ հզաւրն չեւ է կապեալ... ողբալով
քրձազգածք (լիեալ) եւ պատմուճանապատառք»:
– Գրչից 190ա «Այլուստ ժողովածու ոչ գրեցաւ»:

խբ.190աբ Յաղագս նկարեալ պատկերաց – Ի
պատկերսն [ն]կարեալս փրկչական պատկէրն...
(Ցանկ՝ չիք):
խգ. 190բ-1ա Վասն քահանայագործութեան կարգաց պատրաստութիւն – Քահանայ ի կրպակաւորութիւն մի յօժարեսցի... (Ցանկ՝ չիք. ունի՝ զ-ը., ժա-ի., իգիե., իէ-իը. կանոնները):
78. 191բ-3բ Գիրք դատաստանաց, զոր արարեալ
է սուրբ վարդապետին Մխիթարայ Գոշի
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– 191բ Նախադրութիւն Գրոց դատաստանի
ա. Նախադրութիւն Գրոց դատաստանի. Գլուխ
առաջին. Յորում կայ պատասխանի այնոցիկ, որք
բամբասեն զմեզ, թէ չկայ դատաստան ի Հայք –
Հանդերձեալ եմք գրել զԳիրս դատաստանաց... բ.
191բ-2բ Յաղագս թէ ընդէ՞ր այժմ կամեցաք գրել կամ
յումմէ՞ շարժեալ յայսոսիկ եկաք միտս: գ. 192բ-3ա
Յիշատակարան սակաւուք – Բայց ձեռնարկութիւն
մեզ յայսմ իրողութիւն եղեւ... դ. 193ա Սկիզբն դատաստանի ի կամս... յաղագս վիճակի դատաւորաց
առաջին – Եկեսցուք այժմիկ ի գործ դատաստանի... ե.
193ա Յաղագս դատաստանաց ներքինեաց եւ
մարմնազեղծից: զ. 193ա Յաղագս դատաստանաց,
որ ուտէ ի տեղւոյ: է. 193աբ Յաղագս դատաստանաց հրդեհից: ը. 193բ Յաղագս դատաստանաց
յափշտակօղ արուեստականաց: թ. 193բ Յաղագս
դատաստանի փոխողաց զսահմանս:
79. 193բ-4բ Օրէնք յաղթող թագաւորաց Կոստանդինոսի, Թէոդոսի եւ Լեւոնի (քաղուածոյ, Ա.-ԼԶ.) –
Աւրէնս բարի եւ զճշմարիտ Տէր Աստուած ի սկզբանէ
ետ մարդոյն... ի սիրոյն Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
80. 194բ [Տոմարական]. Այլուստ – Է Ռ. (1000)
տարին ընդ բիւր... եւ նոյնքան լրմունք:
81. 194բ-6բ [Կանոնք]
ա. 194բ Վասն այնոցիկ, որ ուխտէն եւ ոչ կատարեն – Այլ որ ոք ուխտէ Աստուծոյ եւ եկեղեցւոյ տուրս
տալ աղքատաց... վաղվաղակի հատուցանել:
բ. 194բ-5ա Վասն այնոցիկ, որք տօն եւ կիրակի ոչ
երթան ի դուռն եկեղեցւոյ – Այլ տօնի կամ կիրակէի
կամ յաւուր շաբաթու... բայց ի մի ոտն գոյն յաղագս
փորձի:
գ. 195ա Վասն որք կուսութիւն խոստանան եւ ոչ
պահեն – Այլ որ ոք <կ>խոսատացաւ առաջի քահանայից կամ եկեղեցւոյ... յաղագսկաթասննութեան ի
միստինք եղեն:
դ. 195ա Վասն այնոցիկ, որ զխաչ առ այլազգեաց
տեսանեն – Այլ զխաչ առ այլազգեաց մի՛ ոք անհոգացեալ ի բաց թողցէ... արժանի լիցի օրինաց:
ե. 195բ-6բ Կանոնք ժամարի – Եթէ ոք ի հաւատացելոյ ի Մահմետի օրէնսն դառնայ... եւ ընդ երկիւղի
քահանային:
82. 197ա-217ա [Գէորգեայ Սկեւռացւոյ Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց]
– 197ա Դրութիւնք բարոյականաց համառօտ
մեկնութեանս Գործոց առաքելոցն, թէ ոչ է պարտ
յապաղել ի մկրտութիւն առ խնդրօղն համառօտիս
տէր Յովաննէս արքա<յ>եղբայր եւ եպիսկոպոս
նահանգաց աստուածապահ քաղաքին Մօլեւօնի եւ
մասին ինչ Բարձրբերդոյ, եւ նոյն՝ տեսուչ հռչակեալ
ի սուրբ ուխտին Գռներոյ եւ առ հանդիպեալսն մա-
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տենիս – Ահա, ո՜վ աստուածասէր հայր իմ եւ տէր...
ա. 197ա Վասն վերնագրութեան Գործոց առաքելոցն – Արդ, ներելովն Աստուծոյ տեսցու՛ք զվերնագիրս... զօրութեամբն արուեստաւորեալ:
բ. 197աբ Ի Գործոց առաքելոցն բուն եւ ընդարձակ մեկնութեանց սրբոցն՝ տեառն Եփրեմի, երանելւոյն Յոհաննու Ոսկեբերանի. այս համառօտ շարահիւսեցաւ, որպէս եւ տեսցես առընթեր բանիցն յանցնիւր տեղւոջ դրոշմեալ զանուանս սրբոցն, հրամանաւ տեառն Յովհաննիսի աստուածապահ ուխտին
Գռներոյ առաջնորդի – Գործոցս առաքելոց մատենագիր է... անգիր իսկ աւանդեցին:
գ. 197բ-8բ Զբանն առաջին, զոր արարի – Առաջին
բան զԱւետարանն ասէ... մկրտեցիք ի Հոգին Սուրբ:
դ. 198բ-217ա Իսկ նոքա մատուցեալ հարցանէին
ցնա եւ ասէին... Թուի, թէ միեւնոյն իցեն... այլ մասնաւոր սակաւ ինչ:
Ծնթ. ե.-ծէ. միաւորները խմբուած են դ. միաւորի հետ՝
առանց խորագրերի եւ բաժանումների:

– 217աբ Աղերս նորոգ ստացողի եւ աշխատասիրաբար նորոգօղի բուն մեկնութեանն, յորմէ այս համառօտեցաւ – Յամի վեց հազարերորդի Շ.երորդի
առաջներորդի արարծոց աշխարհի... (յիշատակարանը
ամբողջութեամբ տե՛ս 1362, 80ա եւ տպ.՝ էջ 485-6):
Տե՛ս Գէորգ Սկեւռացի (ԺԳ. դար), Մեկնութիւն Գործոց
առաքքելո, աշխ. Յասմիկ Բադալեանի, խմբ. Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2013. այստեղ ձեռագիրս յիշատակուած չէ:

83. 217բ [Անունք հայոց թագաւորաց] – Հրաչէ
Հայոց թագաւորն, ընդ Նաբուգոդոնոսորայ էր... Ախթամարա կաթողիկոսքն ի նոցանէ են, զի Բագրատունի
են:
84. 217բ [Հարցմունք եւ պատասխանիք] – [Հարցումն]. Զի՞նչ իրք է, որ տեսակն յառաջ է, քան զնիւթն:
[Պատասխանի]. Ի զգալիքս... բայց հեռի ոչ է յԱստուծոյ:
85. 217բ-48ա [Մեկնութիւն Հնգամատենին, արարեալ Վարդանայ վարդապետի]. Ի խնդրոյ տեառն
Համազասպայ եւ վարդապետին Գրիգորի հաւաքումն մեկնութեան սրբոց արանց Եղիշէի եւ Յոհաննու եւ զոր տեսանէք յանցիւրսն, ի տառապեալ ոգւոյ
Վարդանայ
Տե՛ս. ձեռ. 1139, 2ա-102բ: 1/217բ (միայն խորագիրը):
ա/217բ-8ա (խորագիրը՝ չիք): բ/218ա-30ա: 2. Յոջբ./չիք:
ա/չիք: բ/ 230ա-6ա: 3. Յոջբ./չիք: ա/236ա-9ա: 4. Յոջբ./չիք:
ա/239ա-41ա: 5. Յոջբ./չիք: ա/ 241ա-8ա: Յիշ./չիք:

86. 248ա Տեառն Ներսիսի արբազան եպիսկոպոսի Լամբրօնեցւոյն ասացեալ մեկնութիւն աւետարանչին Յոհաննու աղօթիցն, որ ասէ – Էր ընդ եղբարսն երանելին Յոհաննէս... առաքելոյն Յոհաննու
աղօթիցն:
87. 248ա-85բ [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Գիրք Հարցմանց]
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Տե՛ս. ձեռ. 921, 3ա-367ա: Այս ինչ է գլխաւոր/248ա: Յառաջաբան գրոցս/248ա: 1/248ա-50բ (Ցանկ/չիք: բ-գ/չիք: 2/չիք:
3/250բ-2ա: 4/252ա-5ա: 5/255ա-9բ: 6/259բ-67բ: 7/267բ-9բ:
8/269բ-70բ: 9/270բ-80ա: 10/280ա-5ա: Յիշտ./285աբ:
Ունի նաեւ՝

248ա-50ա Հայր, Որդի, Հոգի Սուրբ – Ապն, Իպն,
Ռօհալ Ղըդուս... յամենայն ժամ չար առնելով ընդ նոսա:
Տե՛ս Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք հարցմանց, Կ. Պոլիս, 1729:
Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք հարցմանց, Երուսաղէմ, 1993:

88. 285բ-310բ [Սարգսի Շնորհալւոյ Մեկնութիւն
Կաթողիկեայց թղթոց]
Տե՛ս. ձեռ. 1318, 1ա-527բ: Յոջբ./285բ-7բ: ա/287ա-310բ:
բ-է/չիք:

89. 310բ-69ա Երանելւոյն Յոհաննու Ոսկեբերանի
Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսի եւ սուրբ հօրն Եփրեմի համառօտ մեկնութիւն Թղթոցն առաքելոյն
ԴԺ.ն ոմն գլխոցն – Արդ, այսպէս իմանալի է մեզ,
վասն զի աշակերտ փրկչին...
ա. 310բ-8բ [Թուղթ Հռոմայեցւոց] – Պօղոս ծառայ
Յիսուսի Քրիստոսի կոչեցեալ առաքեալ... զի եւ տուն
նորա եկեղեցի էր:
բ. 318բ-31բ Առաջին Կորնթացւոց – Զի հալածէի եւ
աւար հարկանէի... այլ մարմնականս, այլ հոգեւոր իմն է:
գ. 331բ-8բ Թուխթ Երկրորդ Կորնթացւոցն – Պօղոս առաքեալ Յիսուսի Քրիստոսի, քանզի յառաջնումն
Թխթի... եւ զձեր գործդ վճարիցի:
դ. 338բ-9բ Սուրբ հօրն Եփրեմի պատճառ Երրորդ
Թղթոյն Կորնթացւոց – Կորնթացիքն յետ միաբանելոյն
իւրեանց...իբրեւ աստուածանալ կամեցաւ:
ե. 339բ-44բ Թուխթ Գաղատ<ատ>ացւոցն – Ոմանք ի հրէից անտի հաւատացելոց... եւ կամ ի մարմնի
իմում կրեմ:
զ. 344բ-6բ Գլուխ առաջին Թխթոյն Եփեսացւոց –
Եւ գրեաց զսա ի Հռոմէ... յայտնէ ի Տէր, այսինքն՝ վասն
Տեառն:
է. 346բ-9ա Գլուխք Փիլիպեցւոց Թխթոյն – Փիլիպեցիքն ի քաղաքէ Մակեդոնացւոց են... բանին լսէր եւ
հաւատայր:
ը. 349ա-50բ Գլուխք Կողոսացւոց Թխթոյն – Այլ
այս Թուխթս թուի, թէ կրսեր է... այլ շնորհքն արձակեն:
թ. 350բ-2բ Սուրբ հօրն Եփրեմի պատճառ Թեսաղոնիկեցւոց առաջին Թղթոյն – Պօղոս իբրեւ հալածեցաւ ի քաղաքէ... երթամք, մտանեմք յառագաստ:
է. 352բ-4ա Գլուխք Երկրորդ Թեսաղոնիկեցւոց
Թխթոյն – Աղաչեմ զձեզ վասն գալստեան... զբանս
խոտելի թխթոց նոցա:
ը. 354ա-62ա Գլուխք Եբրայեցոց Թխթին – Իսկ
եթէ ընդէր զանունն իւր ոչ գրեաց... եւ տեառն ծերոյ եւ
տղայի:
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թ. 362ա-5ա Գլուխք Առաջին Տիմոթեա – Եօթնասանից առաքելոցնն էր Տիմոթէոս... ամենայն ինչ բարւոք լինի:
ժ. 365ա-7ա Գլուխք Երկրորդ Թղթոյն Տիմոթեայ –
Զմտաւ ածել զանխիղճ հաւատսն... ինչ, որ տրտմեցուցանէ:
ժա. 367ա-8բ Գլուխք Տիտոսի առաքելոյն – Պօղոս
եթող զՏիտոս... զի մի՛ ինչ պսակիցէ դոցա:
ժբ. 368բ-9ա Գլուխք Թխթոյն Փիլիմոնի – Փիլիմոն
էր այր մի ի հաւատացելոց... պատկառեցուսցէ զնոսա:
90. 369բ-81ա Վասն տասն խորանացն եւ զանազան գունոցն. Քաղուած աւետաարանացն (ստ. լս.)
– Գիտելի է, զի ընդ թուոց չորից տարերցդ է չորս որակ
գունոցն... ասեն, թէ բանքն ի նոցանէ (չշարունակած):
91. 391ա-6բ Մատթէոս Աւետարանի մեկնիչ (ստ.
լս.) – Եւ յայտ արար, զի թէ ի խոզսն անգամ ոչ իշխէին
մտանել, որչափ եւս ի պատկեր Աստուծոյ. Իբրեւ էանց
յայնկոյս... թերահաւատք այլովքն հանդերձ:
92. 396բ-401ա Յոհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդինուպօլսի հայրապետի գիրք երկրորդ Կորնթացւոց
Պիլիպեայ – Եւ ելեալ Յիսուս ի կողմանս Փիլիպպեա
Կեսարեայն, հարցանէր զաշակերտս... կենդանի էին
Աստուծոյ աւետեօքն յարութեանն:
93. 401ա-6բ Յոհաննու Ոսկեբերանի արարեալ
Մեկնութիւն գրոցս չորրորդի, որ կոչի Յոհան փարիսեցի յԱւետարանին մեկնութենէն – Իսկ փարիսեցիքն
իբրեւ լուան, եթէ պապանծեցոյց... եւ ցՄովսէս, յորժամ դանդաղէին:
94. 407ա [Վասն դահեկանի] – Այսչափ դահեկան
է բիւր տաղանդն, որ Տէրն ասէ յԱւետարանն... լիտր
ՀԲ. (72) դահեկան:
Ծնթ. Ունի նաեւ հայատառ եւ արաբական գծագրութեամբ
թուաբանական հաշուարկ:

95. 407ա-10ա Մեկնութիւն Աւետարանին, որ ըստ
Ղուկա ասացեալ Իգնատիոսի Աստուածաբանին եւ
սրբոյ վարդապետի, ի խնդրոյ տեառն Գրիգորի
Հայոց կաթողիկոսի եւ Լուսաւորչի – Լնուլ զայս
իմաստ աստուածային քո ըղձից պարտ համարեցայ...
եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգի, որում փառք եւ զօրութիւն
յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Վերնագրից առաջ գրուած է՝ 407ա «Ներսէս Կլայեցին
մինչեւ ի մի համարիքն է մեկներ, յետ նորա Ըռստակէս վարդապետն եւ գովելի աշակերտն Եփրեմ մեկնած զԱւետարանն»:

96. ա. 410ա Անուանք սրբոց առաքելոցն, որ ի
սփիւռս ընդ ժամանակս ժամանակս, կարգեալ ի
քարոզութիւն Քրիստոսի, թէ ուստի՞ կամ յորմէ՞ ցեղէ
էին – Պետրոս եւ Անդրէաս ի ցեղէ Նեփթաղէմի... որոց
անունքն հասի:
բ. 410ա Վասն սուրբ առաքելոցն, որ քարոզեցին
զՔրիստոս, թէ որո՞վ մահուամբ կատարեցան եւ ո՞ւր
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կան – Պետրոս ի Հռոմ խաչեցաւ ի Ներոնէ... իւրով
մահու վախճանեցաւ:
97. 410բ, 424ա-51ա Սրբոյ հօրն մերոյ տեառն
Ներսիսի եպիսկոպոսի Լամբրօնացւոյ Մեկնութիւն
ԲԺ.ն մարգարէիցն, զոր ի թելադրութենէ աբբա Եփրեմի եւ Կիւրղի եւ յիւրոց յաւելուածոյ մտաց գեղեցկայարմար յեռեալ իբր ոսկի ընդ սարդիոն
Տե՛ս. ձեռ. 1021, 2բ-67բ. 1/410բ («...Զի Յովրամ որդի էր
Աքայիաբու, զոր եսպան Յէու Յեզրայէլ» չշարունակած՝ 1
պրակ չգրած: 2-8/չիք: 9/424ա-5բ (սկ. «/// զի լիցին զանուն
տեառն իւրեանց ամբարշտութեամբքն...»): 10/425բ-8բ:
11/428բ-46ա: 12/446ա-51ա:

98. 451ա-97բ Սրբոյն Ներսիսի եպիսկոպոսի
Տարսոնի Կիլիկեցոց Մեկնութիւն առակացն Սողոմոնի – Հանդերձեալք Աստուծով մխիլ ի քննութիւն
առակացն Սողոմոնի...
ա. 452բ-60բ Մեկնութիւն երկրորդ առակաց (ստ.
լս.) – Տնանկութիւն զայր խոնարհեցուցանէ... որովայնին Դաւթի եւ Սողոմոնի:
բ. 460բ-2բ Այս առակք Սողոմոնի. առ քննինք,
զոր գրեցին բարեկամքն Եզեկիայ, արքայի Հրէաստանի – Նախ արժան է քննել, թէ ընդէ՞ր Եզեկիայ բարեկամացն անուն աստ յիշի... դատապարտեալք գտան:
գ. 462բ-71ա Մեկնութիւն Դ. առակաց (ստ. լս.) –
Ունայնութիւն ունայնութեանց, ասաց ժողովողն... եւ
բարի վարուք քաղաքավարեցան:
դ. 471ա-7ա Մեկնութիւն Ե. առակաց (ստ. լս.) –
Սիրեցէ՛ք զարդարութիւն, ոյք դատիք զերկիր... ոչ հալէր զնորին անօսրութիւնն:
ե. 477ա-9բ Քաղուածու սաղմոսին – Եւ աստ
գանձ իմաստութեան զհոգին ասէ... եւ գիտելի է, զի կր
(չշարունակած):
զ. 480ա Այլուստ ի պատմագրոց – Աբրահամ լեալ
ամաց... որ ընդ նմա մեռանիս:
է. 480ա-97բ Աւարտումն եղեւ ի պատմագրաց,
այսուհետեւ եւս սկսանի զքաղուած սաղմոսին – Եւ
գիտելի է, զի կրկին է միեղջերուն... եւ ի հանդերձեալն
աստեղք:
– 460բ [Յիշատակարան հեղինակի] – Սկսեալ ի
քննութիւն աստուածախօս իմաստիցս Գ. ամօք յառաջ,
քան զայս, որ է ՈԽԶ. (1197) թվական, ի հիւանդոտ
մարմնոյ եւ ի ծանրութենէ հոգւոց դանդաղէր միտք
նուաստութեան քննել եւ ձեռն ի գրել: Յայս ամենայն
գնացեալ իմ ի Կոստանդնուպօլիս եւ խնդրեալ ի նորին պատրիարգէն, զոր առ նոսին տեսութիւն առակացս եւ Յոբա եւ ընթերձեալ տեղեկացայ, զի զոր առ ի
մէնջ պտղաբերէ շնորհ Սուրբ Հոգւոյն, ոչինչ նուաղէր
յայնմանէ եւ նախաքննեալն համաձայնէր եւ ոչ օտարանայր, եկեալ ի երկիրս իմ, երկրպագութեամբ գոհացայ զԱստուծոյ եւ քաջլերեցա ի քննութիւնս, հողս՝
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Ներսէս, որ ի Տարսոն, անուամբ այցելու եւ իսկ եւ առ
օթեւանքս բնակեալ հանգիստ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

1. 49բ (1175 թ.) Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան. ամէն: Ի թվականութեն հայոց ՈՒԴ. (1175)
աւարտեցաւ հիմն հաւատոյ գիրըս Պարապմանց, զոր ի
Ներսիսի տրուպ եւ անարժանասիրի ի վարժումն
իմաստից գոլով, ընթերցա. ընդ բազում բանս սրբոց եւ
զսրբոյն Կիւրղի Քննութիւնս ուղղափառ հաւատոյ, եւ ի
դիպող ժամանակի եկեալ ի հայրենի աշխարհս սկիզբն
ետու առնել սմին ի ձեռն պաշտօնէի եղբօր մերոյ Յովսեփայ եւ ձեռամբ իմով աւարտեցաւ գըձուձ եւ մըրճոտեալ օրինակէ:
Տե՛ս Ե-ԺԲ. դ. յիշ-ք, էջ 217-8:

2. (1215 թ.) Հրամանաւ տեառն Ներսիսի եւ տիեզերական վարդապետի կազմեցաւ գիրքս այս ձեռամբ
ումեմն տառապեալ Գրիգորի Արեւելցոյ: Արդ, տէր Յիսուս վայելել տացէ երկար ժամանակօք ի կամս իւր.
ամէն: Ի ՈԿԴ. (1215) թվականիս շարադրեցաւ բանս
աստուածային ի ձեռն Ներսիսի:
Տե՛ս ԺԳ. դ. յիշ-ք, էջ 93:

3. 127բ (1277 թ.) Ո՜վ կենդանի վկայ Քրիստոսի,
սուրբ հայրապետ Գրիգորիս արթուն եւ զուարթուն,
ընդ կոչմանդ ձայնի աղաչեմ զքեզ, աղերսագին պաղատանօք բարեխօսեա՛ Քրիստոսի, զի ողորմեսցի գրօղի
սորին յիւրում գալստեանն: Գրեցաւ հոգիախօս մատեանս այս առասացեալ ի Գրիգորէ Աստուաաբանէ ի
թվին հայոց ՉԻԶ. (1277), ձեռամբ ամենամեղ ծառայի
Բարսեղի, ի վարժումն եւ յօգնտութիւն աստուածասիրաց եւ ուսումնասիրաց անձանց, որք պահք սմա առ
ի կրթութիւն սորայ, մեղացս թողութիւն խնդրեցուք
իմոց եղկելի անձինս, եւ որք երախտաւորք են մեր եւ
զսխալն բանից եւ զանարհեստ գիծն տառից, եղբայրաբար եւ սիրով ուղղեա՛, զի մեր կարն այդքան էր, որ
եւ ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի Տէրն աւրհնեալն յաւիտեանս:
Այլեւ գրեցաւ սա ի յաստուածաբնակ սուրբ ուխտս եւ
գեղեցիկ իմն յանապատս Ծառատակոյ: Առ որս Աստուածաբանի կոչի սա:
4. 126բ (1284 թ.) Գրոցս յիշատակարան եւ տաղ
չա[փա]բերական.
ի հայկազեանըս տումարի,
յՉ. մերոյս թվի, երեսնորդ եւ երրորդի (1284),
որ եւ ամօք շրջագայի
զմեր հայկազեան տունս հայրենի:
Որ բռնացեալ զսա ունի,
է բարբարոս եւ այլազգի,
որոյ անունն Ահմատ կոչի
յարքայութեանն Լեւոնի,
որդւոյ Հեթմոյ Բարեպաշտի,
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բարէբարոյ եւ հեզ հոգի,
որ եւ տիրէ Կիլիկոյի:
ԶԼուսաւորչին իմ Գրիգորի,
ի գթոյ մեղաց վերածողի,
զաղտըս մեղաց իմ լուացողի,
զաթոռն ունի տեառն Յակոբի:
Մատթէ անուն եւ եղկելի,
սուտ քահանայ, տարտամ հոգի,
ժահահոտեալ մեղօք ի լի,
զոր կամաւորն գծեցի:
Ի նահանգէ Կիւլիկեցի,
ուստի եւ փողն Տարսոնացի,
յանապատէ հռչակելի,
որ յորջորջի անուն Մլիճի:
Է ի ստրոտն Տօրոսի,
լերին մեծի եւ անուանի,
մերձ ի դղեակ Պապառօնի,
առ սահմանօքն Տարսոնի:
Որոյ եկեալ յայս գաւառի,
որում անուն Վայձոր կոչի,
հուպ ի շիրիմն Սիւնէցի,
ի յԱղբերց վանս մենաստանի:
Յերկրորդ Աթէենըս պանծալի,
առ ոտըս հօր մեր Ներսիսի
եւ րաբունեաց վարժապետի,
հասեալ ի ծայրս իմաստ բանի:
Բարձեալ զխաչըն Քրիստոսի
եւ հետեւեալ նորին շաւղի,
ի գիշերի եւ տուընջենի,
աստուածային Բանիւ բերկրի:
Ըստ տէրունեանն հրամանի
քննել ըզգիրըս մատենի,
զի առանց այսմ հանճարի
կեանս անհնարին ոք ընդ ունի:
Հրաման առի այսմ տառի,
Էր ընդ եղբայրըս մեկնըչի,
եւ Յովհաննու յայտնութէնի
զսոսա դրոշմել ի |127ա| քարտիսի:
Մանկանց, որդւոց նոր Սիոնի,
որ ի յուսումն փափաքի,
աստուածային իմաստ բանի,
ի յիշատակ անջնջեալի:
Իւր եւ հոգւոյ սրբասիրի,
այլ եւ ծնօղաց իւր եւ զարմի,
որ վասն մեր յոյժ տաժանի
յաստուածաշունչ գիր մատենի:
Վարձահատոյց Քրիստոս լիցի,
եւ նընջելոց իւր համազգի,
Այլ եւ ծնօղաց իմ եղիցի
յարքայութեանն Յիսուսի:
Այլ եւ իմոյ անարժանի,
հոգւոյ զաւակ իմ եղիցի,
որք ընթեռնունն յատենի
յիշման առնէն զմեզ արժանի:
Յերսս անկեալ արտասուալի,
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մերձակայիցդ Յիսուսի,
խոշորութեանս մի՛ լիցի,
տըրտունջ ի ձէնջ աններելի:
Եւ սխալանաց ոք մի՛ լիցի,
եղբա՛րք եւ հա՛րք իմ սիրելի,
այլ ուղղելով մեզ շնորհեսցի
զի եւ ձերում պարգեւեսցի:
Դաս[տ]եարակին իմոյ Բարսղի,
յանուն եւ կարգ վարդապետի
եւ հոգեւոր իմ ուսուցչի,
որ զմեզ վարժեաց յայսմ արհեստի:
Հայցեմ ասել Տէր ողորմի,
միով բանիւ զի կարօտի,
որ հողեղէն զգեցեալ ունի,
ի մարմին եւ տուն քառանիւթի:
Այլեւ Ղուկայ քահանայի,
որ էր եղբայր մեր սիրելի
եւ առ Քրիստոս վերափոխի,
որոյ Քրիստոս ողորմեսցի:
Աւրհնեալ է Հայր անճառելի,
Որդւոյ պատճառ անզննելի
եւ յէութեանց նոցիունց Հոգի
այժմ եւ յաւէտ անլռելի:
Գրեցաւ յառաջ քան զԸ. կաղանդին Յուլիս ամսոյ,
ձեռամբ Մատթէոս անարժան քահանայի:
Եսայի ասակերտ մեծիմաստ վեհին Ներսիսի
յիշ<ոց>եցէք:
5. 151բ (1319 թ.) Ի թվականութեան հայոց ՉԿԸ.
(1319) գրեցաւ մատեանս այս, զոր արարեալ է մեծ
իմաստասէրն Դիոնէսիոս, ձեռամբ Ներսէս բանի սպասաւորի, ի լաւ եւ ի հին օրինակաց, ի թարգմանչաց
մեկնչաց, որ բնաբանն որիշ կայ գրած, եւ մեկնիչն որիշ
եդեալ՝ հոռոմ գրով նշանեալ, որ դժ[ո]ւարին էր ընթեռնուլն եւ գրելն եւ մանր գիրն, որ ի լուսանցն գրած
կայ, այն լուծմունքն է, զոր մեծ րաբունապետն Եսային
է արարեալ իւր գիտնական իմաստաբանութեամբն:
Տե՛ս ԺԴ. դ. յիշ-ք, էջ 157:

- 44ա (1321 թ., հեղինակի) Առաջին այս գրեցաւ
սովփեր հոգեւորական տառից իմով ձեռամբ՝ Մխիթար
պիտականուն վարդապետի, որ եւ հաւաքեցի զսայ
յաստուածաշունչ մատենից, աշխատութեամբ երկոց, ի
փառս սրբոյ Երրորդութեանն յաւիտեանս. ամէն: Ի թվի
ՉՀ.երորդի (1321) հայկազեանս տոմարի, գործակցութեամբ ընտրեալ եւ սրբազան Յոհաննու րաբունւոյ եւ
մերում հարազատ հոգեւոր եղբօր, այլ եւ օգնականութեամբ աղօթից Բարսեղ աբեղայի՝ ծառայի Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի, Որդւոյն Աստուծոյ:
6. 44ա (1334 թ.) Իսկ յետոյ մակադրեալ եղեւ իմով
ձեռամբ ի դէմս քարտիսի Գրիգորի աբեղայի եւ սուտանուն կրօնաւորի: Ի թվի հայոց ՉՁԳ.երորդի (1334),
ի լուսազարդ անապատիս Մեծոփոյ վանք առձայնելոյ,
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ընդ հովանեաւ Սուրբ մօրս լուսոյ Աստուածածնի, ի
յիշատակ բարի հոգեւորական օգտից Վեգենայ կուսակրօն միայնակեցին: Եւ այլ բազում ճառս ասացեալ է
վասն միութեան բնութեանն եւ կրիցն կամաւորական
պատարագին եւ մեղսաքաւիչ խորհրդոյն եւ վասն ջուր
արկանելոյ ի խորհուրդն եւ զգեստու քահանային,
երկրորդ գալստեան, յարութեան, Նիկոդիմոսի ծնանելոյ, ջուրցն եւ այլ բազում բանս ասացեալ է, այս Մխիթարս Գոշն է մեծ, որ զԴատաստանագիրքն այլ նա է
արարեալ:
Տե՛ս ԺԴ. դ. յիշ-ք, էջ 267:

7. 89բ (1337 թ.) Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէ[ն]: Արդ,
ի յամի ծնընդեան փրկչին մերոյ Ռ.երորդի Յ.երորդի
Լ.երորդի Է.երորդի (1337) թարգմանեցաւ Համառօտ
հաւաքումն գրոց հոգոց եւ առաքինութեանց նորին եւ
զօրութեանց, նա եւ հրեշտակաց, ձեռամբ Ֆրա Ջուանի
Անկլիացւոց, ի գեղջէն, որ կոչի Սուիննէֆօրթ, ի կարգէ քարոզաց սրբոյն Դօմինիկոսի, որոյ թարգմանէր
Յակոբոս վարդապետն ազգաւ հայ, եւ նա ի կարգէ
քարոզողաց սրբոյն Դօմինիկոսի, ի Վերին վանքս
Քռնոյ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, որոյ
առաջնորդ էր եւ հոգաբարձու Յոհան վարդապետն, որ
մականուն կոչի Քռնեցի, որոյ անուն շինեցին զսուրբ
ուխտս աստուածասէր եւ բարեպաշտ պարոն Գորգն եւ
ամուսինն իւր՝ տիկին Ելթիկն: Եւ սոքա երեքեանն Յոհան վարդապետն եւ պարոն Գէորգն եւ տիկին Ելթիկն
ինքնայօժար կամօք նուիրեսցին զվանս կարգին Քարոզողաց սրբոյն Դօմինիկոսի՝ տուրք յաւիտենական:
Արդ, վերոյ ասացեալ վարդապետն Յոհան եղեւ պատճառ բազում օգտութեանն եւ ժողովեաց աստ վարդապետք ի լատինացւոց եւ ի հայոց, տածելով զամենեսեան ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ, եւ թարգմանեաց եւ
թարգմանէ գիրս բազում՝ ոգեշահս եւ լուսաւորիչս. եւ
ոչ այսչափ միայն, այլ եղեւ իբրեւ հաւատարիմ լրտեսն
Յեսու Նաւեա՝ մտանելով յերկիրն աւետեաց, այսինքն՝
ի միաբանութիւն սուրբ եկեղեցւոյն Հռոմայ: Եւ եբեր
ազգիս հայոց զփրկական համբաւն եւ առաջնորդեաց
արժանաւորացն մտանել ի հնազանդութիւն գերադրական աթոռոյն Հռօմա, որ մուտ եւ դուռն երկնից արքայութեանն, որում եւ զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր. ամէն: Արդ, որք օգտիք ի սմանէ՝
կարդալով կամ օրինակելով, յիշեցէ՛ք ի սուրբ աղօթս
ձեր զիս՝ զՖրա Դօմինիկոսս եւ զհայրն իմ՝ զԱռաքելն,
եւ զմայրն իմ, որ ամենայն մարմնաւոր պիտոյիւք
աշխատեալ են ի վերայ իմ, եւ Աստուած՝ ձեզ ՛՛:
8. 191ա (1355 թ.) Կատարեցաւ Կանոնական գիրքս
ի դառն եւ ի դժնեա ժամանակիս, յորում ոչ գոյր թագաւոր յազգէն նետողաց, այլ անբարեսէր մարդիկ
բռնացեալ ունէին զաշխարհս ամենայն եւ ամրանային
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ի դ[ղ]եակս եւ ի քաղաքս մի զմիմեամբք եղանելով: Ի
սոյն աւուր եղեւ զրաւ սորա ի քաղաքս Եզնկայ, ի
ձեռն սուտանուն երիցու Ստեփաննոսի, ընդ հովանեաւ սուրբ տաճարիս, որ Ծառով Սուրբ Յակոբ կոչի,
յորժամ յԱխիայնապէկն ի քաղաքիս էր, եւ խօճայ յԱլի
ոմն բազում զօրօք ի վերայ էր եկեալ, զոր Տէր Աստուած զբարին աջողէ մեզ: Բայց գրեցաւ սա ՊԴ. (1355)
թվին յամսեան օգօստօսի Դ., ի վայելումն եւ յիշատակ
Գրիգոր աբեղային՝ գրոց աշակերտի եւ բանի սպասաւորի, որ ետ գրել զսա յիշատակ իւր եւ ծնօղաց իւրոց
եւ ամենայն արեան առուաց եւ համօրէն իւր երախտաւորացն եւ սուրբ րաբունապետացն իւրոց՝ Կիրակոսի
եւ Յովանիսի, որոց յիշատակն աւրհնութեամբ եղիցի,
եւ բանք նոցա առաւել պտղաբերեսցի, եւ կենդանի
|190բ| աղօթք նոցա յամենայնի մեզ պարիսպ եղիցի, եւ
նմա փառք յամենայնի յայժմ եւ յաւիտեան:
Տե՛ս ԺԴ. դ. յիշ-ք, էջ 411:

9. 121բ (1384 թ.) Զնուսատ ծառայս յիշատակի
արժանի արասջիք. ի թվականիս ՊԼԳ. (1384) գրեցաւ
սուրբ եւ ոգեշահ մատեանս այս, զոր ի շնորհաց կարողատուր Հոգոյն Սրբոյ առեալ, երիցս երանելի, արդիւնաւոր ծերոյն Եւագրի մեծի եւ հզօր վարդապետի, յանապատիս մերձ ի Խիզան՝ Սուրբ Խաչ անուն յորջորջական, որք հանդիպիք այս մատենի Ներսէս անուն մեղաւորի:
Տե՛ս ԺԴ. դ. յիշ-ք, էջ 551:

10. 451ա (1415 թ.) [Ա]րդ, րաբունապետ իմ գովելի,
ընտրեալ յազգէս հայկազեանի,
որ գաւառաւ էր Սիւնեցի,
եւ բնակութեամբ էր յաթոռոյն Եւստաթէի,
որ Սիմէոն անուն կոչի:
Յողորմութենէ Սուրբ Հոգւոյն եկեալ ի գաւառս
Արարատեան եւ դաս հրամեալ բազում ժամանակ,
որպէս ի Քրիստոսէ շնորհեալ մեզ: Եւ ապա ի խնդիր
[ելեալ] ամենայն աստուածաշունչ գրոց եւ մեկնչաց եւ
ստացեալ բազում՝ զոմանս գրելով եւ զոմանս գըրել
տալով, հալալ ընչիւք, որ եւ զայս ԲԺ.նից մեկնիչս
ստացաւ ի վայելումն անձին իւրոյ եւ աշակերտաց
իւրոց. եւ յետ աստեացս՝ անջինջ յիշատակ իւր եւ
ծնողաց իւրոց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց: Արդ,
գրեցաւ սա ի վանքն Հերմոնի, ձեռամբ Գրիգորի, ի
թվականիս հայոց ՊԿԴ. (1415): Արդ, յերես անկեալ
աղաչեմ զամենանսդ, յիշեսջի՛ք զվերոյ ասացեալ զմեծ
րաբունապետն, որ որբոց խնամիչ է եւ տնանկաց
մխիթարիչ, վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ արքայութեան
նորա, զոր Տէր Աստուած վայելել տացէ, եւ նմա փառք
յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 175:

11. 217բ (1598 թ.) Արդ, գրեցաւ սա
ի մեծ թվականին հայոց ՌԽԷ. (1598)
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արարածքս է մայր գրոց,
հիմն եւ արմատ արարածոց,
վեր բերող մարդկան հոգւոց,
ի զբազմանց եւ ցնորոց:
Ելքըն դնէ ելս ի մտի
եւ տայ հայել բարձր տեղի
ի գեղեցիկն սուրբ վայրի,
ուր ամենայն արդար հանգչի:
Ղեւտականն ուսուցանէ
քահանայից վարդապետէ,
թէ քահանայն սրբիլ պարտ է
ի շաղախմանց, որ յաշխարհէ:
Թիւքըն յայտնէ մեզի զայս բան,
թէ մեղքն առնէ ըզմարդն անբան,
հեռացնէ յարկէն վերնական,
խառնէ ի դասս ձախակողմեան:
12. 50ա (1593 թ.) ԶԲասիլս յիշեցէ՛ք ի Տէր զկնի
աշխատողի սորին: ԶՄկրտիչ վարդապետն Մեծոփեցի
յիշեսջի՛ք առաջի Քրիստոսի՝ անմահ Գառինն անարատի, որ զսուրբ գիրս գրեալ ձեռամբ սուրբ հօրն Ներսիսի, եբե[ր] ի մեզ հասոյց՝ ի պիտականուն վարդապետս Թումա, որ ես տեսի եւ ուրախացայ, յոգի եւ
երկրպագութեամբ համբուրեցի: Նաեւ զսիրելի եղբայրն մեր հարազատ զՄկրտիչն (մի բառի տեղ բաց՝
չգրած) Աւրբելի որդի, որ ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց: Յիշեսջի՛ք ի բաղձալին ամենայնի ի
փրկիչն ամենայն աշխարհի, արժանի լինել, առնել եւ
ուսուցանել ի պարծանս մեր յաւուրն Քրիստոսի եւ
հանդերձ ծնողօք եւ ամենայն արեան մերձաւորօք ի
փառսն Քրիստոսի. ամէն: Գրեցաւ ՊԿԱ. (1412) թվին.
զտրուպս ներգեւ եւ անիմաստ զՅովաննէս լոկանուն
վարդապետս, բանի սպասաւորս, որ զաստուածային
լուսազարդ տառս ստացայ վասն օգտութեան իմոյս
նուսատութեանս, նաեւ յետ մեր յիշատակ լինել մեզ եւ
ծնօղաց մերոց: Գրեցաւ ի ՌԽԲ. (1593) հայոց թվին եւ
ի կենարարին մերոյ ՌՇՂԳ. (1593):
13. 76ա (1599 թ.) Ի թվին ՌԽԸ. (1599), ի մայրաքաղաքն յԱմիթ, որ է Տիգրանակերտ, ի Մայիս-Յունիս
ամսոյ Զ. Երեւման խաչի Բ.շաբաթին սկիզբն եդիր սուրբ
աւետարանիչի մեկնչին՝ տէր Ազարիայ կաթողիկոսն:
14. 407ա (1604 թ.) Արդ, գրեցաւ Մեկնութիւնս
մատթէոսեան Աւետարանին ի մեծ թուականութեան
հայոց Ռ. եւ յիսուներորդի եւ երրորդի (1604), ի յերկիրս Մոկաց, ի մեծափառ եւ ի հրեշտակաբնակ անապատս, որ Ծպատ վերաձայնի, ի դուռն Սուրբ Ամենափրկչիս եւ Սուրբ Կարապետիս, ի դառն եւ ի վշտալից
ժամանակիս, ի սասանման եւ ի վրդովման ներկայիս,
որ շուրջանակի սաստկագոյն երկեղիւ <ի> պաշարեալ
կամք, ի պարսիցն, ի մարացն եւ յօսմանականացն, որ
ի սոյն ամի շարժեցաւ արքայն պարսից շահ Ապասն
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յԱսպահանայ եւ եկն ի վերայ Դավրէժ Շահաստան
քաղաքի, որ Ոսկեքարն կոչի, կոտորեաց զբազում զօրս
քաղաքին եւ էառ զնա:
15. 86ա (1630 թ.) Առաւել պարզաբանութիւն
քրիստոնէական վարդապետութեան, թարգմանեալ ի
վռանկաց լեզուէ ի հայոց բառն, ձեռամբ տէր Պօղոս
եւ Պետրոս հայոց քահանայի եւ հրամանաւ Որբան
փափին՝ Ը.երորդ Ուրբանոսի |86բ| եւ սուրբ Ժողովոյն,
որ վասն հաստատութեան Հաւատոյ կարգեալ է: Կազմեալ եղեւ ի թվին ծնընդեան Քրիստոսի ՌՈԼ. (1630):
Ես՝ տէր Ներսէս արքեպիսկոպոս Բաղիշոյ քաղաքին,
տեսի զայս գիրքս, որ է Պարզաբանութիւն քրիստոնէական տնօրինականացն, թարգմանեալ ի լատի լեզուէ ի հայոց բառս ի տէր Պետրոս եւ Պօղոս քահանայ
կրօնաւորն: Արդ, վասն ստուգութեան սորա վկայեմ, եւ
կամակից եղէ կազմութեան սորին, զի ճիշտ եւ ստոյգ է
բանք սորա: Ի թվին հայոց ՌՀԳ. (1624) եւ ֆռանգաց
ՌՈԻԴ. (1624): Ես՝ տէր Ներսէս արքեպիսկոպոս Բաղիշոյ քաղաքին, ձեռօք իմօք գրեցի զայս վկայութիւնս:
Ես՝ ֆրա Օգօստինոս Բաջենցի, ի կարգէն Քարոզողաց սրբոյն Դօմինիկոսի, յաշխարհէն Հայոց, յերկրէն
Նախջիւանայ, ի գաւառէն Էրնջակոյ, ի գեօղաքաղաքէն Ապարաներ, զի եկի ի մայրաքաղաքն Հռոմ վասն
հնազանդութեան գերադրական աթոռոյս սրբոց գլխաւոր առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի եւ յառաջնորդի
նոցին Ը.երորդ Ուրբանոսի փափին, ի թվին ծնընդեանն Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ ՌՈԼ. (1630):
Եւ երբ տեսի զվերոյգրեալ Պարզաբանութիւնն քրիստոնէական վարդապետութեան, եռահրամանոց մեծաւորացն ընթերցայ տուն առ տուն եւ գտա զէութիւնն
անսխալ, բաց ըստ քերականութեան բառիցն աւելի
կամ պակաս: Իսկ յաշխատող յայսմ տառի զտէր Պետրոս եւ Պօղոս քահանայ եւ կրօնաւոր ի հայոց ազգէն,
որ եւ թարգմանեաց ստուգութեամբ ըստոյգ ի ֆռանգաց լեզուէ ի հայոց լեզուն, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ ի
սուրբ աղօթս ձեր, զի Յիսուս Քրիստոս Աստուած մեր
յիշողացն եւ յիշեցելոցն ողորմեսցի յիւր միւսանգամ
գալստեանն. ամէն:
Գրեցի զվկայութիւնս ձեռամբ իմով ի Մայիս Դ., ես՝
Ստեփաննոս աւագ սարկաւագ յԱմթեցի, Գասպարի
որդին, վկայեմ ստուգութեան սորին:
16. 88բ Կատարեցաւ գիրք Յաղագս հոգոյն եւ զօրութեանց նորին եւ առաքինութեանց ի խնդրոյ վարդապետին Յոհանու, որ կոչի մականուն Քռնացի, ի
Վերին վանքս Քռնոյ, որոյ առաջնորդ էր վերոյ ասացեալ վարդապետն Յոհան եւ ձեռնատու այսմիկ եւ այլ
բազում բարեաց, որք օգտիք ի սմանէ. շնորհս վերառեցաք Աստուծոյ:
17. 91ա Մախթանս աղաչանաց մատուցանեմք
վերլուծողաց այսմ մատենի մեծ իմաստնոյն Փիլոնի,
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որք առ ի սմանէ օգտութիւնս ինչ գտանէք, թողութիւն
յանցանաց հայցեցէք յԱստուծոյ յոգնիմաստ հռետորին, որոյ անուն կոչի Յոհաննէս րաբունի եւ մականուն
Եզնկաեցի, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Բով. 13ա-5բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 389բ (1795 թ., նոտրգիր) Աստուծով թվին
ՌՄՃԽԳ. (1794), ամսուանն Յուլիսի ԻԵ. (25) շահըն
եկաւ, Երեւան առաւ թվին ՌՄՃԽԴ.ին (1795) Ղայսարէն քանդեց, գնաց Թիֆլիզ քաղաքն առաւ, եսիրու
թօպներն բերեց, տարաւ Թեհրան հասցրոց Աղայ Մամատ խանըն:
423բ (1795 թ., նոտրգիր) Մեծայշուք եւ փառազարդ, բարեյտումն եւ ազնվայզար, պերճայպատիւ եւ
շքեղայպանձ, խոհեմայզարդ եւ հանճարառատ, իսկական բարեկամիդ մերոյ եւ ըս[տ]ոյգ սիրելոյդ մեծի իշխանայզուն իշխանիդ, պարեյպաշտօն եւ մեծայհաւատ
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սոքայ սէր եւ բարեյբարոյ ուրպըն սիրելի եղպայր
Պետրոսին եւ ի խնամս Տեառն. ամէն:
498բ (1795 թ., նոտրգիր) Է. Աստուծով թվին
ՌՄՃԽԴ.ին (1795), հոգտերբերի Ի.ին (20) ես՝ լուսայհոքի մահտեսի Յօհանի որդի Քալ Օվանէսըս առի այս
պատմութեան գիրքս. ամէն:
2. 420բ (ԺԸ. դար, անարուեստ նոտրգիր) Այս է իմ
Յարթիւնիս ղալամըս, Տիրամայր սուրբ կոյս Աստուածինս, քեզ եմ բարեյխօս բռել վասն գրեալ Աստուծոյ
փրցութեան, այս Ովանէսի որթի Յարութիւնըս գրեցի
ծեռամպ:
3. 151բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Այս է ի մեր Մայրանին:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «94-9/3276-Ն», 2ա՝ «ՌՁԹ. – 1640
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «Հաւաքածոյք կանոնաց
Ժողովածոյ հայրապետաց», թուաբանական հաշուարկ,
«Սահակ վարդապետ Ամատունի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 498ա՝ «Է. Գերագովելի եւ գերյիմաստ
բարձրայպատիւ եւ հանճար յսօր արարչագործ մարդս
իւր», 498բ՝ «Այս է իմ Յարութիւնի ղալամըն»:

3277
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 48. չգրուած՝ 44ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ողկոյզ, ուղղանկիւն շրջանակի
մէջ՝ «[A GALLIA]RDON» (հմմտ. ձեռ. 2225): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
19,6x13,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած
(15,6x9,7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 1ա): ՏՈՂ՝ 30: ԿԱԶՄ՝ տպարանային դրոշմազարդ կարմիր կաշի՝ փեղկերին եւ մէջքին ոսկեզօծ
եզերաշրջանակով բուսական զարդանախշեր, Ա. եւ Բ. փեղկերի
բուսական զարդանախշի կենտրոնում ձուածիր շրջանակ, որի
մէջ՝ «Խաչելութիւն» տեսարանը. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. լուսանցակողերը՝ ոսկի: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Զ, Ա, Զ ծաղկաթուղթ
(նախկին կազմաստառը), Բ-Ե. սպիտակ չգրուած թուղթ՝ լուսագծերով:

Նմուշ 1ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, գունաթափ,
մէջքի կաշին ճաքճքած, Բ. փեղկի կաշին քերծուած. թերթերին
տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. թանաքի բարձր թթուայնութեանի հետեւանքով թերթերը
տեղ-տեղ գունափոխուած. Պհպ. Գբ՝ հանդիպակաց երեսի գիրը
արտատպուած. թ. 1՝ պատռուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-31ա [Յովհաննէս Անգլոսի] Համառօտ հաւաքումն յաղագս հոգւոյ եւ զօրութեանց նորին
Տե՛ս ձեռ. 868, 193ա-244ա. [Նխդր.]/1ա: ա/1աբ: բ/1բ:
գ/1բ-2ա: դ/2աբ: ե/2բ: զ/3ա: է/3աբ: ը/3բ: թ/3բ-4բ: ժ/4բ:

ժա/4բ-5ա: ժբ/5աբ: ժգ/5բ-6ա: ժդ/6աբ: ժե/6բ-7ա: ժզ/7ա:
ժէ/7աբ: ժը/7բ-8ա: ժթ/8աբ: ի/8բ-9ա: իա/9ա-10բ: իբ/10բ-1բ:
իգ/11բ-2բ: իդ/12բ-4բ: իե/14բ-5բ: իզ/15բ-7ա: իէ/17ա:
իը/17աբ: իթ/17բ-8ա: լ/18ա: լա/18ա-9ա: լբ/19աբ: լգ/19բ20բ: լդ/20բ: լե/20բ-1ա: լզ/21աբ: լէ/21բ-2ա: լը/22ա-3բ:
լթ/23բ-4ա: խ/24աբ: խա/24բ-5ա: խբ/25ա-6ա: խգ/26ա-7ա:
խդ/27աբ: խե/27բ-8ա: խզ/28ա: խէ/28ա-9ա: խը/29ա-30ա:
խթ/30ա-1ա: ծ/31ա:

Բ. 31բ-43բ Ի գրոց պատճառաց Արիստոտէլի
կամ որպէս ոմանց թուի՝ Պրոկղի
Տե՛ս ձեռ. 110, 351բ-69բ. ա/31բ-2ա: բ/32աբ: գ/32բ:
դ/32բ-3ա: ե/33աբ: զ/33բ-4ա: է/34աբ: ը/34բ-5ա: թ/35աբ:
ժ/35բ-6ա: ժա/36ա: ժբ/36աբ: ժգ/36բ: ժդ/36բ-7ա: ժե/37ա:
ժզ/37բ-8ա: ժէ/38ա: ժը/38աբ: ժթ/38բ: ի/38բ-9բ: իա/39բ:
իբ/39բ-40ա: իգ/40ա: իդ/40աբ: իե/40բ-1ա: իզ/41ա: իէ/41աբ:
իը/41բ: իթ/41բ: լ/42աբ: լա/42բ-3ա: լբ/43աբ:

43բ [Յիշատակարան թարգմանչի] – Դուզնաքեայ
բանս թարգմանեցաւ ի լատինացւոց բարբառոյ ի հայոց լեզու ի ձեռն ուրումն Լեհացի Ստեփաննոս կրօնաւորի, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն մերոյ.
ամէն:
Ծնթ. Գլուխները խորագրուած՝ «Առարկութիւն» բառով:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Հոգեաց
գիրք», Պհպ. Աա՝ «111/3277», «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
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3278
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար (1676ից առաջ)
ԳՐԻՉ՝ Անանուն Ա. (թ. 1-83), Անանուն Բ. (թ. 88-203),
Անանուն Գ. (թ. 206-310):
ԹԵՐԹ՝ 312+1 (կրկն. թ. 75). չգրուած՝ 46ա, 84ա-7բ, 204ա5բ: ՊՐԱԿ՝ 2x10 (2՝ 9)+Ա-Զx12 (Զ 8)+Ա-Ժx12 (Ժ 11)+1-9x12 (9՝
10)+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,9x15,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, թ. 88-203՝ կարմրով սահմանագծուած, թ. 1-83 (13,7x
11,7). վերին տողերի ելուստները գրչախաղերով՝ 8ա, 15ա, 17ա
եւ այլուր, թ. 22-203 (11,2x10,7), թ. 206-310 (14,5x11,3): ԳԻՐ՝
բոլորգիր՝ թ. 1-83 (նմուշ՝ 20ա), թ. 88-203 (նմուշ՝ 142ա), թ. 206310 (նմուշ՝ 254ա). խորագիրք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 31 (թ. 1-83), 35 (թ.
88-203), 27 (թ. 206-310): ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի՝ դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ Ա. փեղկ եւ
դռնակ՝ կանաչ մետաքս, վրան՝ ասեղնագործ ծաղիկներ, Բ.
փեղկ՝ նարնջի մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
ԳԴ (սկ.). սպիտակ չգրուած թուղթ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-24բ [Յովհաննու Անգլոսի] Համառօտ հաւաքումն յաղագս հոգւոյ եւ զօրութեանց նորին (հին
թրգմ.)
Տե՛ս ձեռ. 868, 193ա-244ա. Նխդր./1ա: ա/1ա: բ/1աբ:
գ/1բ: դ/1բ-2ա: ե/2աբ: զ/2բ: է/2բ-3ա: ը/3ա: թ/3աբ: ժ/3բ-4ա:
ժա/4ա: ժբ/4աբ: ժգ/4բ: ժդ/4բ-5ա: ժե/5աբ: ժզ/5բ: ժէ/5բ-6ա:
ժը/6ա: ժթ/6աբ: ի/6բ-7ա: իա/7ա-8ա: իբ/8աբ: իգ/8բ-9բ:
իդ/9բ-11ա: իե/11ա-2ա: իզ/12ա-3ա: իէ/13աբ: իթ/13բ-4ա:
լ/14ա: լա/14աբ: լբ/14բ-5ա: լգ/15աբ: լդ/15բ-6ա: լե/16ա:
լզ/16աբ: լէ/16բ-7ա: լը/17ա-8ա: լթ/18ա: խ/18աբ: խա/18բ9ա: խբ/19աբ: խգ/19բ-20բ: խդ/20բ-1ա: խե/21ա: խզ/21բ:
խէ/21բ-2բ: խը/22բ-3ա: խթ/23ա-4ա: ծ/24աբ:
Ունի նաեւ՝

13ա ԻԸ. Յաղագս տրտնջականին – Տրտնջականն
է ունակութիւն իմն... եւ ոչ առնել զայն ինչ:
Նմուշ 20ա

Ծնթ. Գլխահամարները խախտուած. իե.՝ թռիչք, որի պատճառով ծա. գլուխ:

Բ. 25ա-45բ Յաղագս առաքինութեանց հոգւոյն
(հին թրգմ.)
Նմուշ 142ա

Նմուշ 254ա
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան ըստ Յովհաննու: ԺԱ. դ.:
ԱԲ+ԳԴ. ստացուած մէկական թերթերի ընդլայնակի ծալումով եւ
եզրահատումով (բնագիրը կտրած): Մագաղաթ, 19,3x15. երկսիւն (Աա, Գաբ՝ 17,5x10,5, Աբ՝ 17x8,8, Բաբ, Դաբ՝ 17x14), բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Բա), տող՝ 8, 12: Կարդալ՝ Զա, Եբ, Զբ,
Եա «յայն, որ առաքեացն զիս: Ասեն ցնա՝ զի՞նչ ինչ նշան առնիցես...» (Զ. 29-48), Բա, Աբ, Բբ, Աա «սեալ բնաւ չիք: Պատասխանի ետ նոցա Յիսուս եւ ասէ...» (Է. 15-32):

Նմուշ Բա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա, 25ա, 46բ:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն, դեղին:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, մէջքը
ճաքճքած, դռնակը կծկուած, երեքական կապիչներն ու գամերն
ընկած, երկրորդ կապիչի հիմքը պահպանուած. թերթերին տեղտեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. ընդմէջ թ.
19-20՝ 1 թերթ հիմքին մօտ կտրած. թ. 85-6՝ 2, թ. 204-5՝ 1 թերթ
ընկած. թ. 80-1 հիմքից մասամբ անջատ, Պհպ. Դբ, 46ա, 87բ,
204ա, 205բ, 311ա՝ հանդիպակաց երեսների գիրը մասամբ արտատպուած. 111ա-22բ՝ թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

Տե՛ս ձեռ. 930, 256բ-76ա. Նխդր./25աբ: ա/25բ-6ա: բ/26ա:
գ/26ա-7ա: դ/27աբ: ե/27բ-8ա: զ/28աբ: է/28բ-9բ: ը/29բ-30բ:
թ/31աբ: ժ/31բ-2ա: ժա/32ա-3ա: ժբ/33ա-4ա: ժգ/34ա-5ա:
ժդ/35աբ: ժե/35բ-7ա: ժզ/37ա-8բ: ժէ/38բ-9ա: ժը/39ա-40ա:
ժթ/40ա-1ա: ի/41ա-2ա: իա/42ա-4ա: իբ/44ա-5բ: իգ/45բ:

Գ. 46բ-83բ [Համառօտ հաւաքումն] յաղագս
բնութեան հրեշտակաց (հին թրգմ.)
Տե՛ս ձեռ. 930, 226ա-56բ. Նխդր./չիք: ա/46բ-7բ: բ/47բ8ա: գ/48ա-9ա: դ/49ա-50ա: ե/50ա-1ա: զ/51ա-2բ: է/52բ-3ա:
ը/53ա-4բ: թ/54բ-6ա: ժ/56ա-8ա: ժա/58ա-9ա: ժբ/59ա-60բ:
ժգ/60բ-1բ: ժդ/61բ-4բ: ժե/64բ-7բ: ժզ/67բ-9բ: ժէ/69բ-71ա:
ժը/71ա-2բ: ժթ/72բ-6ա: ի/76ա-7ա: իա/77ա-8ա: իբ/78ա-9ա:
իգ/79ա-80բ: իդ/80բ-2բ: իե/82բ-3բ («...եւ ընդ նոյնն մարտնչել
յետ ժամանակի (չշարունակած)»):

Դ. 88ա-203բ [Ալբերտի Մեծի] Համառօտ [հ]աւաքումն աստուածաբանականի ճշմարտութեանն
Տե՛ս ձեռ. 104, 2ա-397բ. [Ցանկ]/88բ: Յռջբ./88ա: 1/89ա104բ: 2/104բ-26բ (խորագիր/չիք): 3/126բ-41ա: 4/141ա-54բ
(Գրչից՝ 154բ «Աստուծով եղեւ աւարտումն գիրք չորրորդ. ի
փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ»): 5/154բ-75ա (Գրչից՝ 175ա
«Աստուծով եղեւ աւարտումն հինգերորդ գրգիս. օգնութեամբ
շնորհօքն Յիսուսի Քրիստոսի»): 6/175բ-91բ (Գրչից՝ 191բ
«Կատարեցաւ գիրք վեցերորդ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ»): 7/191բ-203բ: Յիշ. թրգմ./չիք:

Ե. 206ա-310բ [Բարթողիմէոսի Մարաղացւոյ Մեկնութիւն Վեցօրէից]
Տե՛ս ձեռ. 1659, 1ա-350ա. Ցանկ/206ա-7բ: [Նախերգան]
/207բ-9ա (խորագիրը՝ ջնջուած, (վրջ. չշարունակած) «...եւ
արդ սկսանիմք նախ զըս»): 1. ա/209բ-23բ: (խորագիր/չիք):
բ/223բ-33ա: 2/233ա-44բ: 3/244բ-50ա: 4/250ա-63ա: 5/263ա6բ: 6/266բ-82բ: 7/282բ-5բ: 8/285բ-310բ: [Յիշ. թրգմ.]/310բ:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 203բ (1676 թ., նոտրգիր) Փա՜ռք ամէներանեան
բնութեանն համագոյ եւ միասնական սուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ էրն ի
սկզբանէ եւ այժմ եւ միշտ եւ յանզրաւ յաւիտեանս:
Արդ, ես՝ յետինս ի բանասիրաց Իսահակս, անուամբ
եւեթ վարդապետ, տեսեալ զսխալագործութիւն գրոցս,
աշխատասիրեալ ի լաւագոյն օրինակաց սրբագրեցի,
որպէս եւ տեսանէք յանցնիւր տեղւոջ նշանակեալ:
Վասն որոյ խնդրեմ՝ որք մի անգամ վայելէք յաստուածատունկ բուրաստանէս, յիշեսջի՛ք զմեզ յաղօթս ձեր: Ի
թիւ կենարարին ՌԶՃՀԶ. (1676) ամին եւ ի հայկեան
թվականի ՌՃԻԵ. (1676) ամի գրեցաւ:
2. 203բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Յիշատակ է գիրքս Մաղաքիայ վարդապետին, որ էառ ի հալալ վաստակոց
իւ[ր]ոց եւ ետ ի դուռն Դարաշամբու Սուրբ Նախա-
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վկային: Օվ ոք ընթեր[ն]ու, մի բերան ողորմի ասէ, որ
եւ Աստուած իւրն ողորմի. Մաղաքիայուն թարկմանի
հրեշտակ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Հոգեաց
գիրք (2)», Ա. փեղկին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր. 48 1
Համառօտ հաւաքում Գրիգորի Աստուածաբանի յաղագս հոգոյ զօրութեանց 2. Աստուածաբանի ճշմարտութեան առաքինութեան 3. Ճառ ի Վեցօրէից», 1ա՝
«ՌՃԻԵ. 1676 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Մարդն ունի երիս աչքս,
այսինքն մարդն, որ վ/// (3-4 բառ ջնջուած) որով ///
հաւատաց, որով տեսանէ ամենայն», Պհպ. Աբ՝ «ա բ գ
դ ե զ»:

3279
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 50 (գրչի էջակալում՝ 2-99, որ է՝ 1ա-50բ). չգրուած՝ 1բ,
21բ-2բ, 42ա-50բ: ՊՐԱԿ՝ խառն (Ա, Դ, Զ 9, Բ, Ե 8, Գ 7): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «N. P.», «N 2»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,7x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (14,5-15x10,3): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա). խորագիրք՝
կարմիր: ՏՈՂ՝ 20-23: ԿԱԶՄ՝ կանաչ ծաղկաթուղթ. միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, գունափոխուած, խոնաւութիւնից կծկուած, քարացած, Ա. փեղկին մեծ
թանաքաբիծ, Բ. փեղկի ստորին անկիւնի ծաղկաթուղթը թափուած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր. սկզբից եւ վերջից՝ թ. 1ից առաջ եւ թ. 50ից յետոյ մէկական թերթ ընկած. ընդմէջ թ. 21-2, 29-30՝ մէկական թերթի ելուստ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-38բ Ուղղափառ դաւանաբանութիւն առ
սուրբ Երրորդութիւնն եւ մարդեղութիւնն, արարեալ ի
Վահրամայ վարդապետէ, որ եւ Գրիգորիս կոչեցեալ,
ի խնդրոյ մեծի թագաւորին Հայոց Լեւոնի
2ա-20բ Վահրամայ վարդապետի, որ եւ Գրիգորոս կոչեցեալ, ասացեալ Յաղագս սրբոյ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն եւ փրկական
տնօրէնութեանն Քրիստոսի – Հաւատամք եւ խոստովանիմք մի աստուածութիւն՝ յերիս անձնաւորութիւնս,
ոչ ըստ անձանց... Աստուած ի վերայ ամենեցուն օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
– 20բ [Յիշատակարան հեղինակի. ձեռ. 583,
33բ] – Այսոքիկ աստուածաբանական բանք շարադրեալ ի մերս նուաստութենէ՝ Վահրամայ վարդապե-

տի, ի հրամանէ մեծի թագաւորին Լեւոնի, վասն որոյ
եթէ ինչ արժանաւոր եւ պիտանացու յասացեալն գտցի,
Աստուծոյ շնորհ, որ զկամել ետ մեզ եւ զառնելն: Իսկ
եթէ նուաստագոյն եւ դուզնաքեայ ի շահս օգտութեան,
քանզի սխալագոյն եւ կամ թէ որ ինչ որ ունիմ ասել
գ|21ա|տանել ի գրեցեալքս, քան զանձն իմ եւ զայլս
հաւանեցուցանեմ աստուածային գրոց վկայութեամբ,
որ են ի սոյն շարադրութիւն առատադրեալ: Սակս որոյ
զայնքան թիւրութիւն իմոյ տկարութեան վարկանիջիք,
որ վասն երկրաքարշ եւ մեղսասէր գոլոյ, ըստ հոգւոյ
եւ ըստ մարմնոյ ոչ կարացի ի բարձրագոյնսն եւ յաստուածային խորան մտանել, եւ յայնմանէ փարթամութիւն բարձրագունից մտաց ընծայել: Վասն որոյ բարեսէր կամօք չափաւոր այս աշխատութեան թողութեան
անչափոց մեղաց իմոց հայցեսջիք յանբաւաբաշխ
բարեացն Աստուծոյ:
Բ. 23ա-38բ Յաղագս մարմնառիկ տնօրէնութիւնն
Քրիստոսի – Զկնի ճառից յանճառելի տնօրէնութիւնն,
որ յերրեակ փառաւորեալ... եւ Տէր փառակից Հօր եւ
Հոգւոյն, օրհնեալ յաւիտեանսն. ամէն:
Գ. 39ա-41բ Յաղագս անձին բան ինչ խօսեցեալ՝
[Յակոբ վարդապետի, ի խնդրոյ պարոն Օշնի. ձեռ.
3192, 340ա] – Արդ, գիտել պարտ է, զի անձն ի գոյանալ անհատին էանայ... բամբասեն, թէ հայոց վարդապետքն վասն անձին ոչ բան չգիտեն ասել:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Վահրամայ ///հաս ի սուրբ Երրորդութիւնն», կազմի Ա. փեղկի
աստառին՝ «123/3279», 1ա՝ «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
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3280
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԱՑ
ԶՄԻՒՌԻՆ քաղաք
ՍՏԱՑՈՂ՝ Կիրակոս Թալնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 225. չգրուած՝ 4բ, 225աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԹx12 (Ա 10, ԺԹ
11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական
զարդանախշ, ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,1x15,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16,3x11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 1ա): ՏՈՂ՝ 37: ԿԱԶՄ՝
բաց շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝
սպիտակ չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.). սպիտակ
չգրուած թուղթ, ձեռագրի թղթից:

Նմուշ 1ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական,
թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, ցեցի անցքերով, մէջքի վերին մասում պատռուած, զոյգ կապիչներն ու գամերն ընկած, կաշին գունափոխուած, խոնաւութեան եւ թանաքի
հետքերով. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով
թերթերը գունափոխուած. որոշ մանրանկարները մատիտով
ուրուագծուած. ընդմէջ Պհպ. Ա-թ. 1՝ մէկ թերթ ընկած, թ. 1-8 կարերը թուլացած. Պհպ. Ա, թ. 1-4, 221-5՝ ցեցի անցքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-224ա Նորին բազմերջանիկ եւ երանաշնորհ
սուրբ հօրն եւ անյաղթ հեռետորին եւ լուսաւոր վարդապետի եւ խարազնազգեաց ճգնաւորի, նորոգ լուսաւորչի հայոց Գրիգորի եռամեծի Լուծմունք դժուարիմաց բանից եւ քաղուածոյ Սաղմոսացն Դաւթի, ի
սրբոյն Վարդանայ մեկնութենէն, յոյժ պիտանի շարադրութեամբ եւ գեղեցիկ պիտառութեամբ: Աւգնեա՛ Հոգիդ Սուրբ եւ առ քեզ աւարտեա՛ (2ա).
Տե՛ս ձեռ. 1020, 3-373բ: Ցանկ քաղուածոց/չիք: Ցանկ է
առաջին կանոնին/ 1աբ: Նորին բազմերջանիկ/ 2ա-4ա: 1/ 5ա24բ: Ցանկն երկրորդ կանոնիս/24բ-5բ: 2/25բ-45ա: Ցանկ է
երրորդ կանոնին/45ա-6ա: 3/46ա-75ա: ա/49ա-50ա: բ/50բ52բ: գ/53ա-4բ: դ/61ա-3բ: ե/68ա-71ա: Ցանկ է չորրորդ կանոնի/75ա-6ա: 4/76ա-103ա: ա/77բ-8բ: բ/88ա-90բ: Ցանկն է
հինգերորդ կանոնի/103ա-4ա: 5/104ա-33ա: ա/105ա-6ա:
բ/108ա-10բ: գ/116ա-17բ: դ/121ա-3ա: ե/124բ-5բ: Ցանկ է
վեցերորդ կանոնին/133բ-4ա: 6/134ա-61ա: ա/156ա-8ա: Ցանկ
է եւթերորդ/161աբ: 7/162ա-81ա: Ցանկ է Ը.դ կանոնիս/181բ2բ: 8/182բ-224ա: ա/193ա-4բ: բ/194բ-5բ: գ/196ա-7բ: դ/197բ9ա: ե/199բ-201ա: զ/207բ-9բ: – Յիշ. հեղ./չիք:
Տե՛ս Գրիգոր Տաթեւացի, Մեկնութիւն Սաղմոսաց, աշխատ. Ա.
Քէօշկերեանի, Աստուածաշնչական մեկնութիւններ, Երեւան, 1993:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 221ա Որ եւ զեղկելի գծողս աղաչեմ չմոռանալ յիշմանէ:
2. Ստացողի. 11ա Ո՜վ սուրբ ընթերցօղք յայսմ
հոգէլի սոփերիս, յիշեսջի՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր
զիս՝ զանարժանս ի յետին բանասիրաց Կիրակոս վե-
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րատեսուչ ի Զմիռին քաղաքի, որ եւ դուք յիշեալ լիջիք
ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն (նման՝ 15բ, 18ա,
20բ, 24բ, 46ա, 76ա, 133ա):
11բ Որք օգտիք ի սմանէ, յիշեսջի՛ք զանարժան
զտէր Կիրակոս յետինս պաշտօնէից, որ բազում փափաքանօք ետու գրել զսուրբ գիրքս Քաղուածոյ Սաղմոսիս՝ յիշատակ ինձ, եւ որք վայելէքն եւ ընթեռնուք,
յիջեսջի՛ք զմեզ յաղօթս ձեր, եւ դուք եւս յեղիցիք յիշեալք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (նման՝ 16բ, 18բ, 21ա,
103ա):
12բ Ո՜վ սուրբ մանկունք Սիոնի, յորժամ որ ընդեռնուք եւ օգտիք, յիշեսջի՛ք զանարժանս յիշման՝ զԿիրակոս պաշտօնաւորս, եւ դուք լիջիք յիշեալ առաջի
Քրիստոսի. ամէն (նման՝ 13բ, 17բ, 19բ, 161ա):
224ա Աւրհնութիւն Հօր, Գոհութիւն Որդւոյ եւ
բարեբանութիւն ամենասուրբ Հոգւոյն, որ յոչնչէ արար
զամենայն եւ զարդարեալ չէ յակս ամենայն, նմա
փա՜ռք եւ գոհութիւն եւ պատիւ եւ երկրպագութիւն ի
բոլոր գոյիցս, եւ ի լրումն եղելոցս, անկարօտին Աստուծոյ, եռանձնեայ եւ համագոյ սուրբ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդոյ եւ
Հոգոյն Սրբոյ. այժմ:
Արդ, ես՝ թաղձեալս մտօք եւ ցաւագնալս անձամբ,
տարտամս ի բարեաց գործոց եւ տարագրեալս յարդարութենէ, վերջինս ի ծնունդս յեկեղեցոյ եւ տրուպս բանասիրաց փութոյ, պիտակ անուն Կիրակոս, խնդրօղ եւ
փափագօղ եղեալ յայս հոգէլի եւ հոգէբուղխ բուրաստանիս, որ եւ արժանի արար զանարժանս փափագանաց իմոց, որ եւ խնդրէի յարաժամ վասն Քաղուածու
Սաղմոսին՝ ըստանալ ինձ յիշատակ անջնջելի, բազմամեղի, յօժար վասն սեւութեան հոգւոց լուեաց, առիթ եւ
սատար փրկութեան իմոյ անձինս՝ յոգնամեղի Կիրակոս Թալնցի, յերկրէն Արաատցի, ի թէմէն Սուրբ Լուսաւորչի, սնեալ եւ վարժեալ ի գահ Իջման Սուրբ
Միածնի (= Էջմիածնի), բայց ի վերջինս կոչեցեալ վերատեսուչ ի Իզմիւռին Լիկէացւոց: Արդ, ես՝ յետնեալս
առաքինութեանց եւ թափուրս ամենայն բարեաց գործոց, երեսս անկեալ աղաղակեմ ի խորոց սրտէ եւ
աղերսեմ տարտարօսագին պաղատանօք, ես՝ անարժանս, հողս եւ փոշիս ոտից ձերոց, Կիրակոս տրուպս
բանասիրաց եւ յետնեալս ի վարժապետաց եւ անարժանս յիշման՝ առնել արժանի:
Ո՜վ դասք լուսազարդ սուրբ երամից եւ համաշունչ
հարազատ հարց եւ եղբարցդ հոգեւորաց, աղերսեմ ի
խորոց սրտէ զընթերցօղսդ եւ զվայելօղսդ, զի կաթ մի
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արտասուաց ի կաթիլ դուլէ ձերդ մաղթանաց ցօղեսցէ
ի գերեզման հոգւոյս իմոյ տապանի եւ լուասցէ զբազմաշարաւ զազրացեալ յոսկերս մեղօք մեռելոյս: Զի
թերեւս վասն ձեր սիրալիր մաղթանացդ գտայց զողորմութիւն ի բարերար եւ ամէնառատ ողորմածէն յԱստուծոյ, փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ: Որ եւ ձեզ՝
յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս, Տէրն Քրիստոս առ հասարակ ողորմեսցի՝ բարերարն, գթածն, ողորմածն, որ
ամենեցուն կամի զիւր առատ ողորմութիւնն, նա ողորմեսցի առհասարակ յիշողացդ՝ ձեզ, եւ մեզ՝ յիշեցելոցս,
նաեւ զամէնն ասողացն բիւրապատիկ պարգեւեսցէ
աստ եւ ի հանդերձելումն, նաեւ զերկնից արքայութիւնն եւ ամենայն բարեացն պարգեւացն արժանիս
արասցէ. ամէն:
Դարձեալ մաղթանօք աղերսեմ զաշխատողս եւ
զգրօղս, եւ զօրինակիս շնորհօղն, նաեւ զընթերցօղսդ
Տեր Քրիստոս տացէ զբարիս երկնառատ ողորմութիւնն
եւ շնորհեաց Սուրբ Հոգւոյն արժանիս արասցէ, որում
պատիւ եւ փա՜ռք սրբասաց ձայնիւ սրովբէաբար դասուց՝ յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց, հանուրց գոյից եւ
ի մասանց, այժմ եւ անկէտ ժամանակաց. ամէն, եղիցի,
եղիցի:
Ըստ հոլովման ամանակաց ընթացից կրօնոսի յառաջշարժութեան, որ ըստ լրապատարն, նշուղագեղն
արփիա|224բ|ճաճանչ լուսակիրն օրակշիռն, մշտափարատանականն արեւու, ըստեղծականն Արիւսեկի, որ
համբարէ, հոլովէ, կուտէ ամաց յոլովութիւն ի չափ դարուց, շնչասպառ եւ կենդանանորոգ առ ուղղեկան յաւիտենիս. ի յաւարտումն կատարման քսաներորդի
յերկրորդի յոբելինի, քառասներորդի, վեցերորդի
(1146+551=1697) յաբեթական տօմարի եղեւ զրաւ
յայսմ սոփերի, յամսեանն Մարտի մետասաներորդի,
քառասնորդաց պահոց միոջ Ե.շաբաթի ի Իզմիւռին
քաղաքի, ինձ՝ Կիրակոսի յիշատակ անջնջելի:
Արդ, եղեւ զրաւ յայսմ հոգէլի եւ հոգէբուղխ բուրաստանի Քաղուածու Սաղմոսին, ի դառն եւ դժնեայ
ու անբարի ամանակի, յերկիրս Ասիացւոց, ի քաղաքն
Իզմիւռնոյ Լիկիացւոց, ի յայսմ<ը> անդորութեան միջոցի, որ ծովով եւ ցամաքով պատեալ, պաշարեալ
ազգն իսամայելացոց, ունելով սաստիկ պատերազմ
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ընդ ազգին լատինացւոց: Որ եւ մեք եւս ունիմք նեղութիւն բազում ի հարկապահանջութենէ եւ ասպատակաւորէ, ի հէնից եւ աւազակաբար զրկողէ, ոչ թէ միայն
ի ճանապարհս, որ վնասեն վաճառականաց, նաեւ մեր
շրջողաց, այլեւ ի քաղաքս եւ ի գիւղ, որ այս բռնութեամբ վարին այլազգիք: Կողոպտելով, զրկելով, զկին
եւ զտղայս քարշելով, յայտնի կողոպտելով, եւ ոչ
յումեքէ երկնչելով: Ի յայսպիսի յանդորրութեան միջի,
յորում եզերեալ ընդոտնեցան թշնամիք յեկեղեցոյ:
Իսկ ես՝ նուաստս ի կարգս եւ կրսերս վարժապետաց, ի հոգ մտի եւ ժողովեցի ուր որ գտի, նախ՝ զՔաղուածս չորից աւետարանչաց, յերկրորդ՝ զՏեսիլն
սրբոյն Յոհանու աւետարանչի, եւ երրորդ՝ զՔաղուածոցն Վարդանայ մեկնութենէն սաղմոսացն Դաւթի,
ստացայ յիշատակ ինձ եւ հիմնեցի, ինձ կացուցի, եւ ի
մի տուփ կուտեցի, արձանացուցի ի մի գոյ իրի,
զբազումստեղնեան դրուագադրութեան յայսմ սոփերի
արգասաւորութեան:
Արդ, հայցեմ ի ճաշակողացդ հոգէլի սեղանոյ, յօգնօրէն եւ ախորժահամ զմայլեցուց<չ>իչ հոգոց յիշատակել զմեզ մաղթանս ուղիղս եւ ի պատկանաւոր
խնդրուածս սեռն սիրով ի միտս բարիս, որով եւ դուք
եղիջիք գրեալ ի մատենիս կենաց վերին դպրութեանն.
ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

224բ (1706 թ., նոտրգիր) Ի թուին ՌՃԾԵ. (1706)
Մայիսի չորս, ես՝ Կիրակոս վարդապետս, ծախեցի
զայս գիրքս տէր Սահակ աբեղային եւ իմով ձեռօք
գրեցի նզովս եւ անէծս, որ ոչ ոք չիշխէ յանդքնիլ եւ
հանես ի ձեռաց նորա: Եթէ ոք հանդքնի եւ այլեւայլ
արասցէ, զմասն Յուդայ եւ Կայէնի առցէ, ԳՃԺԸ. (318)
հայրապետացն նզովեալ եղիցի աստ եւ հանդերձելումն. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «201/3280», «ՌՃԺԵ. 1666 յառաջ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «գրուած է 1697 թ. Ս.
Հ.»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 225բ՝ «այս Այսօր անճառ լասյ ծագմն
ի փրկ», սլաւոնատառ անընկալելի բառ:

3281
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ
ԳՐԻՉ՝ Ղունկիանոս Աշտարակեցի դպիր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ղունկիանոս, Գրիգոր:
ԹԵՐԹ՝ 241 (գրչի էջակալում՝ 1-460, որ է՝ 8ա-237ա). չգրուած՝
1ա-7բ, 25բ, 94ա, 100բ, 118բ, 120բ, 121բ, 123բ-4ա, 125ա, 127բ,
128բ, 129բ, 135բ, 161բ, 186աբ, 233բ, 237բ-241բ: ՊՐԱԿ՝ 7+ԱԻx12 (Բ, Թ 13, Դ 11, Է 6, Ը 4, ԺԸ 14)+5: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «FVGAFIFEFR», «RRF RICARRDO
AM», ծաղկեփունջ, ողկոյզ, «D V»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,1x14,4:

ՌՄԸ.-ՌՄԻԳ. – 1759-1774
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն՝ թ. 8-102, 115-237 (15-17x11,5), միասիւն՝
թ. 103-14 (16,5x12). կարմրով սահմանագծուած, ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 8ա): ՏՈՂ՝ 32-42: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սեւ կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ
չգրուած թուղթ (ձեռագրի թղթից). լուսանցակողերը՝ կարմիր:

1157

579

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

Նմուշ 8ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 187ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 104ա, 187ա: Վ ե ր ջ ն ա զ ա ր դ ՝ 22ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ,
վարդագոյն, դեղին, նարնջի, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ. թերթերը եզրաատուած,
զանազան բծերով, խոնաւութեան հետքերով. թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած, որոշ
թերթերի գրադաշտը սեւացած, տեղ-տեղ հանդիպակաց երեսների գիրը իրար վրայ արտատպուած. որոշ թերթերի հիմքերը եւ
եզերքը նորոգուած սպիտակ չգրուած թղթով. թ. 114, 120՝ պատռուած. ընդմէջ թ. 27-8՝ 1 թերթ կտրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 8ա-73բ [Ճառք, Խրատք]
1. 8ա-12բ Երանելւոյն Եփրեմի Խորին Ասորւոյ
ասացեալ Խօսք ի Յօնան եւ ի Նինուէացիսն, օրինակեցեալ արտագրութեամբ ի Ղունկիանոսէ ամենամեղ եւ ի տգէտ դպրէ Աշտարակեցւոյ, ի վայելս անձին իմոյ եւ յետ կենացս, ի յիշատակ բարի եւ յապա
յիշելի ինձ եւ իմոցն – Ահա հրաման, հասեալ առ մարգարէն Յօնան՝ քարոզել Նինուէի... ասասցուք ամենեքեան օրհնութիւն եւ գոհութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
2. 12բ-5ա Անանիայի վարդապետի ասացեալ ի
խորհուրդ Յովնանու մարգարէի – Յաղագս Յօնանու
մարգարէի հակիճ եւ համառօտ բանիւք անցցուք...
փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին
այժմ եւ միշտ՛՛:
3. 15ա-7բ Երանելոյն Եփրեմի ասացեալ վասն
զղջման եւ ապաշխարութեան – Բարուոք է պահել
զաւանդն, զոր ընկալաք... մեզ հասանել շնորհօքն
Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
4. 17բ-22ա Երանելւոյն Եփրեմի սուրբ վարդապետին Խորին Ասորւոյ ասացեալ յաղագս Մեծի պահոցն Քառասնորդաց – Ի շաւիղս փառաց քոց, Տէ՛ր,
ընթանան բանք իմ... անանց պսակացն. եւ փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին յաւիտեանս.
ամէն:
5. 22ա-4բ Պատմութիւն վասն անքուն որդանցն
եւ սակս խստութեանց նոցա, եւ թէ ուստի՞ են եւ
զ՞ինչ են պատճառք նոցա, ասացեալ երանելւոյ եւ մեծի վարդապետին Վարդանայս – Եւ արդ, եկայք այսօր, ժողովո՛ւրդք, ժողովեցարուք ի միասին... իբրեւ զՅոբայն, եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս:
6. 24բ-5ա Անանիայի հոգենորոգ վարդապետի
խրատ հոգեւոր ասացեալ, թէ որպէս կարասցէ մարդ
զմիտս որոշել յերկրաւորացս եւ զայս կեանս արհամարհել, եւ Աստուծոյ միայն ցանկալ եւ արքայու-
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թեան նորա – Արդ, եթէ կամիցիս, որ յաղթես աշխարհի եւ ոչ ըմբռնիս... երբեմն՝ որպէս ստուեր աներեւոյթ
լինի (չշարունակած):
7. 26ա-9ա Սրբոյն Յօհաննու Հայոց Մեծաց հայրապետի Մանդակունեցւոյ ասացեալ Վասն զգուշութեամբ եւ երկիղիւ մերձենալոյ ի մարմին եւ յարիւն
Որդւոյն Աստուծոյ – Սոսկան ոսկերք իմ դողութեամբ,
եւ սարսափի անձն իմ հիացեալ... հասանիլ շնորհօքն
Քրիստոսի, որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ յաւիտեանս. ամէն:
8. 29ա-31բ Նորին տեառն Յօհաննու Մանտակունեցւոյ ասացեալ վասն երդմանց սովորութան, որ է
չարէն – Յոյժ չար են ամենայն սովորութիւնք չարին...
վայելիցէ՛ք ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որում փառք
յաւիտեանս՛՛:
9. 31բ-4բ Նորին տեառն Յովհաննու սրբոյ հայրապետի Մանտակունեցւոյ ասացեալ Վասն քահանայից տեսչութեանն ի վերայ ժողովր[դ]եանն – Ես՝
լի ամենայն յանցանօք եւ ունայն վարուց առաքինութեանց... զանթառամ պսակն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերոյ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
10. 35ա-7բ Յոհաննու Մանդակունեցւոյ սուրբ եւ
երանելի հայրապետին Հայոց ասացեալ վասն մխիթարութեան աղքատաց ի յաստուածաէջ Աթոռն
Սուրբ Էջմիածնի – Զի՞նչ ասացից կամ զի՞նչ խօսեցայց, զո՞ր թողից եւ կամ զո՞ր պատմեցիցս... զվայելչութիւնս վայելեսցուք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,
որում փառք յաւիտեանս՛՛:
11. 37բ-9բ Նորին սրբոյն Յօհաննու Մանդակունեցւոյ ասացեալ Վասն ոչ առնելոյ սէր ընդ ատելիսն
Աստուծոյ եւ ոչ բարեկամութիւն – Հանապազ զմտաւ
ածեալ զարհուրիմ... զի եւ ի միասին փառաւորեսցուք
զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին յաւիտեանս՛՛:
12. 39բ-42ա Նորին տեառն Յոհաննու Մանտակունեցւոյ ասացեալ Վասն ընդունելի եւ անընդունելի ողորմութեան եւ պատարագաց – Բազում
գաղտաձիգ նետիւք վիրաւորեաց զմեզ սատանայ...
արքայութիւնն ժառանգեսցուք ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից:
13. 42բ-5ա Նորին սրբոյն Յօհաննու Մանտակունեցւոյ ասացեալ Վասն մխիթարութեան վախճանելոցն – Հայեա՛ց դու ի յոյսն վերին, որ իջանեսդ... արժանի լիցուք ի Տէր մեր, որում փառք, իշխանութիւն եւ
պատիւ այժմ եւ յաւիտեանս:
14. 45ա-8բ Նորին տեառն Յովհաննու Մանտակունեցւոյ ասացեալ վասն ողորմութեան եւ աղքատսիրութեան – Մի՛ ոք տղայական բարուք եւ անընտրողական ինչ մտօք ժպրհեսցի ի վերակացութիւն... արքայութիւնն ժառանգեսցուք շնորհօքն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որում վայել են փառք յաւիտեանս.
ամէն:
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15. 49ա-51ա Նորին երանելւոյ տեառն Յօհաննու
Մանդակունեցւոյ ասացեալ Վասն թատերաց եւ գօսանաց – Ո՞ւր երթեալ դադարեցից եւ լացից զահեղ
անօրէնութիւնս... բարութեանցն ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
16. 51ա-4ա Նորին տեառն Յօհանու Մանդակունեցւոյ ասացեալ Վասն չբամբասելոյ եւ չդատելոյ
զվարդապետսն եւ զքահանայսն – Մըթերք սգոյ եւ
աղջամուղջ տրտմութեան դիզեալ ի վերայ իմ... լիցի
հասանիլ ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք
յաւիտենից յաւիտեանս:
17. 54ա-6բ Նորին տեառն Յօհաննու երանելւոյն
հայրապետին Մանդակունեցւոյ ասացեալ յաղագս
պահոց – Սրբոյ անզուգական եւ միասնական Երրորդութեանն երեք անձինք... ամենեցուն մեզ հասանիլ
շնորհօքն Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս՛՛:
18. 56բ-8ա Նորին տեառն Յովհաննու Մանդակունեցւոյ, երանեալ եւ սուրբ հայրապետին ամենայն Հայոց ասացեալ Վասն ոխակալաց եւ քինահանաց եւ նախանձոտից – Ահեղ անօրէնութիւն եւ
սաստիկ չարութիւն տեսանեմք զոխակալացն... զանանց բարութիւնսն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
19. 58ա-9ա Նորին տեառն Յովհաննու սուրբ եւ
երանեալ հայրապետին ամենայն հայոց Մանտակունեցւոյ ասացեալ Վասն բարկացողաց – Ամենայն
բնութիւնք մեղաց եւ պիղծ ախտից անօրէնութիւնք...
ժառանգեսցուք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում
փառք յաւիտեանս:
20. 59բ-61ա Նորին տեառն Յօհաննու Մանդակունեցւոյ սուրբ եւ մաքուր հայրապետին ամենայն
Հայոց ասացեալ Վասն մախանաց եւ նախանձու –
Ոչ ինչ պիտոյ են յաղագս սիրոյ նորագոյն խնդրել...
զպատրաստեալ արքայութիւնն, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
21. 61ա-2ա Նորին տեառն Յօհաննու Մանդակունեցւոյ երանելի եւ սուրբ հայրապետին ամենայն
Հայոց ասացեալ վասն հարուածոց եւ պատուհասից
– Բազում են կերպարանք պատուհասից եւ սպառնալեացն Աստուծոյ... եւ ոչ բարկութեան, եւ Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս յաւիտենից:
22. 62ա-4ա Նորին տեառն Յօհաննու Մանդակունւոյ սուրբ եւ երանելի հայրապետին ամենայն
Հայոց ասացեալ Վասն վաշխից եւ տոկոսաց – Յոյժ
չար են ընչասիրութիւնն եւ անհնարին, չար է քան զամենայն չարութիւնս... ընդ սուրբս եւ ընդ սիրելիսն
Քրիստոսի Տեառն եւ Աստուծոյ, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս:
23. 64բ-6բ Նորին տեառն Յօհաննու Մանդակունեցւոյ երանելի եւ սուրբ հայրապետին ամենայն
Հայոց ասացեալ Վասն արբեցողաց – Մեծաւ սգով
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եւ ցաւագին արտասուելով պարտ է պատմել... զուարճասցուք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք
յաւիտեանս՛՛:
24. 67ա-70ա Նորին տեառն Յօհաննու Մանդակունեցւոյ սուրբ եւ երջանիկ հայրապետին Հայոց
Մեծաց ասացեալ Վասն ապաշխարութեան – Արմատք դեղոց բժշկաց զցաւս մարմնոյ առողջացուցանեն... եւ ժողովուրդք ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ ե ընդ
Հոգւոյ Սրբոյ յաւիտեան:
25. 70ա-2բ Նորին տեառն Յօհաննու Մանդակունեցւոյ սուրբ եւ ընտրեալ հայրապետին Հայոց Մեծաց ասացեալ Վասն պահոց պնտութեան – Ազդու
եւ օգտակար եւ կարեւոր են պահոցն պնդութիւն... արդարոցն հանգստեանն, եւ նմա փառք ընդ Հօր եւ Սուրբ
Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն:
26. 72բ-3բ Նորին տեառն Յօհաննու սուրբ եւ մաքուր հայրապետին Հայոց Մանդակունեցւոյ ասացեալ Վասն յանցանաց – Արար Աստուած զմարդն եւ
եդ զնա ի դրախտին... կենաց ընդ ամենայն սուրբս ի
Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս.
ամէն:
Բ. 74ա-85բ [Գիրք, որ կոչի Աղբիւր բացեալ, արարեալ եւ շարադրեալ տեառն Պետրոսի վարդապետի
Նախիջեւանցւոյ Աղամալեան]
Տե՛ս ձեռ. 2, 12ա-90բ: Բան առ բարեմիտ ընթերցօղս/74ա5բ: Որդորակ/76ա: ա/76ա-7բ: բ/77բ-8բ: գ/78բ-9ա: դ/79ա80բ: ե/80բ-2ա: զ/82աբ: է/82բ-3բ: ը/83բ-4ա: թ/84ա-5ա:
ժ/85աբ: ժա/85բ: ժբ-լբ/չիք: Անկիւնաւոր առ առակսն/չիք:
Ունի նաեւ՝

1. 85բ Ի զգուշութիւն հետեւողաց իւրոց ասաց
զառակս զայս – Վասն այնորիկ նմանեցաւ արքայութիւն երկնից... ի քննութեան երկնաւոր թագաւորին
եթէ զանգթութեան նորին բերցէ զօրինակ /// (թափուած):
Ծնթ. Գլխահամարները՝ չիք: Հմմտ.՝ Արարեալ Պետրոսի
եպիսկոպոսի Բերթումեան-Աղամալեանց, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 1857: Հմմտ. Սուրբ գրքի մեկնութիւններ, Դ., Պետրոս
արքեպիսկոպոս Բերթումեան, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին,
2008, էջ 57-336 (մեր ձեռագիրն այս գրքում յիշատակուած է՝
էջ 337):

Գ. 86ա-97բ [Քարոզք, Խրատք]
1. 86ա-7ա [Քարոզ|. Դուստր իմ արդ եւս վախճանեցաւ, այլ եկեալ՝ դիցես զձեռն Քրիստոս ի վերայ
նորա եւ կեցցէ – Արդ, մարդս Գ. սիրական դուստր
ունի. նախ՝ հոգին... անիրաւութեամբ արդարանալ որպէս վիճաբան:
2. 87բ-8բ [Քարոզ]. Բան վասն ողջունի համառօտ
– Ողջոյն տանս յայսմիկ. գիտելի է, զի ողջոյնքն ոմանք
են ըղձականք... ամենայն իրօք իմաստասիրելի է:
3. 88բ-9բ Բանք խրատականք, ասացեալք յիմաստնոց – Չորս իրք են, որ զթագաւորութիւնն հաստատ պահէ... ամենքն անբախտ մնան:
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4. 90ա-1ա Առաջաբանութիւն վարդապետական
քարոզի, որ պատշաճի ասել ի վերայ բազում բնաբանի – Զաստուածային անեղ բնութիւնն միայն բարի
ասաց... պաղատանս եւ այլն ըստ կարգին:
5. 91աբ Նախերգանք քարոզի յոյժ պիտանի եւ
քաղցր – Որ միշտ զբաղձանս ունին առ ունակութիւնս
բանի... արդարութիւն Տեառն ուղիղ են եւ այլն:
6. 92ա-3բ Նախերգանք քարոզի յոյժ գեղեցիկ եւ
պիտանի – Երանելի բնութիւնն եւ աննախանձ բարերարութիւնն... սկիզբն առաքեալն կամ մարգարէն:
7. 94բ-7բ Աւրհնութիւն վասն ժողովրդոց՝ ի ժամ
քարոզութեան վարդապետաց, զանազան ոճով –
Այժմ ժամանեալ մեր յաւարտ եւ ի կատարումն թարգմանութեան... ողորմածն Աստուած օրհնեսցէ զձեզ:
Դ. 98ա-100ա Քրիստոսի նուաստ ծառայից ծառայ Աստուածատուր բանի սպասաւոր՝ գումարեցի ի
մի վայր վկայութիւնս սրբոց վարդապետացն մերոց
աստուածիմաստից եւ բանիբուն իմաստասիրաց, ի
պէտս ուսումնասէր մանկանց Սիօնի. տինա սակս
քարոզչաց աստուածաբան վարդապետաց յոյժ
պիտանիք եւ վայելուչք ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ
եւ ի պատիւ մօր իւրոյ՝ ամէնօրհնեալ սուրբ Աստուածածնին. նախ՝ Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի ի
Սահմանաց լուծմանց: Օրինակեցաւ ի ՌՄԸ. (1759)
թուին եւ ի Յունիսի ԺԷ.ին (17) – Զի՞նչ է դիմակայութեամբ եւ դիմայարակայութեամբ... մեք իսկ եմք,
որք զՀոգին Աստուծոյ պաշ (չշարունակած):
Ե. 101ա-2բ Նորին Սիմէօնի քարոզ ի սուրբ խաչն
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, ի բանն Պողոսի, թէ՝
Ճառ խաչին կորուսելոցն յիմաստութիւն է, բայց
փրկելոցս զմեզ՝ զօրութիւն – Սովորութիւն է աշխարհի՝ յորժամ թագաւոր ոք յաղթէ... քումմէ կորեան
գունդք զորաց (չշարունակած):
Զ. 103ա-11բ Ցանկ բոլոր կանոնաց գրոց ի շարս
այբուբենից, հաւաքեցեալ եւ ոչ թարց աշխատանոց
ի Յակոբայ գիտնական եւ առատիմաստ վարդապետին Շամախեցւոյ. յաջողեա՛, Հոգի Աստուա՛ծ
(104ա)
– 103աբ Նախազեկութիւն եղիցի սիովնական
ուսումնասիրացդ մանկանց վասն բոլոր ցանկիս
կանոնականաց մատենիս – Քանզի թէպէտ գոյ ի սա
յօրինացեալ յաստուածահաճոյից արանց ի վաղնջոց
ժամանակաց... վասն զի ի վշտապարտ ժամանակիս
ետ զկարողութիւն պաշտելեաց պաշտօնէի, հեղգասրտի եւ խօթամտի Յակոբայ աբեղայիս, զի հաւաքեալ շարակարգեցի զցանկս զայս ի թուականիս մերում երկ շրջանի կրկին յոբելենի եւ քառիցս չորրորդի
եւ ի ներամսեան Մեհեկի, միակ երիւք հնգապատկի
(15), այսինքն՝ ի ՌՃ. եւ Ձ. (1731) թուոջ, ի Մեհեկի
ամսոյն Ժ. եւ Ե.ումն (15), որ էր նաւուրս երկրորդի
Ապրիլի ամսոյ: Ի հայրապետութեան լուսանկար եւ
Սրբոյ Աթոռոյն Իջման Միածնի տեառն Աբրահամու
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հեզահոգւոյ, եւ նառաջնորդութեան Նորոյս Ջուղայի
տեառն Աստուածատրոյ սորեկսոփւոյ եւ արհի եպիսկոպոսի, եւ ի թագաւորութեանս Պարսից շահ Թահմազի, որ արդ նստի ի մայրաքաղաքս Ասպահան, ըն
Նորո Ջուղայում, ընդ հովանեաւ Սրբոյ եւ շնորհալւոյ
ուխտիս Ամենափրկչի, որում տացէ Տէր զհաստատութիւն եւ զպայծառութիւն, ի փառս իւր եւ ի պարծանս
մերայնոց, ի զրաւոջ բանիցս զյիշումն անյիշելոցս եւ
ծնողացս ի րոպէին բարւոյ եւ ի կամս տեարցդ՝ ահա
ապաստանեմ: Ողջ լերու՛ք ի Տէր. ամէն:
1. 104ա-11ա [Ցանկ. Ա-Օ] – Ապագացն, որ մասնականաւ է Ա. Սահակ. ԽԱ... 2/ Ագապս հանգուցելոց
որք անգոսեն Գանգ. ժա. բ. Նիջի ժբ, Բարսղի ճղզ, ճղէ,
ճղը, ճղթ... Օրհնեալ զխաչս՝ զսպաս սրբութեան եւ
զամենայն զկահ եկեղեցւոյ զորս եւ պատուելով պահել
արժան է. Յօհաննէս Իմաստասէր, ԻԷ. ԻԸ. 2. Բարսեղ
ՄԻԴ. Յաւարտ Ցանկիս կանոնական / Տէր զիս հասոյց
թարց տըրտմութեան, / որ է օրհնեալ անզրաւական /
այժըմ եւ միշտ եւ յաւիտեան:
2. 111բ Արդ, որովհետեւ յառաջաբանութիւն
ցանկիս զգացուցաք, թէ ԾԶ. (56) կանոնաց է, վասն
որոյ աստանօր հարկաւոր վարկաք նաւարտման
ցանկիս շարադրել զնոսա՝ հանդէպ դնելով եւ զիւրաքանչիւր կանոնաց տանց համարն այսպէս – 1.
Կանոնք Առաքելականք. տունք ԼԴ... Կանոն Երկրորդ
սրբոյն Կղեմայ Ա. 56:
Է. 112ա-4բ [Բ]անք պիտանիք եւ վկայութիւնք
հարկաւորք առձեռն պատրաստ կերակուրք քարոզչաց ի յԱստուածաշունչ գրոց եւ յայլոց եկեղեցական
եւ յարտաքնոց, ժողովեցեալք ի մի վայր աշխատասիրութեամբ տեառն Սիմէօնի սրբազան կաթողիկոսին Երեւանցւոյ ի վարդապետութեան իւրում, ի
Սուրբ Էջմիածին
1. 112աբ Վասն օգտակարութեան եւ հարկաւորութեան հաւատոյ – Աբրահամ եւ Սառայ ծերացեալք
եւ ամուլ... Աստուած եւ կեանք յաւիտենական:
2. 112բ Հաւատն թարց գործոց ոչ օգտէ – Որ
հաւաւատայ Աստուծոյ... ահա տուաւ կերակուր հրոյ:
3. 113ա Վասն յուսոյ եւ նորին օգտութեանն –
Ենօս նախապէս բուռն է... զի եւս յուսոյ:
4. 113ա Բաց յԱստուծոյ յայլ ինչ յուսալն ոչ օգտէ
– Որ յուսայ ի ջախջախեալ ցուպն... նորա աղբեղէնք
են եւ այլն:
5. 113բ Վասն սիրոյն Աստուծոյ, նաեւ ընկերի եւ
օգտութեանն – Եւ որք զիսն սիրեն... չէ ինձ արժանի:
6. 113բ Սէր ընկերին նման սիրոյն Աստուծոյ –
Նման սմին սիրեսցես... պարտիմք դնել զանձինս:
7. 114ա Նշանք ճշմարտի սիրոյ՝ Աստուծոյ եւ ընկերին – Եթէ սիրէք զիս... գնասցուք ըստ պատուիրանաց նորա:
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8. 114աբ Վասն պահպանութեան պատուիրանացն Աստուծոյ եւ նորին օգտութեանն – Եւ ասէ Տէր
ցԻսահակ... իսկ այժմ՝ ծառայեալք:
Ը. 115ա-83բ Վկայութիւնք պիտանիք եւ հարկաւորք յաղագս առ ի պատրաստ գոլոյ ի ձեռս խնդրողաց բանի, ի պէտս քարոզութեան, եթէ ի պէտս
վիճաբանութեան, մանաւանդ ի պէտս գիտութեան,
ծաղկաքաղ արարեալ յաստուածայնոց գրոց, աշխատասիրութեամբ ումեմն տեառն Աղէքսանդրի սրբազան կաթողիկոսի Ջուղայեցւոյ, եւ օրինակեցեալ ի
Ղունկիանոսէ տգիտէ
1. 115ա Յերկորդ օրինաց. Կաշառս կուրացուցանէ զաչս իմաստնոց եւ ապականէ զբանս արդարոց
– Եթէ մտցես զայգի... խոստացար բերանով քով:
2. 115բ Ղեւտացւոց – Եթէ ոչ լսիցէք ինձ... զերեսս
ծերոյն:
3. 115բ Առաջին թագաւորութեանց – Ասէ Տէր՝
զփառաւորիչս... Աստուած հայի ի սիրտս:
4. 116ա [Երկրորդ թագաւորութեանց]* – Ասէ
Դաւիթ՝ մինչդեռ կենդանի էր... Աստուծոյ զօր հանապազ:
* Այս եւ յետագայ վերականգնումները ըստ ձեռ. 1986,
5ա-340բ:

5. 116ա [Առաջին մնացորդաց] – Ամենայն սիրտս
քննէ... լքցէ զքեզ ի սպառ:
6. 116բ [Եզրաս առաջին] – Երանի թէ չէր մեզ
յարութիւն... դու նմա արասջիր:
7. 116բ Մակաբայեցւոց – Ոչ թէ բազում զօրօք...
արագ ածէ զողորմութիւնն:
8. 117ա Յոբայ – Մերկ ես եկի յորովայնէ... եւ ինձ
պատահեսցի:
9. 117բ-8ա Սիրաք – Անարգ թուի յաչս... զերեսս
յընկերէ քումմէ:
10. 119ա-20ա Սողոմոն – Որ հանճարեղն իցէ զառաջնորդութիւն... ի վերայ անկմանն նորա:
11. 121ա [Էկլեսիաստէս, որ է Ժողովող] – Ունայնութիւն ունայնութեան, ասաց ժողովողն... ո՞վ պատմեսցէ նմա:
12. 122աբ Իմաստութիւն – Խորհուրդք թիւրք անջատ են յԱստուծոյ... ի քեզ պահէ:
13. 123ա [Եսայի] – Լու՛ր, երկի՛նք, եւ ունկն դի՛ր,
երկի՛՛ր... զի մի՛ ողորմեսցի:
14. 124բ [Երեմիայ] – Անիծեալ լիցի, որ գործեսցէ... հնձեցէ՛ք զպտուղ կենաց:
15. 125բ [Միքիայ] – Մի՛ հաւատայք... պատմել ինչ
նմա:
16. 125բ [Դանիէլ] – Զմեղս քո ողորմութեամբ... եւ
յամօթ:
17. 126ա [Յովէլ] – Մեծ է օր Տեառն... զլոյսս
իւրեանց:
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18. 126ա [Աբդիու] – Եթէ բարձրասցես իբրեւ
զարծուի... ի գլուխ քո:
19. 126բ [Սոփոնիայ] – Սատակեսցին ամենքն...
հրեշտակ Տեառն ամենակալի է:
20. 126բ-7ա [Պօղոսի առ Հռոմայեցիս] – Աներեւոյթքն Աստուծոյ ի սկզբանէ արարածովքս իմացեալ տեսանի... եւ անմեղս ի չարիս:
21. 128ա Առաջին Կորնթացոց – Զի ճառ խաչին
կորուսելոցն յիմարութիւն է... զգենուլ զանմահութիւն:
22. 129ա [Երկրորդ Կորնթացոց] – Ոչ գիտեմք
զերեւելիսս... սիրէ Աստուած:
23. 130ա [Գաղատացոց] – Քրիստոս ետ զանձն
իւր... խաչ ելեալ է, եւ ես աշխարհի:
24. 130բ [Եփեսացոց] – Ամենայն բան տգեղ... չարին յաւուրն չարութեան:
25. 131ա [Փիլիպեցոց] – Զի ինձ կեանք Քրիստոս
է... իբրեւ լուսաւորք յաշխարհի:
26. 131աբ Կող[ոսացոց] – Եթէ յարեայք ընդ
Քրիստոսի... ի նմին գոհութեամբ:
27. 132ա [Թեսաղոնիկեցոց] – Դուք ինքնին գիտէք ստոյգ... պատսպարան լերու՛ք տկարաց:
28. 132բ [Երկրորդ Թեսաղոնիկեցոց] – Պարտ է
առաջի Աստուծոյ... կերիցէ մի:
29. 133ա [Առ Տիմոթէոս առաջին] – Գլուխ
պատուիրանին սէր է... առ ի վայելել:
30. 133բ Տիմոթէոս երկրորդ – Եթէ մարտիք ոք
իցէ... ի հալածանս կացցէն:
31. 134ա Տիտոս – Այլ դու խօսեաց... զանձն
մեղանչէ:
32. 134բ-5ա [Եբրայեցոց] – Բազում մասամբք եւ
բազում օրինակօք... համարս տալոց են ընդ ձեզ:
33. 136ա [Յայտնութիւն եւ տեսիլ] – Ահաւասիկ,
որ գալոց է ընդ ամպս... զտանջանս եւ զսուգս:
– Գրչից 136ա «Ստիպիմին տունն է, որ ի գրչեա Ճաշոցս
այսպէս էր գրեցեալ»:

34. 136բ-44ա Վկայութիւնք ի գրոց սրբոցն Դիոնէսիոսի. իսկ այն, որ մերձ բանին հանդէպ լուսանցքին
Բենն է, նշանակէ, թէ բանս այս ի բնաբանէն է, իսկ
Մենն, այսինքն՝ ի մեկնչէն է, ի նուաստ Ղունկիանոսէ
փոխագրեալ – Բ. Հայրենաւանդ լուսափայլութիւն, որպէս հասանելի է մեզ, հայեսցուք: Բ. Քանզի եւ ոչ կարողութիւն իսկ է ի մեզ... զի մի՛ առանց պսակի մնասցեն:
35. 144բ-6ա [Երանելոյն սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանի ասացեալ յԱռորս գրոցն, հաւաքեալ
աշխատասիրութեամբ ումեմն Աղէքսանդրէ թշուառ
ոգոյ] – Զի՞նչ է իմաստասիրելի եւ յորքա՞ն արժան իցէ
հասանելի... զկատարեալն ընդ կատարեալսն:
36. 146ա [Սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչի ասացեալ]
– Եւ արդ, Տէ՛ր բարերար, որ եկեր... բղխէ եւ ոչ սպառի:
37. 146ա-50բ [Վկայութիւնք ի սրբոյն Կիւրղէ, ի
Պարապմանց գրոց, ընդդէմ երկաբնակաց աղթար-
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մայից, որ են փռանկք] – Քրիստոսդ անուն ոչ սահմանի զօրութիւն ունի... եւ ընդունի ստուգապէս:
38. 150բ-1ա [Մեծին Աթանասի է] բանս ի Պարապմանց գրոց – Խոստովանիմ զնա Որդի Աստուծոյ... որ չարչարեցաւ եւ զմահ ընկալաւ:
39. 151ա Գրիգորի Սքանչելագործի – Որ ոք ասէ,
այլ ոք ախտակրեալն է... մարմնովն ախտակրեալ, նզովեալ եղիցի:
40. 151ա Բարսղի Կեսարացւոյ – Թէ ոք ի վերայ
մեռելոյն կոծայ... ի վիրացն բազում անգամ զմահք:
41. 151ա-5բ Ծաղկաքաղ, հաւաքեալ ի բանից
սրբոյն Յոհաննու Ոսկեբերանի՝ յաւետարանական
մեկնութենէ, որ ըստ գլխոյն Յոհաննու, ի Ղունկիանոսէ բանի ծառայէ – Յորժամ վասն անցաւոր փառաց
զհաւատս փոփոխէն... նեղութիւն թէ անձկութիւն:
42. 155բ Յոհաննու Ոսկեբերանի յայլ /// (2 բառ
ջնջուած, անընթեռնելի) – Առանց բարկութեան ո՛չ
վարդապետութիւն յառաջանայ... զմերժիլն ի տեսութենէն Քրիստոսի:
43. 156ա-61ա [Խրատք սրբոյն Եւագրեայ՝ անմարմնոյն ի մարմնի, որ զարդ եւ միտ անապատի
կոչի. ոգեշահք եւ զգուշականք]. բախտ /// (2-3 բառ
թափուած) յետ աստեացս միով /// (1 բառ թափուած)
յիշել աղաչեմ – Յիշման Տեառն մերոյ մնալ ի մեզ...
խրատու եւ զայն չափով:
44. 161ա ՅԱրիստոտելէ – Գովելի են գեղեցիկքն...
ուղեղ վարս ստացեալ է անձին:
45. 161բ Ի Պղատոնի ասացեալ – Որպէս յումէմն
ի պահարանում եմք... առաջին է եւ քաջ:
46. 162աբ [Հասարակ փիլիսոփայից են ասացեալքս] – Հաւատարիմ բարեկամս դեղ է կենացն
խրատից... առանց խելաց զունօղս իւր վնասէ:
47. 163ա Ամբոսիոս ասէ – Որ անարժանութեամբ
առնու զՔրիստոս... Ոչ է առաքինութիւն սկսանելն, այլ
կատարելն:
48. 163ա-4ա Օգոստինոս ասէ – Աշխարհս այս է՝
պանդխտութիւն... եւ սրտիւն մուրանայ:
49. 164ա Ջերօնիմոսի ասացեալ – Միշտ գործեա՛
ինչ բարի... պահապան ամենայն առաքինութեան:
50. 164աբ Գրիգորի ասացեալ – Ով ոք իցէ ի
հաւատացելոցն... զի յաղթեսցէ:
51. 164բ-5ա Բեռնարտոսի ասացեալ – Առաքինութիւնն աշխատութեամբ խնդրի... եւ ի զբաղմանց
նոցա:
52. 165աբ Սենեքայի ասացեալ – Սկիզբն փրկութեան է ճանաչումն մեղաց... յառաջամիտ լինի:
53. 165բ Թուլիոսի ասացեալ – Հեշտութիւնն շիջուցանէ զայս հոգոյն... ի նա Հոգի Սուրբ:
54. 165բ Իզիդորի ասացեալ – Որ գահերեցութեան ցանկայ... բարի են, եթէ արասցուք:
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55. 165բ-70ա Հասարակ վարդապետաց ասացեալ, զորոց անուանքն ոչ գտաք – Մեծ են գործք
աստուածայինք... բայց ագահութիւնն մանկանայ:
56. 170ա-3ա [Յերանելոյն Սարգսի Շնորհալից
վարդապետի բանից ժողովեալ ի Կաթուղիկէից մեկնութենէ, աշխատասիրութեամբ տեառն Աղէքսանդր
սրբազան կաթողիկոսի] – Ատելի է Քրիստոսի ամենայն մեղքն... զի մի՛ հեծեծեսցուք յանեզրական:
57. 173ա-83ա [Ի մեկնութենէ սրբոյ պատարագին
տեառն Ներսէսի Լամբրօնացոյ՝ արքեպիսկոպոսին
Տարսոնի Կիլիկեցոյ] – Ասէ սուրբն Եփրեմ... եթէ ինձ
միայն էր շնորհիս գիտութիւն /// (չշարունակած):
58. 183բ [Վ]կայութիւնք ի գրոց սրբոց /// (2-3
տառի տեղ չգրած)ողին [Մ]խիթարայ, հաւաքեալ ի
Ղունկանոսէ նուաստ սեւաւորէ – [Ք]անզի միութիւն
անշփոթ եւ յատկութիւն անորիշ... եթէ չար եւ եթէ
բարի, եւ այլն:
Թ. 184ա-5բ [Քարոզ. Բ]ան վասն ողջունի, ի բան,
թէ՝ Ո՛ր տուն մտանիցէք, ասաջիք. Ողջոյն տունս այսմիկ. եթէ իցէ տունն արժանի, ողջունի – [Ա]սեն
վարդապետք, թէ ողջոյնս այս, զոր տամք, ոչ է անզօր
սոսկ բան... ի նմա փառք ընդ Հօր իւրում եւ ամենասուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ժ. 187ա-232բ Համառօտ ժողովածու վասն առ ի
պատրաստ գոլոյ, ի պէտս մտառութեան եւ սերտողութեան բանասիրաց. ո՛չ իմաստնոց եւ գիտնականաց, այլ նմանեաց իմոց իմաստակաց եւ տգիտաց
եւ տինա թէ մոռացկոտաց, հաւաքեալ ի նուաստ
Մօվսիսէ մեղսամած Ջուղայեցւոյ, ի թվին ՌՃԽԴ.
(1695), ի փառս Աստուծոյ. օգնեա՛, Սուրբ Հոգի՛
Տե՛ս ձեռ. 513, 6ա-74ա: ա/187ա-8բ: բ-է/չիք: ը/189ա90բ: թ/չիք: ժ/191ա: ժա/191աբ: ժբ/192ա: ժգ/192բ-3ա:
ժդ/193բ: ժե/193բ-5բ: ժզ/195բ: ժէ/196ա-7ա: ժը/197աբ:
ժթ/198ա: ի/198բ-200բ: իա/201աբ: իբ/201բ-3բ: իգ/203բ-5բ:
իդ/205բ-6բ: իե/207ա-9ա: իզ/210աբ: իէ/211ա-2բ: իը/213ա4ա: իթ/214աբ: լ/214բ-6բ: լա/216բ-7ա: լբ/217բ: լգ/218ա-9ա:
լդ/219բ-21ա: լե/221ա-2ա: լզ/222ա-3ա: լէ/223ա-5ա:
Ունի նաեւ՝

ա. 209բ Բան վասն արիութեան – Անհոգութիւնն
ոչ ի յերկինս... մարմնասէրքն են ճարակ սատանայի:
բ. 209բ-10ա Բան վասն ողջախոհութեան – Մի՛
լինիր ապաստան ի յանցեալ... եւ սուրբ է անկողին
նորա:
գ. 211ա Բան վասն արդարութեան – Պարտիւ թագաւորի զիրաւունս... ոչ լսէ մարդն Աստուծոյ:
դ. 225բ Բան վասն ողորմութեան – Թէ ծանրաբեռնեալ երթաս ի ճանապարհս... ոչ է ընդունելի Աստուծոյ:
ե. 226աբ Բան վասն ննջեցելոց – Ո՛վ մահ, դառն է
յիշատակն քոյ... քեզ չափեն բարի կամ չար:
զ. 226բ-7ա Բան վասն մխիթարութեան – Սակաւ
լաց ի վերայ մեռելոց... եւ ոչ տեսցէ զմահ:
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է. 227աբ Բան վասն դժոխոց – Դժոխքն է հրեղէն
գոյացութիւն... ի յերկիրն Աւետեաց:
ը. 227բ-8բ Յաղագս պատուական խաչին Քրիստոսի – Բարձրացուցէ՛ք զՏէր Աստուած մեր... ասէ
մարգարէն Դաւիթ:
թ. 228բ-9ա Յաղագս մահուանն Քրիստոսի, որ
արար փրկութիւն հանուրց – Մահն Քրիստոսի է պատճառ փրկութեան... աջմէ Հօր Աստուծոյ:
ժ. 229աբ [Անխորագիր] – Ոչ կարէ որդի մարդոյ
առնել... ճշմարիտն՝ բարի եւ բարին՝ ճշմարիտ:
ժա. 230ա-2ա Բան վասն քահանայութեան – Քահանայապետութիւն է ընդ իմում բանէ... ի Քրիստոս
Յիսուս ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ժբ. 232աբ Դարձեալ վասն ողորմութեան – Սփռեաց
եւ ետ աղքատաց արդարութիւն նորա... կամք բնական
է նմա:
Ծնթ. Գլխահամարները՝ չիք:

ԺԱ. [Բանք զանազանք]
1. 233ա Շարական տնտես օրհնելոյ՝ ի Ծերենց
շնորհալի վարդապետէն Գրիգորոյ. երգի որպէս՝ Որ
արարերն. Բկ. – Փոքու հօտից կրօնաստանի, / վանականաց միաբանի... եւ վարձատրել ի քէն կըրկին:
2. 234ա Վկայութիւնք արտահանեալ ի պատմագրոցն Եբրայեցւոյ եբրայեցւոյն Յովսեփոսի – Ամենայն բարեկամութիւն եւ օրէնք բնութեան տեղի տան
չարախօսութեանց... զխռովութիւնս բորբոքէն:
3. 234աբ Տանց աւարտիք անուն յայտնի աղկաղկ
փըձուն երգարանի («Վասն սիրոյ») – Վերստին գործոյդ յետոյ գըթա՛ ի մեզ, ո՜վ քաղցր արարիչ... արդար
եւ քաղցր Արարիչ:
4. 234բ-5ա [Շարական] («ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ Է ՅՈՀԱՆԷՍԻ») – Ի գոյն օտալարին մեղմ ասա՛. Բարեկա՛մ,
միաբան ելցուք ի յոտին, / [ա]պրեսցուք երկիւղիւ բոլորակերտին... ի գլուխն անանջատելի:
5. 235ա Երանելւոյն Յոհաննու Ոսկեբերանէ
ասացեալ վասն պահոց եւ վարուց առաքինութիւն –
Պահք պատեալ պահէ զամենայն վարուց... յամենայն
նետից սատանայի:
6. 235աբ Տառք ընկացելք ի յեզերի յայտնեն զանուն հէք երգողի. ի գոյն աւաղ անկային ասա՛ (
«ՈՂԲ ԵՐԳՈՂԻՍ») – Որպէս արբեալ ի քուն մահու թըմրեցայց, / զաւանդ փրկչիդ յօժարութեամբ մոռացայ...
եւ հանդիպիլ մշտակայուն պըսակի:
7. 235բ Շարական – Դձ. Որ մահուամբ մարմնոյ քո
մեռուցեր զմեղս... խնայեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, ողորմութեամբ:
8. 235բ-6ա Սրբոյ Լուսաւորչին ի գոյն սուրբ Ոսկի
քահանային («ԳՐԻԳՈՐ Ի ՅՈՀԱՆՆԷՍ») – Գետ հանդարտ յառաջեալ յԵդեմայ, / ընթերցեալ ի պարտէզ
Թորգոմայ... էական սուրբ սիրով քաղցրացո:
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9. 236ա Շարական – Ո՜, ետին քաղցրութեան մեզ
ի վերուստ շնորհեալ, / երիւք հնգօք ամօք ի վիրապին
ճգնեալ... եւ լուսափայլ բանիւ բղխմամբ հասատատեցեր ի հաւատս:
10. 236աբ [Շարական] («ՅՈՀԱՆՆԷ ՔՀ») – Առատ
սիրով երեւեցար որպէս այգ, / լուսոյ զթակարթ չարին
մեզ յայտնեցեր յոյժ արագ... քեզ եւ Հօր քոյ եւ Սուրբ
Հոգւոյդ յաւիտեան:
11. 237ա Խրատ ղրմըզ եփելոյ – Գ. դրամ չօղան,
Բ. օխա ջուր եփէ միատեղ... եւ չօքեկն չորցուր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Բվնդ.՝ խորագրերի վերջում. 8ա, 98ա,
115ա, 183բ եւ այլն:
12բ Տէր Աստուա՛ծ, Հա՛յր ամենագութ, ողորմեա՛ եւ
թող զմեղս ամենայն հաւատացելոց, նաեւ զստացողի
սուրբ գրոցս՝ տիրադրուժ, երախտամոռոց եւ ժանդագործ գրչիս՝ Ղունկիանոսի ապիկար դպրիս Աշտարակեցւոյ, որ անձամբ անձին փակեցի, կնքեցի առ յինէն
յամենայն մասանց զկենացն հնար ի փրկութիւն մեղօք
կապելոյս, եւ քեզ՝ ընդ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյդ փա՜ռք
յաւիտեանս:
15ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ ամենայն հաւատացելոց, եւս առաւել ստացողի սուրբ գրոցս՝ Ղունկիանոսի պատժապարտ գրչիս, վերստին շնորհեսցես
զկենդանութիւն արեամբ քո, Յիսո՛ւս, մահացեալ հոգւոյս. եւ քեզ փառք՛՛ (նման՝ 17բ, 31բ, 37բ, 39բ, 45ա,
51ա, 54ա, 56բ, 58ա, 61ա, 144ա, 232բ):
29ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, բարեխօսութեամբ մօր
քոյ սուրբ Աստուածածնիդ արժանի արա՛ զամենայն
հաւատացեալքս՝ հաղորդիլ ի սուրբ մարմնոյ եւ յարենէ
քումմէ, նաեւ՝ զստացողի սուրբ գրոցս՝ լպըրշեալ եւ
տիրագրաւ գրչիս՝ Ղունկիանոսի դպրի թո՛ղ զմեղս
ուխտակորոյս, աւանդամոռաց՝ պատկառել հոգւոյս եւ
քեզ փառք յաւիտեանս 1210 (1761) թվին:
35ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, քաջ հովի՛ւ, գտօ՛ղ մոլորեալ ոչխարին, ճշմարիտ քահանայապե՛տ, որ ի վերայ
խաչին պատարագեալ՝ բարձեր զմեղս աշխարհի, գթութեամբ քո ողորմեա՛ ամենայն հաւատացեալ հօտի քոյ
բանաւորի: Նաեւ ստացողաց սուրբ գրոցս՝ մոլորաշաւղաց աներկիւղ ընթացից. խոտորնակահետոց եւ խաւարագնացից, եղբարցս երկոցունց՝ Ղունկիանոսի եւ
Գրիգորի դպրացս, հատուածեալ եւ ամենաթշուառ
հոգւոցս. եւ քեզ փառք յաւիտեանս, ի ՌՄԺ. (1761) եւ
Սեպտեմբերի Գ.ին:
42ա Զսակաւ աշխատողս զՂուկիանոս գրիչ՝ ստացող սուրբ գրոցս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, յորմէ եւ դուք
յիշիցիք:
48բ Ո՛վ դասք սուրբ քահանայից եւ այլք ժառանգաւորք սրբոյ եկեղեցւոյ, յորժամ ընթեռնուք եւ լսէք
զպատուիրանս Աստուծոյ, ասացէ՛ք միով բերանով՝ Աս-
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տուած ողորմի ստացողի սուրբ գրոց՝ Ղունկիանոսի
դպրիս, ժանդագործ եւ անողորմ, եղեգնախռիւ եւ գեհենատոչոր, տառապեալ, որդանց կերակրոյս. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (նման՝ 62ա):
75բ Ո՜վ բարի ընթերցողք, յիշեսջի՛ք ի Քրիստոս
զՂունկիանոս տաժանմամբ գծօղս, հանդերձ կրկնակի
ծնօղիւքս, որք եւ ի նոյնոյ Տեառնէ զվարձս ընկալջիք.
ամէն (նման՝ 111ա):
91ա Ո՜ հանդիպօղք, եթէ շահեցիք սովաւ, նախ
յիշեսջիք ի Քրիստոս զՅակոբ վարդապետն Շամախեցի՝ զաշխատութեամբ հաւաքօղ սորին ի ՌՃՁ. եւ Գ.
(1734) թուոջ, եւ ապա զիս՝ զապիմաստ, թշուառ օրինակեցութեամբ գծօղ զՂունկիանոս դպիրս:
103բ Ընդ որս եւ զիս՝ զՂունկիանոս վատաշուէր
դպիրս յիշել պաղատիմ, որ եմ ծառայ նրբամտի եւ հեզահոգւոյ տեառնս մերոյ, յօրինակողի Կանոնական ցանկիս,
որ ի ՌՄԸ. (1759) թուոջ եւ ի քսանն Յուլիսի ամսոյ
հարկադրեցեալ ի նոյնոյ՝ օրինակեալ գծագրեցի ի
վայելս անձին իմոյ եւ այլոց յետոյ եկելոց սիրողացն
բանիս:
136ա Այսօր զգալի պատարագի,
զոր առաքեաց աշխարհ զգալի,
ի գաւառն իմանալի,
փախանակեցաւ Հոգին Սուրբ Աստուած բղխումն
հայրենի,
որ նորոգեաց զտարր սորին զգալի,
ի ձեւ պատկերի աննիւթ քաղաքի:
173ա Յիշեսջի՛ք /// (4-5 բառ լղոզուած), եւ դուք
յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ. ամէն:
232ա Միով Հայր մեղայիւ յիշել աղաչեմ զիս՝
զապիմաստ Ղունկիանոս դպիրս Աշտարակեցի, ո՜
բարի ընթերցօղք. 1208 (1759), ի Մայիսի 25:
233ա («ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍԻ»)
Ղեկ սա ուղիղ յոյժ յարգական,
սանդուղաբար ի վեր ելման,
Որոյ շաւիղն է խրթնական,
նրբամըտից, բայց դիւր անցման,
Ւիւսմամբ ծածկի յայսըմ տըփի,
ընդ տէրունւոյն կընքեալ բանի:
Նաւ փըրկառիթ սա անուանի
առ որ դիմեալ անձըն փըրկի,
Կենաց մըտին է ուսուցիչ
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եւ մոլութեանց յախտից սըրբիչ:
Ի Տէր յուսալ աղաղկէ,
եւ ի խոր քընոյ զարթուցանէ,
Այգ լուսատու իսկ յորջորջի,
յորմէ խաւար մեղաց փախչի:
Նորոք սափոր սա հաստատեալ,
գանձ տիրական աստ ամփոփեալ,
Որք միշտ տենչան կենաց մըտին,
հարկ է նոցա առ սա մօտին:
Սովաւ որոք կըրթեալ լինի,
ըստ մոլութեանց հակազինի,
Ի ձէնջ ժըտեմ, եղբա՛րք բարի
Ղունկիանու տալ զողորմի:
233ա(«ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ»)
Ղամբար լուսոյ Որդոյ մարդկան,
Ւիւսմամբ կազմեալ Նոցին Կեցման,
Իսկ որք Առ իս ըղձիւ ոչ գան,
Նոքին կամաւ անմըտանան,
բայց որք սիրով զիս ըստանան,
ի նեւ Փըրկչին հաճոյանան,
քանզի արկղ եմ գանձիւք ի լի
Ղունկիանոս վարդապետի. 1223 (1774):
233ա Ի սուրբ Երուսաղէմ, ի հնագոյն Մայր Մաշտոցս գտեալ գրեցի, որ ՋՀԹ. (1530) թուոջն էր գրեցեալ, առ ի մնալ անկորուստ երկն եւ աշխատանսն
երանելի նախնեաց մերոց սրբոց: Ղունկիանոս նուաստս
յիշեցէ՛ք ի Տէր:
Ծնթ. Յիշատակում է նախագաղափար օրինակի՝ ՋՀԴ.
(1530) թուականին գրուած ձեռագիրը:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 8ա, 104ա՝ սեւ բոլորակ փակագիրկապգիր «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ
1220 (1771)», 22ա, 26ա, 103բ՝ սեւ ութանկիւն, փակագիր «ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 1219 (1770)»,
115ա՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ.
ՌՄԻ. (1771) Այս եւս ՆԱՅՆ է»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Յակոբ
վարդապետի Շամախեցւոյ ///գունք քարոզից», 1ա՝
«Քարոզգիրք», «219/3281», «ՌՄԻ. 1771 Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս», 233ա՝ «1235/979/256»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բ. փեղկի կազմաստառին՝ «Վասն
զղջե՝ 70: 437, 257 այսօր զգս»:

3282
ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ-ԲԵՐԴՈՒՄԵԱՆ՝ ԱՂԲԻՒՐ ԲԱՑԵԱԼ
Կ. ՊՈԼԻՍ
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր սրկ. Պոլսեցի:
ԹԵՐԹ՝ 114+1 (կրկն.՝ թ. 3. գրչի էջակալում՝ 1-217=2ա-110բ).
չգրուած՝ 1աբ, 8աբ, 110բ-14բ: ՊՐԱԿ՝ 1-12x10 (11՝ 8, 12՝ 7):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,4x16,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն: ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 16ա): ԿԱԶՄ՝ դարչնագոյն ծաղկաթուղթ. մէջքը

ՌՄՁԳ. – 1834
եւ անկիւնները մուգ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝
դեղնաւուն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.). սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն
կազմաստառի:
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Նմուշ 16ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար, կազմը տեղ-տեղ մաշուած, թերթերին
խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան որոշ հետքեր, թ. 36, 38,
53, 92՝ պատռուածքներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա Աղբիւր բացեալ, որ է համառօտ եւ հոգելից
մեկնութիւն առակաց սրբոյ Աւետարանի, արարեալ
ի մեծիմաստ խոհականէ՝ Նախիջեւանցի Պետրոս
արքեպիսկոպոսէ Աղամալեան, ի փառս Աստուծոյ եւ
յօգուտ ազգիս բանասէր քարոզչաց, ըստ խնդրոյ
Սրբոյ Էջմիածնի գրագիր Օշականցի տէր Երեմիա
աբեղայի, ըստ իւրումն յիշելոյ ի յառաջաբանութեանն: Ի հայրապետութեան Սրբոյ Էջմիածնի
տեառն Սիմէօնի յոգնահանճար կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Եւ այժմ գաղափարեալ զգուշութեամբ
ձեռամբ մահտեսի Գրիգորի սարկաւագի Պօլսեցւոյ
եւ յետին փոքրաւորի տեառն Ստեփաննոսի՝ սրբազան պատրիարգի Կոստանդնուպօլսոյ, 1834 ի
պատրիարգարանս ամենայն հայոց, Ապրիլ 7.
Տե՛ս ձեռ. 2, 2ա-90բ. Բան առ բարեմիտ ընթերցողս/3ա-6բ:
Յորդորակ7աբ: ա/11բ-5բ: բ/9ա-11բ: գ/15բ-7բ: դ/17բ-21ա:
ե/21ա-5ա: զ/25բ-6բ: է/26բ-8բ: ը/28բ-30բ: թ/30բ-2բ: ժ/33ա-4ա:
ժա/34ա-8բ: ժբ/39ա-43ա: ժգ/43ա-4ա: ժդ/44ա-6բ: ժե/46բ-50ա:
ժզ/50ա-1ա: ժէ/51ա-6բ: ժը/56բ-61բ: ժթ/61բ-5ա: ի/65ա-8ա:
իա/68ա-9ա: իբ/69ա-70ա: իգ/70ա-2բ: իդ/չիք: իե/72բ-81ա:
իզ/81ա-5ա: իէ/85ա-91ա: իը/91ա: իթ/91ա-3բ: լ/93բ-5բ:
լա/95բ-8բ: լբ/98բ-104բ: Անկիւնաւոր առ առակսն/ 104բ:
Ունի նաեւ՝
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(«ՊԵՏՐՈՍԻ») – Պարտաւորիս հանդէպ հնչեալ ձմեռնաբեր այն հիւսիս, / զընթացս արգել եւ նահանջեաց ի
յերկնային ուղւոյն զիս... զի մի՛ ահաբեկ առնուցոյր
առիւծագոչ դեւն զիս:
բ. 106ա Շնորհակալութիւն – Յիսուս, Որդի Հօր
Միածին / եղեր որդի սրբոյ կուսին... զի՞նչ է նորա ճարակ, եթէ մեղայն չէ:
գ. 106բ-7ա Ցանկ գլխոց գրքոյս ըստ կարգի –
Նախերգանք մատենիս 3... Երգ առ անհուն բարին
Աստուած 207: Վերջ ցանկի գրոցս:
դ. 107բ-10ա [Յորդոր եւ օրհնութիւն].
107բ Յետ մեկնութեան առակացն աւետարանականի գիտնական վարդապետս... ի Քրիստոս Յիսուս,
ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Արարեալ Պետրոսի եպիսկոպոսի Բերթումեան-Աղամալեանց, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 1857: Հմմտ. Սուրբ գրքի
մեկնութիւններ, Դ., Պետրոս արքեպիսկոպոս Բերթումեան, Աղբիւր բացեալ, Էջմիածին, 2008, էջ 57-336 (ձեռագիրս այս
գրքում յիշատակուած չէ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա:

ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. փեղկի աստառին փակցուած
թերթիկին՝ «3. Պետրոս եպիսկոպոսի Բերդումեան Աղբիւր բացեալ... Ի ձեռագրոց տեառն Գէորգոյ Դ-ի՝ հանեալ ի գզրոցէն «Ծաղկած այվանի» (թերթիկի ստորին
ձախ անկիւնում ճնշադրոշմ՝ բոլորակ, որի մէջ «ВОБРОССIЙСК N Д» զինանշան «т 6 ВЫСТАВКА»):
Պհպ. Աա՝ «335/3282», «1834 թ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

ա. 105աբ Երգ առ անհուն բարի Աստուած
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ՄԽԻԹԱՐԱՅ ԳՕՇԻ ԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 14. չգրուած՝ 1աբ, 14աբ: ՊՐԱԿ՝ 1x14: ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,4x13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (10,5x8,4). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 4ա). խորագիր՝ կարմիր, դեղին: ՏՈՂ՝ 12: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ կապտամոխրագոյն
թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. մոխրագոյն չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ արեւելեան երեք գլխարկ, մասն կազմաստառի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-13բ Եռամեծի եւ քաջ վարդապետի Մխիթարայ Քօշի՝ խստակրօն ճգնաւորի եւ բանիբուն
հռետորի ասացեալ զԱղօթս ի սուրբ պատարագին.
եւ ասէ – Տէր Աստուա՛ծ իմ, Յիսուս Քրիստո՛ս, Բան Հօր
եւ կերպարան կենդանի... ի փառս երրեակ անձնաւորութեանդ յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատենագրութիւնք, Թիֆլիս, 1905, էջ 361-6:

Նմուշ 4ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի մէջքը մասամբ մաշուած. կազմաստառը եւ պահպանակները գունաթափ:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած կանաչ թերթիկին՝
«Մխիթար Գօշի Աղօթագիրք 1.», Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «1. Ի ձեռագրոց տէր
Գէորգայ Դ.-ի՝ հանեալ ի գզրոցէն «Ծաղկած այվանի»,
«ԺԹ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «338/3283»:
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ԳՐԻԳՈՐԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԻ ԱՌ ՈՐՍ ՃԱՌՔ
ՌՃՀԴ. – 1725
ԳՐԻՉ՝ Արիստակէս քհյ: ՍՏԱՑՈՂ՝ մհտ. Դաւիթ վրդ. Ջուղայեցի:
ԹԵՐԹ՝ 165+1 (կրկն.՝ թ. 146). չգրուած՝ 163բ, 165աբ: ՊՐԱԿ՝
Ա-ԺԴx12 (Ա, ԺԴ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «N», եռամահիկ, խաչաձեւ պատկեր, որից ձախ՝ «A», վերեւում՝ «B», աջ կողմում՝ «C», ներքեւում՝ ծաղիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,8x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած
(14,8x8,4). ստորին տողերի ստորին, վերին տողերի վերին գրերի ելուստները տեղ-տեղ գրչախաղերով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
2ա): ՏՈՂ՝ 29: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, դռնակով եւ երեք կապիչներով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.).
սպիտակ չգրուած թուղթ՝ լուսագծերով, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 2ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 2ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, բուսական: Գ ո յ ն ե ր՝ կարմիր, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, ցեցի
անցքերով, դռնակը ծալուած, կաշին եզրերի հատուածում աստառից անջատուած, երեք գամերից երկուսն ընկած, կապիչներից երկուսի ծայրերը կտրուած. վերին եւ ստորին լուսանցակողերին՝ մէջքի մօտ, կամարաձեւ զարդագիծ, լուսանցակողերի
կարմիրը մասամբ գունաթափ. Ա Պհպ-ին զոյգ անցք՝ առաջացած կազմի վրայ երբեմնի եղած գամերի սեղմումից. թերթերին
տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 1ից
առաջ եւ ընդմէջ թ. 164-5ի մէկական թերթ ընկած. 165ա՝ հանդիպակաց երեսի թանաքը մասամբ արտատպուած. թ. 154-7՝ արտաքին լուսանցային հատուածում մասամբ քերծուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-163ա Գրիգորի Աստուածաբանի Նազիանզացւոյ Առ որս ճառք
Տե՛ս ձեռ. 61, 3ա-205բ: Ցանկ՝ Այս ինչ է գիրս/1բ: ա/2ա8ա: բ/8ա-14ա: գ/14բ-27ա: դ/27ա-38ա: ե/38բ-50բ: զ/50բ-67ա:
է/67բ-88բ: ը/88բ-98ա: Յանդգնութիւն հերետիկոսաց/98ա: Յիշատակարան Ներսիսի Կլայեցւոյ/98բ: թ/98բ-105բ: ժ/105բ-9ա:
ժա/109ա-16ա: ժբ/116բ-34ա: ժգ/134բ-46գ: ժդ/146դ-53բ:
ժե/153բ-63ա:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար
1ա (նոտրգիր) [Բառագիրք] – Մնդեվակ, որ է գլխաւոր կառավարիչ սեղանոյ... որ թարգմանի անդկան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 108բ (ստ. լս) Փցուն գրչիս ի՞նչ բան ասեմ
կամ հարկ դնեմ, թէ յիշեցէք, / միայն ի ձեզ եմ ապաստան, զողորմութիւն ձրի շնորհէք:
146գ (ստ. լս.) Վասն սիրոյն Քրիստոսի առնել յիշման
արժանի Արիստակէս քահանայ, որ անարհեստ զգանձս
գձագրեցի, ի ձեռն սուրբ վարդապետիս նուիրեցի:
2. Ստացողի. 164ա Յիշատակ է լուսաւոր մատեանս իմ՝ Ջուղայեցի մահտեսի Դաւիթ վարդապետիս,
որ եմ սպասաւոր եւ առաջնոդ Սուրբ Ամենափրկչի վա-

նիս, թիւն ՌՃՀԴ. (1725): Որ մերով գոյիւք եւ արդեամբք ստացեալ եղեւ Աստուծոյ վարդապետական
գաւազանի պտղով, վասն որոյ ըստ մերով յօժար կամօքն ետու վաղմ եւ յիշատակ ինձ Սուրբ Ամենափրկչի
աթոռիս: Մի՛ ոք իշխեսցէ ձեռնամուխ լինիլ սմայ՝ գողանալով, գրաւելով եւ կամ ի սուրբ ուխտէս հանելով:
Այլ մանաւանդ հայցեմ ի ձէնջ, որ հանդիպիք՝ ընթեռնլով կամ գաղափարելով, միով Հայր մեղայիւ յիշեսջի՛ք
զիս, ծնողիւք մերովք հանդերձ, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Աստուծոյ: Եւ ով ոք հանդգնեսցի եւ լրբեսցէ՝ զսա գողանալով, վաճառելով եւ կամ այլ ինչ պատճառանաւք իւրացուցանել կամ զսակաւ յիշատակարանս բառնալով, հոգւով եւ մարմնով պարտական լիցի
ինձ ահաւոր ատեան դատաստանին Աստուծոյ: Վերջ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1բ (ԺԹ. դ., նոտրգիր, յետին ստացողի) Սա է մարգարիտ պատուական, / որ ի ծովուն աննման, / հանեալ
եղեւ վասն մարդկան, / որ ունողացն յոյժ ճոխական, /
փարթամ առնէ անդորրական / եւ լուսաւոր զուարճական: / Սա է աղբիւր անապական, / յորմէ բղխի յաւերժական, / արբուցանէ զմիտս մարդկան, / պահէ
զուարթ եւ արթնական:
2ա (ստ. լս.) Զտէր Խաչատուր անիմաստ յաբեղայս
յիշել աղաչեմ ի Տէր, ո՜վ սրբասնունդք կաճառք քահանայից:
164ա Իսկ զկնի բազմաց ժամանակաց ստացայ
զայս լուսատու մատեանըս ի մտաց բանականաց եւ
անպարտելի պատուարս ընդդէմ թշնամեաց ու անվանելի ախոյենս ընդդէմ հակառակողաց: Զտէր Խաչատուր բանի վատնօղ եւ ամենաթշուառ |164բ| յաբեղայս՝ զծնունդս Սահակեան եւ զսնունդս Սրբոյ Ամենափրկչի հրաշագեղ վանիս, զի լինիցի յիշատակ ինձ
եւ իմայնոցն հանդերձ: Արդ, ո՜վ սիրահարքդ ի յուսմունս Սուրբ Գրոց, որք հանդիպիք ընթերցմամբ զայս
բազմածաղիկ եւ անուշահոտ բուրաստանիս, քաղցրաճաշակ եւ մեղրածորուն առագաստիս, եւ գեղեցկաշէն
անյաղթ զինուցս, որ ընդդէմ անբան մարտողաց, յիշեցէ՛ք զեղկելին եւ զողորմելիս ի սուրբ եւ երկնաչու յաղօթս ձեր, զի գոնէ զանց մեղացս արասցէ ամենագութ
Աստուած, եւ յաղթօղ եւ զօրաւոր արասցէ ընդդէմ երեք
ալեանն դիմակցութեամբ, զի եւ դուք յօգնութիւն ընկալջիք ամենակալ Թագաւորէն, զի կարօղք լինիջիք յաղթող մարմնոյ սատանայի ու աշխարհի: Զի ընկալցիք
զյաղթութեան պսակն ի Քրիստոս Աստուծոյ մերմէ, զի
եւ մեք հանդերձ ձեօք փառաւորեսցուք զմիասնական
սուրբ Երրորդութիւն, այժմ եւ անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 165բ՝ սեւ թանաքով ութանկիւն
զինանշա՞ն:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԱՍՊԱՀԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Աղաբաբ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Մարտիրոս քհյ, Զալ:
ԹԵՐԹ՝ 315+2 (կրկն.՝ թ. 105, 255). չգրուած՝ 1ա-2բ, 3բ-4ա,
5բ-6ա, 7բ-8ա, 9բ-10ա, 11բ-2ա, 13բ-4ա, 15ա, 16բ-7ա, 18բ-9ա,
20բ-1ա, 22բ-3ա, 24բ-6ա, 106ա, 159բ-63ա, 243ա-5ա, 313բ-5բ:
ՊՐԱԿ՝ 24+Ա-ԻԵx12 ( ԺԲ, ԺԷ՝ 8, ԻԵ՝ 11)+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ հնգաթեւ աստղ, որից ցած՝ մահիկ,
գծային խաչ, որի վերեւի թեւն աւարտվում է երեքնուկով, կողային թեւերից մէկն աւարտւում է «A»ով, միւսը՝ «C»ով, ոճաւորուած զինանշան, որի մէջ՝ թագակիր առիւծ, ձեռքին՝ սուր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x13,9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (13,5x8,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 49ա): ՏՈՂ՝ 21-22: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի՝ դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր
կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր, բուսական զարդանախշերով:

Նմուշ 49ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ծնունդն Քրիստոսի (Մելքոն, Գազպար Բաղտասար)՝ 3ա, Քառասնօրեայ ի տաճարն Սօղօմոնի՝
4բ, Սուրբ Յովանէս զՔրիստոս մկրտեաց ի Յորդանան՝ 5ա, Թափօրական լեառն եւ աշակերտն ուշաթափեալ՝ 6բ, Ղազարոյ յարութեան զոր չորեքօրեայ յարեաց մեռելոց՝ 7ա, Ըմբռնումն Քրիստոսի՝ 8բ, Խաչելութիւն Քրիստոսի՝ 9ա, Պատանումն Քրիստոսի
եւ թաղումն՝ 10բ, Աւերումն դժոխոց՝ 11ա, Համբարձումն Քրիստոսի՝ 12բ, Հոգոյ գալուստն. հրեղէն լեզուք՝ 13ա, Գաբրիէլեան
փողն՝ 14բ, Մատէթոս՝ 26բ, Մարկոս՝ 106բ, Ղուկաս՝ 163բ, Յովհաննէս եւ Պորխորոն՝ 245բ: Լս.-ային՝ Ծննդաբանութիւնն Քրիստոսի (նախահայրերի պատկերները շրջանակների մէջ)՝ 27բ,
28ա, Տիրամայրը մանկան հետ (Օդիգիդրիա)՝ 29ա, Երազն Յովսեփու՝ 30ա, Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 31ա, 32ա, Ճրագ մարմնոյ՝
39բ, 203բ, Թաղումն մեռելոց՝ 44ա («Թոյլ տուր մեռելոցն թաղել
զմեռեալս իւրեանց»), Քրիստոս եւ Մաթէոս մաքսաւոր՝ 46ա,
Ուսուցումն աշակերտաց՝ 49բ, 258բ, 259բ, Արտ՝ 53բ, 181բ,
Բժշկումն կուրի եւ համեր՝ 54բ, Յովնան ի փոր կիտին՝ 56բ,
Գլխատումն Յովհաննու՝ 62բ, Բժշկումն կաղի, կուրի եւ համեր՝
66բ, Յիսուս Քրիստոս՝ 68ա, 242ա, 287բ, Բժշկումն կուրաց՝ 79ա,
Մուտքն յԵրուսաղէմ՝ 79բ, Քրիստոս եւ թզենի գօսացեալ՝ 80բ,
Մարիամ (Յարութեան տեսարանի խորհրդանիշ)՝ 105ա, Առաքեալ մի՝ 108ա, Ուսուցումն ժողովրդեան (Յիսուս Քրիստոսի
պատկերը)՝ 108բ, 114բ, 269ա, 278ա, 289բ, 292ա, 293ա, Ճրագ՝
116ա, Բժշկումն դիւահարի՝ 117բ, 202ա, Յարութիւն դստեր Հայրոսի (Յիսուս Քրիստոս)՝ 120ա, 120բ, Քրիստոս եւ աշակերտք՝
120բ, Ուսուցումն ժողովրդեան (Քրիստոս, նրա ներքեւում՝
«...միայն գաւազան մի, պարկ մի հաց, մի պղինձ ի գօտիս»)՝
121ա, Գլխատումն Յովհաննու Մկրտչի՝ 122բ, Յիսուս Քրիստոս՝
123ա, 158ա, Քրիստոս եւ աշակերտք ի մէջ ծովուն՝ 124ա,
Բժշկումն կուրի՝ 129ա, 222բ, 274բ, Քրիստոս ի մէջ տաճարի՝ 129բ,
Քրիստոս ի մէջ շրջանակի (Պայծառակերպութեան տեսարանի
խորհրդանիշ)՝ 131ա, Բժշկումն Բարտիմէոս կուրի՝ 138ա, Մուտքն
յԵրուսաղէմ՝ 139ա, Թզենի տերեւալից՝ 139բ, Ձերբակալումն Քրիստոսի՝ 151բ, Քրիստոս եւ սպասաւոր (Պիղատոսի դատաստանի
տեսարանից)՝ 154ա, Խաչելութիւն՝ 155բ, Յովսէփ Արիմաթացի՝
158ա, 239ա, Աւետումն՝ 166ա (Գաբրիէլ հրեշտակ), 166բ (Մարիամ Աստուածածին), Մկրտութիւն՝ 173բ, Յիսուս Քրիստոս
ծնրադիր առ Աստուած՝ 182բ, Քրիստոս եւ ժողովրդապետ՝ 205բ,
Քրիստոս եւ մանուկ մի՝ 221ա, Առաքեալք՝ 240բ, Մովսէս բարձրացոյց զօձն յանապատի՝ 252բ, Յիսուս յայնկոյս ծովուն Գալիլէացւոց՝ 261ա, Քրիստոս եւ կին մի, ըմբռնեալ ի շնութենէ՝ 270բ,

ՌՃԼԲ. – 1683
Յարութիւն Ղազարու՝ 283ա, Թաղումն Քրիստոսի (Յիսուս Քրիստոսի պատկերը)՝ 307ա: Խ ո ր ա ն ՝ 15բ, 16ա, 17բ, 18ա, 19բ,
20ա, 21բ, 22ա, 23բ, 24ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 27ա, 107ա, 164ա,
246ա: Լ ո ւ ս ա ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, կենդանական, թռչնային,
տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ բուսական, մարդադէմ, թռչնագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, վարդագոյն, մանուշակագոյն, մոխրագոյն, շագանակագոյն, նարնջի,
սեւ, սպիտակ, ոսկի:
Տե՛ս Աստղիկ Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ, Թ.-ԺԷ., Կահիրէ, 2005, էջ 545:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Վրացերէն, նուսխուրի գրչութեան
ԺԳ.-ԺԴ. դդ. ժողովածու. Աստուածածնին նուիրուած ներբող:
Ա+Բ՝ ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի հատումով: Մագաղաթ,
19x13,5. միասիւն, նուսխուրի, 15,5x11,5. տող՝ 25. կարդալ՝ Աա,
Բա, Աբ, Բբ: Աաբ Պարակլիտիկի (շարականք ի վերայ ութ ձայնից): Աա «Զուրաբ, Արութին, Պապա, Դավիթ, Դանիէլ», Աբ
«Պապա, Դանիէլ, Դավիթ, Ստեփան, ՊուՃուր»:
ՎԻՃԱԿ. բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, դռնակը դէպի դուրս ծալուած, դռնակի կազմաստառը տեղ-տեղ մաշուած, Պտռկ-Պհպ-ի ելուստը ընդմէջ թ. 313-314ի, լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ գունաթափ. սկզբի մանրանկարների
թերթերի միջեւ դրուած դեղնաւուն մեկուսիչ թերթեր (10 թ.),
որոնք համարակալուած եւ հաշշուած չեն թերթաքանակի մէջ, լուսադրոշմով՝ երկու հատ շրջան, մէկի մէջ՝ «G B», թագով պսակուած ոճաւորուած զինանշան, որի մէջ խաչ. թերթերին տեղտեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թանաքի
բարձր թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը տեղ-տեղ գունափոխուած, Պտռկ-Պհպ. Ա, Բ, թ. 1-2, 291-98, 314-15՝ ցեցի
անցքեր. թ. 25, 313՝ ստորին լուսանցներում պատռուածքներ, թ.
7, 8, 15, 144, 145, 154, 155՝ հիմքից մասամբ անջատ, 107բ,
109ա, 114ա, 115ա, 117ա, 118բ, 119բ, 120բ, 121ա, 122ա, 295բ՝
հանդիպակաց էջերի մանրանկարների գոյները արտատպուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 15բ-16ա Թուղթ Եւսեբիայ:
2. 17բ, 19բ-20ա, 21բ-2ա, 23բ-4ա Համաբարբառ
(նաեւ լուսանցային):
3. 27ա-105բ Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
4. 107ա-59ա Աւետարան ըստ Մարկոսի (158բ
«Յարուցեալ Յիսուս»):
5. 164ա-242բ Աւետարան ըստ Ղուկասու:
6. 246ա-312բ Աւետարան ըստ Յովհաննու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 105դ Յիշեցէ՛ք Աղաբաբն:
312բ Յիշեցէք զՄարտիրոս քահանայն եւ զգրիչս:
2. Ստացողի. 313ա Գրվեցաւ սուրբ Աւետարանս ի
յերկիրն Շօշ, որ է Սպ[ա]հան, ի թագաւորութեան շահ
Ս[ու]լէմանին, որ կերթայ այս Աւետարանս ի յերկիր
Վրաց, ի գիւղն որ կոչի Անագէթ, ի դոռն եկեղեցոյն, ի
թագաւորն Վրաց Գօրգին խանին, ի հայրապետութիւն
տեառն Եղիազարին, ի թվին ՌՃԼԲ. (1683), Ապրիլի
Ա.:
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Արդ, գրվեցաւ սուրբ Աւետարանս ի հալալ հնչից եւ
արդար վաստակոց՝ յիշատակ իւրն պարոն Զալուն,
հայրն՝ Եարալուն, մայրն՝ Մանիին եւ եղբայրն՝ Դօլմազին, Զաւրըպին, Իղարախանին եւ քոյրն՝ Ազզին, Թի-
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նաթինին, Դասպինին, Շարաբանին, եւ որդիքն՝ Փորամուզին, դուստր՝ Լէլուն եւ կողակիցն՝ Քէթէվանին:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «2 W», «372/3285»: 1ա-ին փակցուած
թերթիկին (շղագիր, սեւ թանաքով) «Հմր 11», «ՌՃԼԲ. –
1683 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3286
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 322. չգրուած՝ 153բ, 292բ, 319ա, 322բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԻԸx12 (ԻԶ, ԻԸ 11, ԻԷ չիք): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,2x12,8:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (12,2x9,5). թ. 312-8 միասիւն (14x8,5),
կարմրով սահմանագծուած: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 23ա): ՏՈՂ՝
22-24: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, դռնակով.
միջուկը տախտակ. աստառը դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ԲԳ. մագաղաթ:

Նմուշ 23ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր՝ 293ա:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, մէջքը
ճաքճքած, երեք կապիչները եւ գամերից երկուսն ընկած, դռնակը
ծալուած. լուսանցակողերը տեղ-տեղ մաշուած, սեւացած, կարմիրը մասամբ գունաթափ. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան
եւ աղտոտուածութեան հետքեր, ցեցի անցքեր. ընդմէջ թ. 311-2ի
մէկ թերթ ընկած, թ. 321-2ի՝ մէկ չգրուած թերթ կտրած. թ. 1-12՝
կարերը թուլացած. թ. 30-1՝ հիմքից ամբողջովին, թ. 265, 301՝
մասամբ անջատ. թ. 155, 264, 322, Պհպ. Բ, Գ՝ պատռուածքներ.
թ. 210-1՝ եզրերը ծալուած. թանաքի բարձր թթուայնութեան
հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-153ա [Համառօտ հաւաքումն եւ գումարումն բառից յԱստուածաշունչ գրոց յԵրեմիայէ բանասիրէ Մեղրեցոյ, ձեռ. 451, 17ա-182բ] – Աստուածդ
անուն՝ յաստիս [ածել կամ յաստ է] Աստուած... Տոչորել՝ կիզել կամ այրել:
Բ. 154ա-271ա [Երեմիայի Մեղրեցւոյ Բառգիրք] (ԱՔ) – Այբ՝ տառ ձայնաւոր եւ երկամանակ, սկիզբն գրոց:
[Ա]բաբովթ՝ անշէն... Քքուով՝ հեծեծանօք: Քրէր՝ եղբայր:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975 (օրինակս
օգտագործուած չէ այս բնագրում, ձեռագրիս մասին՝ էջ Լ):

Գ. 271ա-92ա Բառք ի գրոց սրբոյն Գրիգորի
Նարեկացւոյն – [Ա]դոնայի տէր՝ տէրանց տէր: Ազդել՝
շարժել կամ խաղալ կամ յայտնել կամ ծանուցանել...
Քրէական՝ մեղք, թագաւորին վնաս եւ ղաստ անելն է:
Քքուանաց՝ լալ:
Դ. 293ա-300բ [Հանդէս բանաստեղծաց, փաղանուանաբար ստորոգիլ նորավարժիցն, սակսբառ է
գեղջուկ. ձեռ. 3170, 141ա] – Պարտ՝ պատշաճ, ի դէպ,
ի ճահ, յանկ նման... Ժառանգաւոր՝ կատարիչ, խորհրդա-

ծու եւ այլն, որով լնու եկեղեցի եւ խորհրդածութիւն ի
Քրիստոս Յիսուս, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Ե. 300բ-5ա Վանական վարդապետին Համեմատութիւն Հին կտակարանացն ի Նորս բացայայտի –
[Ե]րկինս՝ եկեղեցի: Արեգակն՝ Յիսուս Քրիստոս: Արուսեակն՝ Յովհաննէս Մկրտիչն... Այն, որ զյորթին գլուխն
խարտեաց, մեսրի:
Զ. 305ա-8ա Մեկնութիւն բառից Քերականին –
Վերծանութիւն՝ ընթերցողութիւն: Ներկուռ՝ կիրթ... Ենթանկեալ՝ ի ներքոյ անկեալ:
Է. 308ա-11բ [Գրիգորի Կեսարացւոյ Ա]նուանք
քաղաքաց ի վերայ այբուբենից (ձեռ. 1495, 161ա) –
Աւետեաց երկիրն Երուսաղէմ է, Արաբիայ Հռոմղալայն
է... Եփրոն Երուսաղէմայ ի հարաւու դեհն է:
Ը. 312աբ [Հարցմունք եւ Պատասխանիք] – ///
(սկ.) եւ յորժամ զամենայն կատարէին եւ վերջքն ի
հուրն... որ վասն Իլիոն քաղաքէն: Հարցումն. Զի՞նչ է
պիթագորեանքն ոլոռն ոչ ուտեն: Պատասխանի. Վասն
Դ. պատճառի. նախ զի Պիթագորոս երդումն էր
գրեալ... ոչ է չար եւ ոչ ասին ի մեղս:
Թ. 312բ-7բ [Առաքելի Սիւնեցւոյ] Վասն երկոտասան կենդանակերպիցն եւ ԲԺ.ան (12) ազգաց եւ
ԲԺ.ան (12) անդամոց, տունս Հ. (70)
Տե՛ս ձեռ. 739, 47բ-55բ: ա/312բ-3բ: բ/313բ-5ա:
գ/315աբ: դ/315բ-6ա: ե/316ա: զ/316աբ: է/316բ-7ա: ը/317ա:
թ/317աբ: ժ/չիք:

Ժ. 317բ-8ա Լուսնի վերայ երակ առնելոյ օրն,
[արարեալ սրբոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ. ձեռ. 695,
132ա] – [Ա]ռաջին օրն Լուսնին չէլաւ, քոսոտի... էթէ
կամիս առողջ մնալ, լսէ:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. 1780 թ. (տե՛ս Յիշ. յետ. 2),
շինծու բոլորգիր
[Տաղք] – 319բ-20բ Գաբրէլ եւ Միքաէլ սուրբ հրեշտակապետք... ԲՇ. Իննեակ դասք հօգեղինաց... ԳՇ.
Անճառ խրհըդոց հայտնողք... ԴՇ. Սափոր ոսկեղեն
լցեալ լի մանանայիւ... ԵՇ. Ի Հօգոյն Սրբոյ ընտրեալք...
Ուրբաթ. Անկեալ երկիր պագանեմք... Որ աւազակին
բացեր զդրախտըն եդեմական...
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 153ա Փա՜ռք ամենակարօղ զօրութեան քոյ,
Քրիստոս Աստուա՛ծ, որ ետուր կարողութիւն տկար ոգոյս հասուցանել յաւարտ գրկուկս զայս (նման՝ 271ա):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Աբ (1776 թ., նոտրգիր) Ես՝ տէր Պողուսի
որդի, գիրեցի հ[ո]վ էր (= ով որ) կարթայ, մէկ բերան
ասի Աստուած բանըն աջողի, կարթայցօ<օօ>ղաց բանըն էլ Աստուած աճօղի: Ես քնացի, տուք մնացիք բարօվ, սիրելի՛ եխպարք, ի բարին. ամէն: Թվին ՌՄՃԻԵ.
(1776), Մայիսի ԻԵ. (25) գիրեցի Աստուծոյ ծառայ
Բաղդասարըս (նման՝ Պհպ. Աբ, Բբ, Գաբ, 321բ տարբեր շարադրանքով, աւելիով կամ պակասով):
2. 321ա (1780 թ., նոտրգիր) Թիվն ՌՄԻԹ. (1780),
Մարտի Ժ.ումն, որ ես՝ Ագուլեցի Օհաննէս վարդապետս գրեցի այս երգերս, օվ ոք պատահէք, մեկ Հայր
մեղաիւ յիշէ՛ք, եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջ ի Քրիստոսի. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 240բ, 241ա, 322բ՝ սեւ թանաքով
ութանկիւն (կապգիր-փակագիր)՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ
/ ԱՆԱՆԻԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 1226»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «1. Հին եւ
Նոր կտակարանաց Բառգիրք», Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ (տպագիր) «ՆՈՐԻՆ ՎԵՀԱ-
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ՓԱՌՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ԳԷՈՐԳԱՅ Դ-ի Երկնապարգեւ
Հայրապետի եւ Պաշտպանի Հայկեան մատենագրութեան ՆՈՒԷՐ ի Խոնարհ Ծառայէ Համազասպ քահանայէ Տէր-Աւետիքեանց Հմր 14-7 «14» Սեպտեմբերի
1880 ամի ի Շուշի», Պհպ. Ա.ին փակցուած թերթին՝
«Հմր 389/3286», «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «1.
Էնէական 2. մշակականք 3. Սեբէոս 4. Ագաթանգեղոս», Պհպ. Աա, 1ա՝ «Ի մատենից տիրացու Հայրապետի Տէր-Աւետիքեանց Հմր 18»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Այս է մեր սիրելի եխպար
Յարութուն կամ եխպար կամ եխպար յօօ», «Ես Բաղդայսարըս գիրէեց», «Ես տէր Պողուսի որդի Բաղ»,
Աբ՝ «եցի աբգ ցց...», «Ես տէր Փիլի որդի տէր Դաւիթըս գիրեցի թվին ՌՄՃԻԵ. (1876) Մայիսի ԺԵ. (15) գիրեցի», «Ես Յարութունըս գիրեցիէ գիր», «վասն մեր
գիբոց գիրոյկ», 1ա՝ «այս է մեր գրեալ գիրըս», 319բ՝
«Ի նովաստ Աստուծոյ ծառայ Բաղդ Բաղդասար Բ»,
321ա ի նովաստ Աստուծոյ ծառայ Բաղդայսարըս գիրեցի, 322ա՝ «Թուին ՌՄՃԻ. թվին ՌՄՃԻ. ի ելս ի ///
էէէէ...»: Պհպ.Բբ՝ «Գանշայ նայգաշ Գանշայ նայգաշ»:
Պհպ. Գբ՝ «մայր Աստուծոյ, մայր Աստուծոյ», «Ես տէր
Պողոս մխի», «Այս է մեր իարէվ արէնն վթի մ մ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 318բ՝ բուսական զարդանախշ:

3287
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՉԻՆԻՓԱԹԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Ոհան քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 205+1 (կրկն.՝ թ. 200): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԸx12 (Ա 11, ԺԷ 13,
ԺԸ 2): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական
զարդանախշ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x13,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սեւով
սահմանագծուած (17x9,1): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 9ա). խորագիրք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 26-30: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն մոմլաթ, ճնշագծերով. մէջքը՝ կապոյտ լաթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝
սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 9ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1950ականներին, կազմը եւ
պահպանակները նորոգման ժամանակի, լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ գունաթափ. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան
եւ աղտոտուածութեան հետքեր. նորոգման ժամանակ որոշ թերթերի թափուած հատուածներ լրացուած սպիտակ չգրուած
թղթով, որոշ թերթեր նորոգուած դեղնաւուն եւ սպիտակ կիսաթափանցիկ թղթով. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-174ա Այս [են] բառք քերթողականք վասն
չափու հոմերական տառիցն, վասն զի քերթողական

ՌՃՀԷ. – 1728

արհեստն չափաբերականք են եւ չափով վարին, զի
յաճախապէս փոխաբերին սակս զարդու ճարտասանից, եւ հարկ է հոգէհամար ելանիլ (Ա-Օ) – Այբ է
գիր ձայնաւոր եւ երկամանակ, ոչ կարէ ձայն ընդ ինքեանս ելուզանել... Օցտող՝ քըքնճօղ կամ բաժանօղ: Եւ
Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն: Վերջ:
Տե՛ս Բառգիրք հայոց. քննական բնագիրը, առաջաբանը եւ
ծանօթութիւնները Հ. Մ. Ամալեանի, Երեւան, 1975 (օրինակս
այստեղ օգտագործուած չէ, ձեռագրի մասին՝ էջ ԼԶ.):

Բ. 174բ-85բ Մեկնութիւն բառիցն եւ Քերականին
– Ածանցական՝ յայլմէ ածեալ կամ անցուցեալ օրինակ... Քողաղօտ՝ որ յառաջն սակաւ է: Քեսիգային՝
բնականին:
Գ. 186ա-201բ Վասն ծովուց եւ քաղաքաց եւ գիւղորէից անուանց եւ աշխարհաց՝ Վարդան վարդապետի արարեալ
ա. 186ա Եւ նախ քան զամենայն խնդրեսցուք զեղեալքս, զի թէպէտ արարածքս... զանազանին փառօք
եւ տեղօք:
բ. 186ա Իսկ եկեսցուք յերկիր, նախ գիտասցուք,
զի ձեւ աշխարհիս բոլոր եւ քառանկիւնի... եւ զցամաք
երկիրս:

1181

591

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

գ. 186աբ Եկեսցուք ի ծովքն – Նախ ովկիանայ
ծովն եւ լեւիաթան ձուկն... ելանէ պատուական մարգարիտն:
դ. 186բ-7ա Իսկ ցամաք երկիրս ըստ ուղիղ գծից
յարեւելից յարեւմուտս... գաւառք Գօգարացւոց:
ե. 187ա-201բ Ի վերայ այբուբենից. անուանք քաղաքաց – Ագաթափարթ, որ է Մծբին եւ այժմ Մսէպին կոչի, որ է աթոռ սրբոյ Յակոբայ... Քետիմացի Մակեդոնիայ
է: Քօշացիք հաբաշն է: Եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս.
ամէն: Հայր մեր, որ յերկիսդ ես, սուրբ եղիցի<ւ>:
Տե՛ս Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի, Փարիզ, 1960:

Դ. 202ա-3բ Վասն տնօրինականաց Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի – Այսպէս գտաք ի պատմագրայն
ոսկի գրով ի Կոստանդինուպօլսի քաղաք...: Եւ այսպէս
պատմեցաւ. ցորժամ առին զթագաւորական քաղաքն
ֆռանկացս, բացեալ զմեծ եկեղեցին Սուրբ Սոփիայ, եւ
մեծաւ փափաքանօք կոչեցին զամենայն քաղաքն եւ
զպատրիարգն եւ զնախարարս սուրբ եկեղեցացն: Եւ
խնդրէր զփրկական սրբութիւնս, եւ նոքայ զոր ունէին՝
ցուցին, եւ ապա բերին պատմարանս. եւ էր գրեալ այնպէս, որպէս ընթեռնոյս վարս եւ անկներն տեսանես Պատմուճանն աստուածային, որ էր փորանկեալ...Եւ
շիշ իւղոյն յերկիրս Տարօնոյ է... եւ անդ գաւառին: Այսպէս օրինակեցաւ ի թվին հայոց ՃՀԶ. (727), ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
Ե. 204ա Պարտ է իմանալ վասն դայեկանին –
Դայեկանն մի ոսկի է, որոյ կշիռ յամենայն ազինս միեւնոյն է... Ողոգոմեանն եւ Յոբելեանն է:
Զ. 205ա [Խրատ] – Այսպէս գիտացիր, ո՜վ սիրելի
եղբայր, որ թէ մարդ մեղաւոր դառնայ... ի պատուիր
եւ ոչ յիմացաւ եւ այլն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. նոտրգիր
1. 204բ (1736 թ.) [Ցանկ] – Ի թիւն փոքր ԱՃԻ. (1616
+120=1736)4 ի յամսեանն Նախայի սկզբանն ըսկիզն
արարի ընդերնուլ զսուրբ գրեանս, որք են այսոքիկ. նախ՝
Աղբիւր բարի... ժա. Պատմութիւն սուրբ Երուսաղէմի:
2. 204բ (ԺԸ. դ.) Վասն տենդի դեղի – Ա՛ռ զժուռն,
լաւ քամի՛... շուտով կու փրկուիս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1ա (ստ. լս.) Օգնեա՛, Տէր Յիսո՛ւս, ծառայիս քո:
161ա (բնագրի հետ) Տգետ, որ եմ ես մեղաւոր գծօղս:
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185բ Արդ, աւարտեցաւ Քերականութիւնս, որ Բառգիրքս, որ ի բառից քերականութեան, ձեռամբ փանաքի Ոհան եւեթ քահանայի, եւ Քրիստոսի մարդասիրի
եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
203բ Զի որպէս ուրախութիւն է աշխատողաց առնուլ զվարձս եւ նաւելոցն զնաւահանգիստն, նոյնպէս
եւ գրչին՝ վերջին կէտն:
204ա Եւ Քրիստոսի Աստուծոյն իմոյ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն: Գրեցի Չինիփաթան, մեղաւոր տէր
Ոհանս, թիւն փոքր ՃԺԲ. (112+1615=1727), աւարտեցաւ Ադամ ԻԴ. (24). օրհնեալ է Աստուած, օրհնեալ
է Աստուած, օրհնեալ է Աստուած:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

205բ (ժամանակագրական. 1714-1734 թթ.,
նոտրգիր) Թիվն փոքր ՂԹ. (1714), Նախայ Դ. Մուրասէն մեռաւ: Թիվն ԱՃ. (1716), Նիրհան ԺԴ. խրաքուր
Սուղուն մեռաավ: Թիվն ԱՃԳ. (1718), Ադամ Զ. Ամիջանն մեռավ: Թիվն ԱՃԶ. (1722), Նիրհան ԺԶ. Աղվանն
Արեկ, Թիրայ Բ. մտավ քաղաքն: Թիվն ՃԳ. (1720), Թիրայ ԺԸ. Սէթն Աստուծոյ տվինք: Թիվն ՃԷ. (1722), Նադար Ա. Կտնի մեռավ, Նադիր Թ. իմ մէր Քիչմիրն մեռաւ: Թիվն ԱՃԹ. (1724), Նադար Թ. Աւետն ելաւ: Թին
ԱՃԹ. (1724), Նադար ԻԱ. Աւետին մեր մեռաւ: Թիվն
ՃԱ. (1716), Համիրայ Բ. տէր Ոհանս գնացի Հնդստան,
ՃԺԴ. (1729) /// (4-5 տառ թափուած): Թիվն ՃԴ.
(1719), Դագուի պսակեցինք ակ Շաբաթ է: Թիվն ՃԺԷ.
(1733), Ովդան Ը.ումն Մանիլէն պսակեցինք: Թիվն
ՃԺԸ. (1733), Դամայ ԺԵ.ումն, գիշերէն ժամն օրհնելէն
օրն չորէքշաբաթ, Մանիլէն ախչիկ եբեր, կնքեցինք,
անուն դրինք Հռիփսիմէ, Աստուած պաիէ խօրով մօրով: Թիվն փոքր ԱՃԺԸ. (1733), Դամայ Ի.ումն (20)
Յանույի տվինք Մարկոսին, չալայ խէրվեն, մին զմին է
Ովսանին, ղուշ ախչիկ Մարամ տատիկն տվին ղուշ
Յորդանանին: Թիվն ՃԺԸ. (1734), Ովդան Ա.: Թիվն
ՃԺԸ. (1734), Ովադան Ը.ումն վա՜յ իմ արեւս, լուս Մանիլէս Աստուծոյ կամօքն ելաւ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 203բ՝ սեւ ութանկիւն (փակագիր)
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ԱԲՐԱՀԱՄ», սեւ քառանկիւն
(վրացերէն) «Ծառայ Աստուծոյ ///տիմե»:
ՆՇՈՒՄ՝ թ. 1ից առաջ աւելացուած թերթիկին՝ «Հմր
397», «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «397/ 3287»:
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ԲԱՑԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ Ի ԲԱՆՆ ՍՐԲՈՅ ՀՕՐՆ ՄԵՐՈՅ ԳՐԻԳՈՐԻ
ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ, Ի ՆԵՐԲՈՂ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 44 (գրչի էջակալում՝ 1-88, որ է՝ 1ա-44բ): ՊՐԱԿ՝ 14x12 (3՝ 14, 4՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3x13,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (15x10,8): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ երանգադրոշմով կապոյտ
թուղթ. մէջքը՝ սեւ կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝

վարդագոյն թուղթ՝ լուսագծերով. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. վարդագոյն չգրուած թուղթ՝ լուսագծերով,
մասն կազմաստառի:
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Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, մէջքի կաշին
ճաքճքած. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ գունաթափ. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր.
թ. 6-7, 30-1՝ հիմքից մասամբ անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-44բ Բացախօսութիւն ի բանն սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ, ի ներբօղ սուրբ Աստուածածնին – 1ա Ուրախացի՛ր յաւէտ հրճուանօք բերկրեալդ
ի կանայս... պատուեալ գովէին սուրբ Աստուածածնին:
1. 1բ-2ա Ա. Ըստ բազմադէմ շնորհաց հոգւոյն խաղացելոյ յանձին... – նորայն հիւսուածոց եւ այս նուագ
ճանաչի:
2. 2աբ Բ. Խրախացի՛ր յաւէտ հրճուանօք բերկրեալդ
ի կանայս – Զյոյժ առաւելեալն ի կիրս հոգւոյն զարթուցանել հնարի... նորուն աստուածածնողութեանն
վայելչականք:
3. 2բ-3բ Գ. Որ դժուարընդել դաստիարակաւն
խաչի վարժեալ կրթեցար – Բա՞բ է նոր զարմանս, նորանշանս իմն հնչեցուցանես... երկրորդեալ զնախընծայ ըղձաձայնութիւնն:
4. 3բ-5ա Դ. Խրարացի՛ր յաւէտ հրճուանօք բերկրեալդ ի կանայս, վասն զի դժուարընդել դաստիարակաւն խաչի վարժեալ կրթեցար – Դաստիարակ
խնամածու է մանկանց ի մարմնական կենցաղս...
ունէր պէտս կրթականութեան:
5. 5ա-6ա Ե. Որդւոյ քո կցորդակցութեամբ – Զհաղորդութիւնն ի վիշտս սփոփանս... այլ յառաջակայսն
ճեպեսցէ բանս:
6. 6ա-7ա Զ. Միատեւակն ժուժկալութեամբ – Ոչ
ըստ մարմնոյ միայն կրից որդւոյն զուգակցորդ... ի
լեառնդ զմռսոյ, մա՛յր սուրբ:
7. 7ա-9ա Է. Կրելով զերաշխէպ վշտաց ծնիցելոյդ
ի քէն Տեառն – Որք միանգամ ի զննին կայցեն
հանդիսի չարչարանայ... միացեալ, քան զցրուեալն:
8. 9ա-10ա Ը. Արդարեւ, տիրեայ բովանդակ սրտի
նորա... յորդեաց զեղաւ ի սիրտն մայրենի:
9. 10աբ Թ. Իսկ արդ, եթէ այսչափ անհնարինս
իմացաք... նուիրագործութիւն անձին եւ Որդւոյն:
10. 10բ-3բ Ժ. Ապաքէն այս խորք ցաւոց Տիրամօրն անհնարինք... անճաշակ եւ յայսմ մխիթարութենէ:
11. 13բ-4բ ԺԲ(=Ա). Վասն զի կայր եւ կրէր մշտաչարչարն մեռելութեամբ – Զի՞նչ են սքանչելիքս լալոյ
յաւէտ արժանի... եղելոցն օտարայ, ապաքէն եւ ոչ ոք:
12. 15ա-7բ ԺԲ. Վասն զի կայր նա անձնատօչոր
տօթով խարուկեալ – Զոր օրինակ ամենայն աստուածապարգեւ հրաշակերտութիւնք... արդարեւ դառնացար, վասն զի կամեցար:
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13. 17բ-20ա ԺԳ. Վասն զի իբրեւ զորոջ անարատ
քահանայական նուիրմամբ ի վերայ սիրոյ սեղանոյդ
մատեար – Անարատ ո՛չ բացբարձմամբ միոյն, անկցորդ գոլով... մինչեւ թուիս լինել երկոքին իսկ:
14. 20ա-3ա ԺԴ. Իսկ արդ, եթէ ըստ ասացելոյս
պարզաբար սէրն է պատճառ... այն է յետին (Երեմ. Զ.
26, Մովս. Ը. 10, Զաքար ԺԲ. 10):
15. 23ա-5ա ԺԵ. Այլ իմ աստանօր բթանան միտք,
կարճի լեզու եւ գրիչ... միածին յարգանդէ եւ բազմածին ի սիրոյ:
16. 25ա-6ա ԺԶ. Բե՛ր արդ, կրկնեա՛ յուշիդ զնախաճառեալսն... ուսուցանէ միայն փորձն:
17. 26ա-8բ ԺԷ. Արդ, ժամ է այսուհետեւ զբանական
սիրոյն անդնդովքն դեգերիլ – Բանաւոր մարդ ոչ արժանապէս զսիրողի... զի ուր սէրն խօսի, արդար խօսի:
18. 28բ-30բ ԺԸ. Եւ այն լինէր նմա արդարեւ սփոփանս մեծ... հետազօտեալ, յայլ կողմ դարձցուք:
19. 30բ-2ա ԺԹ. Ապաքէն զօրաւոր էր ի Տիրամայրն
սէրն ծնօղական... եւ յաւեցուցանէր, լինէր մարդ սոսկ:
20. 32աբ Ի. Բայց ահա աստանօր է տագնապ, աստ՝
աղէտ... բանական սիրոյն, վերին մասնն ի շնորհաց:
21. 32բ-4ա ԻԱ. Իսկ արդ, յերեցունց անպարտելեացս ճակատու, ո՞ւր էր յաղթեալն... վշտանային
անչափ, յօժարէին կամակար:
22. 34ա-6ա ԻԲ. Արդարեւ ճահողապէս առ նա երգեաց մերս Գրիգոր երանելի... տարեալ զամենայն
զգործեցեալսն:
23. 36բ-7բ ԻԳ. Ահաւոր տեսիլն, որ ի Գողգոթա,
բաւականացաւ զիշխանս... ի բանէս մնացեալն է,
զայն տեսցուք:
24. 37բ-8ա ԻԴ. Ասրաբոյս եւ ստեւագիտակ,
գեղմնաբարձ մաքուր պատարագ – Զազգ ազգ
սպանդիցին, որ ի հինոն էին պատարագ... եւ զյաջորդն առեալ բերէ:
25. 38ա-9բ ԻԵ. Ի ճգնաւորական վարս ողջակիզեալ – Յերկուս դէմս իմանի ճգնաւորականն... եմուտ
ի բոյնն ի սիրտ Աստուածորդոյն:
26. ԻԶ. 39բ-41բ Վասն այսորիկ ի նուէր քո զենման՝ հրեշտակացն պարք պաշտպանեալ – Ուր ինքնին Տէրն դիմեալ հասանէր... իշխանակից եւ փառափանակից:
27. 42ա-3բ ԻԷ. Ապաքէն անպատում եւ քան զամենայն միտս գերազանց են... աստուածակրօն
կարգաց ծագեցար:
28. 43բ-4բ ԻԸ. Հապա կացցեն այսուհետեւ բանք,
ի մէջ անցցէն իղձք... եւ ի Հոգին Սուրբ, որ հաւատարմացոյց զսէր աստուածութեանն. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Բացախօսութիւն ի բանն... Ի ձեռագրոց
տեառն Գէորգայ Դ.-ի՝ հանեալ ի գզրոցէն Ծաղկած այվանի», Պհպ. Աա՝ «400/3288», «ԺԹ.»:
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ԳՐԻԳՈՐԻ ՓԵՇՏԻՄԱԼՋԵԱՆ՝ ԳԱՆՁԱՐԱՆ ՆԱՄԱԿԱՑ
Կ. ՊՈԼԻՍ
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր Մինդանճեան:
ԹԵՐԹ՝ 144+1 (կրկն.՝ թ. 40). չգրուած՝ 1բ, 129բ, 136ա-44բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx10 (Ա, Բ 8, ԺԳ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած սափոր, որի տակ՝ «G M», բուսական զարդանախշ, որի տակ՝ «DOM LARIO CALMARI»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x14,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (17-18x12). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 20-26: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն ծաղկաթուղթ.
մէջքը եւ անկիւնները՝ կարմիր կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ.
աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կանաչ
ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ, լուսագծերով, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, փեղկերի եզրերը շերտազատուած. Ա. փեղկի կազմաստառին, Պհպ. Ա, թ. 18՝ ցեցի անցքեր. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. ընդմէջ թ. 123-4ի 1 թերթ կտրած. թ. 13940՝ հիմքից անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-135բ Գանձարան նամակաց, յորում իբր
պատուական զարդ ինչ հարստութեան պահին օրինակք յոգունց գեղավայել շարադրութեանց բազմադիմի նամակաց, գեղազարդ բանից բարեվայելուչ
դասաւորութեամբ, յարմարագրեալ ընտիր-ընտիր,
պերճախօս իմաստից, հարստութեամբ, ի Փէշտիմալճեան Գրիգոր գերիմաստ վարժապետէ Կոստանդնուպօլսեցւոյ:
Զգուշաւոր համեմատութեամբ ըստ բնագրին, օրինակեալ ի նուաստ մահտեսի Գրիգորէ Մինդանճեան
Կոստանդնուպօլսեցւոյ, փոքրաւորէ պերճաշնորհ Պօղոս վարդապետի, արժանավայել փոխանորդի ամենապատիւ եւ վեհափառ տեառն Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարգի Պօլսոյս. 1833, Հոկտեմբերի
20, ի պատրիարգարանս հայոց:
1. 2ա-5բ Քրիստոսասէր եւ ազգասէր պարոն Սերօբէ գերամեծար եղբօր ողջո՛յն շատ – Զեռանդագին
վառումն հայրենասէր նախանձաւորութիւն... երկայնաւորս ի մխիթարութիւն մեզ:
2. 6ա-8բ Քաջարանց իշխան՝ հեքոյս բարեկամ –
Տեղացին ինձ նետք ի տանէ Տեառն...
– 8բ Անձրեւ գիշերոյ ցօղ առաւօտեան / զեղմուն
քոյդ սիրոյ առ իս յորդեցան... եղէ ապաստան Գրիգորս անպիտան:
3. 9աբ Ազնիւ պայազատ Յովհաննէ՛ս աղա, եղբօրդ ընտրելոյ ողջոյն շատ – Աստուածախնամ տեսչութիւն արարչապետին բնութեան...

ՌՄՁԲ. – 1833

– 9բ Ուր չէ բաւական բարբառ ձայնաւոր, / խնդրէ
գտանել միջնորդ գրաւոր... հսկող զոք թարգման եցոյց
կարեւոր:
4. 9բ-12ա Ստոյգ սիրելի եւ հաւատարիմ բարեկամ տիրացու Պօղո՛ս, պատուական եղբօրդ ողջո՛յն
շատ – Ոչ ինչ դանդաղիմ պարտաւոր զանձն իմ խոստովանիլ... եւ չթողուլ զիս ի վարանս. ողջ լե՛ր:
5. 12ա-3բ Գերապատիւ Մեսրոպ վարդապետի
աստուածամերձ ողջո՛յն, նուիրեմ համբոյր որդիական սիրով – Փոյթեռանդն բորբոք սրտի իմոյ բռնադատէ... յամի 1820, Փետրուարի 26:
6. 13բ-6բ Պատկեր կենդանի ներող եւ անոխակալ քահանայապետին մերոյ Յիսուսի եւ տաճար
մարմնեղէն սիրոյ եւ խաղաղութեան, պարգեւատու
հոգւոյն ճշմարտի, տեառն եւ տեառն Պօղոսի,
համահրեշտակ արքեպիսկոպոսի երկնագնաց գարշապարացն հետոց զլիճ լուսոյս արտասուօք լցեալ
զծառայականն մատուցանեմ համբոյր ի գուճս
անկեալ – Մեծ եւ սքանչելահրաշ եւ անհաս մտաց
սլացման խոստովանելի է... եւ ի հայրութիւն անարժան ծառայի Քրիստոս:
7. 16բ-8ա Հրեշտակակրօն վարուց մաքրութեամբ
ծայրագունի, արժանացեալ շնորհի եւ փչման հայրապատիւ եղբօր սիրելւոյ տեառն Պօղոսի, աստուածարեալ արքեպիսկոպոսի. ողջոյն եւ սէր բազմասցի – Գեղեցիկ յոյժ եւ սքանչելի հոգւոյն տեսանելեաց... իբրեւ զթախծեալ ուրախարար գինւոյ. ո՛ղջ լեր:
8. 18ա-20բ Բուրվառ բանաւոր խնկոց իւղենեաց,
ծաղիկ շնորհաւոր հոտեւան բուրմանց, ազնիւ
Մկրտիչ հարազատ մեր եւ մտերիմ, ողջոյն եւ սէր
բազմասցի առ քեզ – Քաղցրաճաշակ բանաւոր
պատարագիդ ի շնորհաբոյս շառաւիղէդ առ մեզ... եւ
բերել իւրաքանչիիւր զծաղիկս իւրեանց; Շնորհք...
Տեառն եղիցի յամենեսեան ի ձեզ:
9. 20բ-3բ Ճրագ լուսատու միգապատ մտաց եւ
աղբիւր բարի հոգւով ծարաւեաց, եղբա՛յր մտերիմ,
տիրացու՛ Պօղոս, սիրող հայրենեաց, ողջ լինել քեզ
ըղձանամ յօգուտ հասարակաց – Զի՞նչ արդեօք ըղձալի դիւրեղծական բնութեան, քան ի մահկանացու...
ի մխիթարութիւն սրտիս:
10. 23բ-26բ Լուսափայլ ճրագ եկեղեցւոյն Քրիստոսի եւ քաղաք կենդանի կացեալ ի վերայ բարձու,
տեառն տեառն երիցս երանեալ սրբազան (բաց)* ի
ամպաչու գարշապարացն մատուցանեմ համբոյր՝ ի
գուճս անկեալ – Եթէ տեսիլ ջինջ եւ պայծառ օդոյ զուրաճութիւն է աչաց...
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– 26աբ («ԱԲՐԱՀԱՄ») – Աշխարհ Սիւնեաց դրախտ
հոտեւան, / մեզ բուսուցէր վարդ անթարշամ... պտղոց
բարեաց ասպնջական:
* Գրառաջքներում անունների տեղը որպէս կանոն գծիկներ են կամ բաց են՝ չգրած. գրում ենք՝ (բաց):

11. 26բ-9ա Ազնիւ, նազելի, հոգւոյս ցանկալի, սիրասուն եւ գեղաբողբոջ պարոն Յովհաննէ՛ս, հարազատ որդոյդ իմոյ սէր եւ օրհնութիւն ի բոլոր սրտէ
նուիրեմ – Որդիական սիրոյ քո կարիք կարօտոյ, յօրէ
յօրմէ ելեր ի պանդխտութիւն... ոսկւոյ եւ արծաթոյ.
այսքանս բաւ է, ո՛ղջ լեր ի Տէր:
12. 29ա-32բ Շնորհափայլ եւ աստուածարեալ
հօրդ՝ սրբոյ տեառն Յովհաննէս գերամեծար
վարդապետի սրբոյ աջոյն մատուցանեմ, համբոյր
որդիական սիրով եւ խոնարհութեամբ – Զքանքար
անապական ճշմարիտ սիրոյ սուրբ հօրդ իմոյ...
առաքեսցէ աստ առ մեզ:
13. 32բ-3բ Հովիւ հոգեւոր բանաւոր հօտիս եւ
գլուխ պատուական հայկազեան ազգիս, քաղաք կացեալ ի վերայ լերին բարձու եւ աղ համեմիչ անդամոցս Քրիստոսի, տեառն տեառն Կիրակոսի սուրբ եւ
աստուածընտիր կաթողիկոսի գերահռչակ աթոռոյն
տանն Կիլիկիոյ եւ արժանաժառանգ յաջորդի սրբոյ
Լուսաւորչին մերոյ, քումդ աստուածարեալ եւ շնորհաբաշխ աջոյն համբոյր որդիական մատուցանեմք
խոնարհութեամբ – Բազմապատիկ ու մեծահրաշ ու
յոյժ պարգեւք գթութեան խնամոց... խնկանուէր աղօթիցդ ապաստանեալ:
14. 33բ-4բ Գերամեծար ազնուական Յարութի՛ւն
աղայ, ողջ լինել քեզ ըղձանամ – Ոչ սակաւ ի զարմանս կրթէ զիս անպարտական... ընդ երկայն աւուրս ի
ցնծութիւն իմ:
15. 34բ-6բ Ազնուամեծար Անտօն աղայի նուիրի
ողջոյն լրութեամբ սրտի – Հոգեշարժ քնար քո սիրտ
սիրարփին, / յունկն իմ հնչեցոյց նուագ կենսածին...
հուաստ Մերկերիոս ծառայ մտերիմ:
16. 37ա-40ա Դժնդագոյն վշտամբեր անընդհատ
հեղեղեալ դառնաղէտ կրից, հալածանաց կապանաց եւ մահահրաւէր կոշկոճանաց, սրտապինդ ժուժկալութեամբ ըստ օրինակի նախաշաւիղ առաջնորդին քոյոյ Յիսուսի, լինելով դիմագրաւ, հատուցումն
վարձուց արդարակ, իրաւամբ զյառաջագոյն սահմանեալն քեզ ի Տեառնէ զհուվուապետութիւն հայկազեան ազգիս, ընկալեալ տեսչութիւն տեառն եւ
տեառն Դանիէլի երանեալ կաթողիկոսի երկընթաց
գարշապարացն հետոց երկրամած դիմօք զծառայական նուիրեմ համբոյր խոր խոնարհութեամբ –
Ահաւասիկ հողմ քաղցրասիւկ ի տեսչութենէ խնամոց
այցելութեան Տեռան... վսեմափայլ տէրութեան քում
ապարդիւն ծառայ:
17. 40ա-դ Կանխահրաւէր ընտրութեամբ Հոգւոյն
Սրբութեան, յառաջագոյն սահմանելոյ ի կոչումն
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առաքելական պաշտօնի հովուապետութեան համօրէն Ազքանազեանս գրոհի, տեառն եւ տեառն
Դանիէլի, աստուածատեսակ քահանայապետի շնորհաբաշխ աջոյն համբոյր որդիական մատուցանեմ՝
միշտ ի գուճս անկեալ – Սքանչելահրաշ ամենայն
մտաց առատաձիր համասփիւռ խնամոցն... զօրութեան միւս անգամ զգեցաւ տեառն տեառն:
18. 40դ-3ա Օդ քաղցրութեան հոգեշունչ հողմոց,
խորշակահար սրտից մերոց սփոփիչ, ամպ կենսացող մանկանց Սիովնի, հոգեբոյս սերմանց բուսուցիչ տեառն Եփրեմի՝ աստուածընտիր կաթողիկոսի,
հօր մերոյ սրբոյ երկնաճեմ գարշապարացն մատուցանեմ համբոյր ամենայն խոնարհութեամբ –
Արդեօ՞ք գիշեր ծածկեսցէ իսպառ զոսկեփունջ ճաճանչ
արեւուն ծագման... վսեմափառ տէրութեան ձերում
մշտանուէր ծառայ:
19. 43ա-7ա Ուռ ողկուզալից որթոյն կենդանւոյ,
բաժակ բերկրութեան ազգիս թախծելոյ տեառն եւ
տեառն Կիրակոսի աստուածընտիր կաթողիկոսի
գերահրաշ աթոռոյն Կիլիկիոյ եւ արժանաժառանգ
յաջորդի հօրն հաւատոյ սրբոյ Լուսաւորչին մերոյ,
շնորհաբաշխ աջոյն նուիրեմ համբոյր խոր խոնարհութեամբ – Ճաճանչ նշուլից անստուէր սիրոյ հոգւոյն
Աստուծոյ ի վառարանէ սրտիդ ծագեալ... իշխանութեան քո ի փառս ազգիս եւ ի պարծանս իմ:
20. 47ա-8ա Հովիւ խնամածու բանաւոր հոտի
երկնաւոր հովուապետին, արածող ի մարմանդս աստուածեղէն պատուիրանաց ու բժիշկ քաջահմուտ,
պարգեւեալ մեզ յԱստուծոյ ի դարման հոգեկան վիրաց, քաղաք իմանալի կացեալ ի վերայ լերին
բարձու, եւ ճրագ լուսափայլ սուրբ եկեղեցւոյ տեառն
եւ տեառն (բաց) սուրբ եւ աստուածարեալ կաթողիկոսի շնորհափայլ աջոյն – Զբաժակ քաղցրութեան
անապակ սիրոյդ շրթամբք հոգւոյս արբեալ... ի ցնծութիւն սրտի իմոյ, որ եմ՛՛:
21. 48ա-51բ Աստուածարեալ հովուապետի համօրէն ազքանազեանս գրոհի տեառն տեառն Եփրեմի վեհափառ կաթողիկոսի, գորովագութ հօր մերոյ
սրբոյ շնորհաձիր աջոյն նուի՛՛ – Սքանչասցի ոք
թերեւս տեսանելով զանզգայ բնութիւն արարածոց...
Թեոդորոս սարկաւագի Երզընկացւոյ, միաբանի սրբոյ
եւ մեծի Աթոռոյդ Էջմիածնի:
22. 51բ-4ա Շնորհաձիր պարգեւաց Հոգւոյն Յիսուսի Քրիստոսի, մարմնեղէն տաղաւար եւ իմանալի հրոյ սիրոյն Աստուծոյ կենդանախարոյկ բուրվառ
տեառն տեառն Եփրեմի՝ գերագահ կաթողիկոսի
Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի, մեծապատիւ եղբօր մերոյ
ընտրելոյ ողջոյն եւ սէր եւ խաղաղութիւն բազմասցի
– Ամբաւազօր Հոգին Աստուծոյ, որ էութեամբ իւրով
ամենայն ուրեք եւ յամենայնի է միշտ... եղբարց Սրբոյ
Աթոռոյդ կարօտեալ յամենայնի:
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23. 54բ-5ա Յաջոյն բարձրելոյ եւ փառաշարադրեալ հովուապէտ բարի բանաւոր հօտիս, տեառն
տեառն (բաց) վեհափառ կաթողիկոսի շնորհագեղ
աջոյն համբոյր որդիական նուիրեմ խանթակաթ
սիրով – Լուսաձիր պարգեւ օրհնառաք շնորհաց անձնաւոր արփւոյդ... ընդունելութեան արժանի առնել,
մնամ Տեառն:
24. 55բ-6բ Տախտակ անձնաւոր աստուածային
օրինաց եւ մատեան շնչաւոր գործոց բարութեանց
տեառն տեառն (բաց) – Շնորհ ունիմ զանբաւ
խնամոց աջոյն բարձրելոյ, որ յաջողեաց մեզ հանգչիլ...
որում երախտապարտ զանձն իմ խոստովանել մնամ ՛՛:
25. 57ա-8ա Մաքրութեամբ մտաց շնորհաձիր լուսոյն օթարան եւ հեզութեամբ կամաց հանգստեան
արարչին բնակարան տեառն տեառն՛՛ – Արփիագեղ
ծորումն հայրական սիրոյ յանհատահոս աղբերէ հոգոյդ
առատացեալ... եկեղեցւոյն Քրիստոսի հոգեջան մշակ:
26. 58աբ Փող քաջահնչող կենսաձիր աւետեաց,
քարոզ կենդանի հոգեպարգեւ պատգամաց տեառն՛՛
– Կառք հրեղէնք եւ երիվարք հրեղէնք ամբարձին զԵղիա... ի բազում ամս բարգաւաճեալ բարեբաւութեամբ:
27. 58բ-9բ Հոգեպարգեւ շնորհացն բաշխօղ անսպառ եւ նուազելոց հոգւով անապականութեան
հացին մատակարար տեառն՛՛ – Զիա՞րդ կարօտեալ
զրկելոյս ինձ ի լիութենէ բազմապարգեւ բարերարութեանց քոց... հովիւ հոգեւոր բանեղէն հոտիս Տեառն:
28. 60աբ Տիրատունկ այգւոյ երկասէր մշակ, /
բանեղէն հօտիս հովիւ գերունակ, / խօթացեալ հոգւոց բժիշկ բարեկարգ, / զեղծեալ լքելոց բարեաց
նպատակ, / տեառն տեառն (բաց) աստուածարեալ
արքեպիսկոպոսի՛՛ – Աստուածահրաշ տեսչութեան
գործոցն հանդէսք սքանչելի արդարեւ մերումս գտանեն... լուսապայծառ սուրբ եկեղեցւոյն ի պարծանս՛՛:
29. 61աբ Մաքրափայլ վարուք փայլեալ բարմնի, /
լցեալ պարգեւօք հոգւոյն Յիսուսի, / տեառն Պօղոսի,
արհի երջանկի / շնորհաբաշխ աջոյն համբոյր նուիրի
– Ահա ընկալայ պետդ արհիական / զնամակ օրհնառաք հօրդ սրբութեան... առ, որ ապաստան կամք յամենայն ժամ:
30. 61բ-2ա Խնկանոց ոսկի արժանընդունակ
բուրման աղօթից ու անօթ ընտիր աստուածային
Հոգւոյն պարգեւաց տեառն տեառն (բաց) համահրեշտակ արքեպիսկոպոսի եւ բանաւոր հօտին
Քրիստոսի արժանաւոր հովուի՝ հօր մերոյ սրբոյ
աստուածամերձ աջոյն մատուցանեմ, համբոյր խոնարհութեամբ – Ո՛վ քանի ուրախութեան է առիթ
լուրն քաջողջութեան... ամենայն փութոյ պնդութեամբ
ջանամ կատարել:
31. 62աբ Լուսածաղիկ բուրաստան առաքինազարդ գործոց եւ յօգնահամբար բար թանգարան գիտութեան գրոց տեառն՛՛ – Խարիսխ մեղու, բանք քաղ-
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ցունք եւ բճիճ անապական... ի կենդանաբոյս արմատոյ վերընձիւղեալ Տեառն:
32. 62բ-3բ Զարդ փառաց ճոխութեան տանն Աստուծոյ եւ վայելչութիւն գեղոյ հարսին եկեղեցւոյ
տեառն տեառն (բաց) արքեպիսկոպոսի շնորհաձիր
աջոյն՛՛ – Զցօղ արդիւնաբեր քաղցրութեան կամաց քոց
առաւելեալ... զմեզ անդրէն ի յառաջին վիճակ առողջ՛՛:
33. 63բ-4ա Սոփեր հոգեմատեան աստուածեղէն
պատգամաց եւ անօթ պատուական երկնաձիր շնոհաց, գանձարան անձնաւոր երկնային պարգեւաց եւ
քարոզ կենդանի հոգեշունչ կտակարանաց տեառն
տեառն (բաց) ի արհիապանծ եպիսկոպոսի եւ արժանաժառանգ պատրիարգի, աստուածային Աթոռոյն Սրբոյ Երուսաղէմի երկնաչու գարշապարացն
համբոյր նուիրի – Գոհ եմք հանապազ զամենիմաստ
տեսչութենէ... որպէս բիբ ական զվեհանձնութեան քո.
ո՛ղջ լեր՛՛:
34. 64ա-5ա Գերապատիւ հա՛յր – Ի բազմապատիկ
կենցաղօգուտ պատուիրանաց անտի, զոր նախահայեաց... օծելոյ մատուցանեմք ամենայն ակնածութեամբ:
35. 65աբ Ջահ լուսապայծառ եկեղեցւոյն Քրիստոսի տեառն տեառն (բաց) առաքելագործ արքեպիսկոպոսի, հոգեւոր հօր իմոյ շնորհաբաշխ
աջոյն՛՛ – Զպարգեւ շնորհացն անապականութեան, զոր
հեղեր ի հոգիս մեր... փառաւորել փառօք ի պարծանս
ազգիս:
36. 65բ-6ա Աստուածային սիրոյն վառարան եւ
Հոգոյն Սրբոյ շնորհացն ընդունարան տեառն քրիստոսապսակ եպիսկոպոսի աստուածամերձ աջոյն
համբոյր – Ո՜վ քանի ուրախութեան եղեւ մեզ առիթ
լուրն քաջողջութեան... հովիւ բարի բանաւոր հօտին
Քրիստոսի:
37. 66ա-72ա Առ Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ քաջատոհմիկ իշխանդ իմս բարերար տէր սիրանուէր
բարեմաղթութիւն – Ոչր սակաւ ինչ մխիթարութիւն
տրտմաթախիծ կրիւք վարակեալ...
– 72ա-3ա Ազնիւ տոհմական՝ իշխան քաջալանջ /
ռետին քաղցրութեան՝ ջահ լուսաճաճանչ... է եւ եղիցի
քեզ հզօր պաշտպան:
38. 73ա-5ա Գերամեծար տոհմական – Սէրարփին
սէր սիրողիդ ազգիս ցոլապայծառ, ցոլացեալ ի լապտէր... բարգաւաճեալ պառօք ի պարծանս:
39. 75ա-6ա Խորհրդով մտաց՝ լապտեր լուսաւոր,
բարելից պտղով՝ պարտէզ բանաւոր, ազնուամեծար
ամիրայի սէր եւ բարեւ ի խոնարհ ոգւոյ նուիրի –
Յանսպառ սիրոյդ առ մեզ խաղացմամբ... ո՛վ գերամեծար հայրապետ եւ սիրելիդ մեր:
40. 76բ-7բ Քրիստոսասէր եւ բարեպաշտօն (բաց)
աղայ, ողջոյն սիրոյ մատուցանեմք քեզ ամենայն
կարեկցութեամբ – Ո՞վ է, որ կարծիս ինչ ի մտի դիցէ... պարգեւեաց միածին բանն Տեառն:
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41. 77բ-8բ Շնորհաբոյս շառաւիղ տնկոյն օրհնութեան (բաց) աղա՛յ, եղբա՛յր պատուական, ողջո՛յն
շատ – Համբաւ բարութեան, գեղածաղիկ, վայելչացեալ անձինդ բարուց... ընթանաս ընդ ճանապարհն
արքունի:
42. 79ա Լուսաբորբոք վառարան աստուածային
սիրոյն կայծական ազնիւ (բաց) մտերմի իմոյ ողջոյն
շատ – Բոցափայլ շառաւիղ անչառ սիրոյդ յիմանալի...
բարգաւաճեալ ամենայն բարեմասնութեամբ:
43. 79ա-81ա Շնորհափայլ եւ պատուամեծար
ազնիւ տիրացու (բաց) եղբորդ մերոյ սէր առատ ի
խորոց սրտէ մատուցանեմ ամենայն մտերմութեամբ
– Համբաւ բարի քաջավարժ հմտութեան քո ի հրահանգս... ի վարձս բարեաց յերկնաւոր պարգեւատուէն:
44. 81ա-2ա Անդաստանին Քրիստոսի բանաւոր
մշա՛կք, հոգեւոր հա՛րք, ո՛ղջ լերուք ի Տէր ամենայն
խաղաղութեամբ – Որովհետեւ պարտաւոր եմք ամենեքին ըստ իւրաքանչիւր կարողութեան... եւ յաջողուածս բարեաց տացէ:
45. 82ա-3ա Հոգեծին եւ հարազատ որդւոց, գերամեծար պայազատաց, ազնուափայլ եղբարց եւ
պատուական տոհմականաց – Գոհանամ զաստուածային, մարդասէր խնամոցն... յօգուտ ազգիս հայկազեան:
46. 83ա-5բ Գերամեծար սիրելւոյդ խնդալ – Յոլովից արդարեւ ի դէպ է մեծաց գովեստից գտանիլ...
խաղաղութեամբ ի յամայր ամս:
47. 85բ-6ա Բարեջան ի փոյթ հոգեւոր կենաց, սիրելի որդւոյդ իմոյ ծնողական գթով մատուցանեմ սէր
առատ ի կարօտ դիմաց – Զգիր սիրոյ եւ ողջունի քո
ընկալայ յայսոսիկ աւուրս... որ բնակի ի հեզս եւ ի
խոնարհս:
48. 86բ-7ա Ազնիւ որդեա՛կ իմ – Ցնծութիւն ոչ սակաւ նոր ի նորոյ առաւելաւ... սրտիս լնուլ զկարիս, ողջ
լե՛ր:
49. 87ա-8ա Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ տէր
(բաց) վարդապետ եւ շնորհիւն Սրբոյ Հոգւոյն դէտ եւ
առաջնորդ աստուածապահ քաղաքիդ (բաց) եւ
շրջակայ վիճակաց նորին, յորմէ ժամանեալ հասցէ
ողջոյն փրկչական եւ օրհնութիւն աստուածային առ
ամենեսին ձեզ, որք բնակեալ եք ի քաղաքս, ի գեօղս
եւ յագարակս, առ եկեղեցականս եւ աշխարհականս, առ իշխանաւորս ու սոսկականս, առ արս եւ
կանայս եւ առ համայն ժողովրդականս – Խնամք եւ
գթութիւն ամենասուրբ Երրորդութեանն իջեալ առատասցի... իջեալ հանգիցէ յամենեսին ի ձեզ. ամէն:
50. 88ա-93ա Խարոյկ բանաւոր սիրոյն Աստուծոյ,
հոգեկից որդւոյդ իմոյ սէր եւ օհնութիւն մատուցանեմ ծնողական գթով – Ամենայն շարժութիւնք մարդկային գործողութեան ի բանական... որում փա՜ռք եւ
գոհութիւն եւ երկրպագութիւն յանզրաւ յաւիտեանս.
ամէն:
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51. 93ա-6բ Վսեմափառ պայազատ – Զերկնատունկ ծառոյ սիրոյն Աստուծոյ զանուշակ պտուղ ընկերին սիրոյ... վեհանձնութեան ձերում խոնարհագոյն
ծառայ:
52. 96բ-7բ Շնորհազարդ շառաւիղ պտղաբեր
բարեաց, ազնիւ, տոհմական պարծանք հայրենեաց.
ողջ լինել ձեզ ըղձանամ ամենայն բարեբաստութեամբ – Յեռանդագին սիրոյ ազնուափայլ սիրելեացդ
տոչորեալ իմ... ողջ ի Տէր ամենայն յաջողութեամբ:
53. 98աբ Սէր մեր անխարդախ, որ ի բազում ժամանակաց հետէ իբրեւ զհուր... անմոռաց անել զմեզ ի
մտաց:
54. 98բ-9բ Մեծապատիւ եւ վսեմափառ (բաց) աղայ – Ո՞ր ռետին ազնիւ գիտէ այնպես քաղցրացուցանել... յամենայն յաւիտեանս, ո՛ղջ լեր ամենայն փառօք:
55. 99բ-101բ Գերամեծար տոհմական (բաց)
աղա՛յ, ազնուափայլ եղբօր ողջոյն սիրոյ խանթակաթ տենչմամբ – Սէրարփին սէր սիրողիդ, ազգիս
բոցապայծառ ցոլացեալ... Ամենակալին պաշտպանեալ
ի պարծանս՛՛:
56. 101բ Ականակուռ պսակ ազգիս պարծանաց,
վսեմափառ իշխան (բաց) ամիրայ, ողջ լինել քեզ
ըղձանամ ամենայն բարօրութեամբ – Ոսկի անարատ
թէպէտ եւ պատուական է եւ յարգի... յանդորրաւէտ
կեանս ի փառս ազգիս:
57. 102ա Ազնուափայլ եղբօր մերոյ ողջոյն սիրոյ
ի կարօտ դիմաց – Շնորհ ունիմ զքէն յաղագս բազում
սիրոյն... ի միասին ցնծասցուք:
58. 102աբ Ազնուամեծար եւ շքեղափառ (բաց)
ամիրայի յարգութեան ողջոյն սիրոյ նուիրի ի կարօտ
դիմաց – Զի՞նչ մեզ ըղձալի յետնելոցս յիշխանական
նախնի... ի փառս ազգիս եւ ի ցնծութիւն:
59. 102բ-3բ Շքեղաշուք փառաց ճոխութեան ազգիս, պարծանաց պայծառ շառաւիղ, ազնուամեծար
իշխան եղբօր իմոյ ընտրելոյ նուէր սիրոյ ի կարօտ
դիմաց – Նուագ քաղցրութան ազնիւ սիրելոյդ
հնչեալ... ի պարծանս ազգիս եւ ի ցնծութիւն:
60. 103բ-4ա Գերամեծար եւ բարեացապարտ հօր
մերոյ ընտրելոյ բազմերախտ աջոյն համբոյր ամենայն խոնարհութեամբ մատու՛՛ – Բարեբախտիկ արդարեւ զանձիս համարիմք... երկայն աւուրս անվրդով
խաղաղութեամբ:
61. 104աբ Ազնուազարմ եւ վսեմափառ իշխան,
ճշմարիտ բարեկամ մեր – Անուշահոտ բուրումն ծաղկանց յայտ առնէ զպատուականութիւն... պաշտպանեալ ի պարծանս ազգիս:
62. 105ա Ազնուամեծար իշխան, բարեպաշտօն
Սիմօն աղա՛յ, որդւոյդ լիրելւոյ աստուածաւանդ օրհնութեամբ ողջո՛յն – Չէ ինչ անծանօթ ի քէն հայրական
սէրն իմ... եւ պատիւ ի պայծառութիւն ազգիս:

1193

597

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

63. 105աբ Քրիստոսասէր իշխան, գերամեծար
(բաց) աղա՛յ, բարեացապարտ բարեկամի ողջոյն
սիրաձիր նուիրեմ յաւէրժ – Որպէս ծով զեղուն հոսէ
զջուրսն յափունս... մեծութեան գտայք համօրէն ազգիս:
64. 106ա Արեւ լուսատու սրտիս սենեկի, վսեմափառ (բաց) աղայ – Քաղցր բուրումն որդիական սիրոյդ գեղեցիկ յոյժ... պաշտպանեալ մշտանուէր ծառայ:
65. 106բ Սէ՛ր իմ – Բուրումն անուշութեան անստերիւր սիրոյդ, որում անձկացեալն եմ... ժամու տոկոսեօք պահանջեսցուք:
66. 106բ-7ա Սրտիս սենեկի ճրագ բազմալոյս,
գերամեծար (բաց) աղայ, ազնիւ սիրելւոյ ողջոյն սիրոյ մատուցանեմ խանադակաթ ըղձիւ – Օշարակ
նռնենեաց անապակ սիրոյդ... երկայն աւուրս ի ցնծութիւն իմ:
67. 107ա Վսեմափառ պայազատ, իմ բարերար
տէր – Տագնապ սրտի եւ յոյզք խորհրդոց հանապազ...
բարենշան ի բազուկս սրտիս:
68. 107ա-8ա Գերամեծար եւ վսեմափառ պարօն
բարեպաշտօն Մանուկ պէյ, պարծանք հայկազեանց,
ողջ լինել քեզ ըղձանամ ամենայն բարեբաստութեամբ – Արդարեւ չեմ իսկ բաւական ըստ արժանւոյն
մատուցանել... զմեզ յոգիս ապաստան առնեն:
69. 108ա-9ա Աստուածային սիրոյն վառարան,
գերամեծար ազնուական (բաց) աղայ եղբօր մերոյ
ընտրելոյ մատուցանեմ սէր առատ, կարօտախառն
ըղձիւ – Սէր սրտի քո եւ ջանք եւ տարժանմունք, որ
յաղագս պայծառութեան... ընդ միմեանս եւ ոչ լուծանի:
70. 109ա-10ա Մեծարու սիրելւոյդ խնդալ – Եկն
եհաս ինձ օր տրտմութեան եւ տարակուսանաց... անսասան եւ անփորձ մնացեալ:
71. 110աբ Սիրող Աստուծոյ, սիրող ընկերին, ազնուագութ բարերար (բաց) չէլէպի, ո՛ղջ լեր, զօրացեալ տէրութեամբ ի մխիթարութիւնս ազգիս – Ամենաղէտք թշուառութեան մերոյ եւ դառն տառապանաց...
մարդասիրութեամբ Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ.
ամէն:
72. 111աբ Վսեմափառ պայազատ իմ, յատկեղ
բարերար – Արդարեւ, ոչ եմք բաւական երկրածինքս
ամենայն զարժաին... վասն քո ապիկար ծառայ:
73. 111բ-2ա Գերապատիւ եւ բարեացապարտ
հոգաբարձու իշխանացդ ազգօգուտ դպրատունս
Միջիգիւղի բազմերախտ ձեռաց համբոյր ամենայն
խոնարհութեամբ մատու՛՛ – Բազմապատիկ բարերարութիւն ձեր, զոր առ իս... եւ մարդասիրութեամբ
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
74. 112աբ Բարերար մեր եւ պաշտպան քրիստոսասէր (բաց) աղայ – Սէրն եւ գթութիւնն, զոր ի
սկզբանէ հետէ ունիս... զսէր եւ զխնամակալութիւն
ձեր, ողջ լե՛ր՛՛:
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75. 112բ-3ա Պերճապատիւ իշխան, աստուածասէր (բաց) աղա՛յ, սիրելի որդւոյդ իմոյ ողջոյն եւ
օրհնութիւն բազում կարօտով մատուցանեմ – Եթէ ի
գործոց պարտ էր զիրսն այլաբանել... բարեգթութիւն
վստահացեալ Տեառն:
76. 113ա-4ա Բուրաստան բանաւոր հոգեբոյս
ծաղկանց, տունկ արգասաւոր կենսաբոյծ արդեանց
(բաց) սէր եղբայրական նուիրի – Ոչ գիտեմ եթէ
ընդէ՞ր յեղափոխեալ թուին ժամանակ... ամօք ի ցնծութիւն մեր:
77. 114բ-7ա Գերամեծար բարերար – Բարին է,
որում ամենեքին բաղձան... կարեմ կեալ եւ ապրիլ անկարօտ:
78. 117ա-8բ Ճարմանդ ոսկեձոյլ հոգեկից սիրոյ,
ազնուամեծար (բաց) աղայ, եղբօրդ ընտրելոյ
խնդալ – Մի եւ պարզն ըստ էակութեան եւ բազմապատիկ ըստ ներգործութեան... տօնախմբեալ աւուրցս
շնորհաբաշխութիւն:
79. 118բ-9ա Գերամեծար (բաց) աղայ, բարեացակամ բարեկամիդ խնդալ – Ուրախ լինիմք, յորժամ
տեսանեմք զանշնչական հոյլս... պարծենայ յազգէ
յազգ:
80. 119բ-20ա Սիրոյն Յիսուսի վառարան ոսկի,
սեպուհ տոհմական (բաց) աղայ, ո՛ղջ լեր՛՛ – Մռայլ
մառախղոյ վարանական կսկծանաց պահեալ, պաշարեալ... քաջառողջ կենօք ի պարծանս՛՛:
81. 120աբ Ակնակուռ պսակ գլխոյս պարծանաց,
/ փառք վայելչութեան պարգեւիչ բարեաց, / ազնուամեծար տէրդ իմ գթած, / ո՛ղջ լեր ի կեանս ամօք
պարագայծ – Աստուածային ամբաւ մարդասիրութեան է նշանակ... քաջողջ կեանս ի պարծանս իմ:
82. 120բ-1ա Ո՜վ իմ բարեգութ տէր – Քաղցրացաւ
յիս սէր քո, եղբա՛յր մտերիմ... մինչեւ ցելս շնչոյս իմոյս:
83. 121բ Հոգեկից սիրելի՛դ իմ, ազնիւ, գերամեծար (բաց) աղայ, ողջո՛յն շատ – Շնորհ ունիմ զՏեառնէ, որպէս մինչեւ ցայժմ... զիարդ վայել է, այնպէս
արասջիք:
84. 122ա-3ա Գերապայծառ, ազնիւ պարո՛ն, /
Մանուկ պեյ մեր բարեպաշտօն, / պարծանք հայոց,
վարդ ի կոկոն, / համբոյր սրտից մատչի ի ձօն –
Ցնծայ, պարէ ազգս համայն / յուրախութիւն անեզրական... ի ցնծութիւն մեր յաւիտեան:
85. 123ա-4ա Պատուամեծար Սիմօ՛ն աղայ / ողջ եւ
առողջ լե՛ր յարակայ... ողջ լե՛ր ի Տէր վարուք մաքուր:
86. 124աբ Յօհաննէ՛ս աղայ, եղբօրդ ազնիւ /
նուիրեմք զսէր թախծագին սրտիւ – Անհաս է մտաց
խորք աստուածային, / անճառ է բանից տեսչութիւն
վերին... եւ զգեստ շնորհէ զյաղթանակին:
87. 125ա Ազնիւ աղայ – Ծաղիկ շնորհաբոյս յարմատոց բարեաց, / վարդ անուշահոտ հոգւոյն պարգեւեաց... ի պարծանս մեր երկուց մանկածուաց:
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88. 125ա-26ա Գերամեծար վեհ իշխանիդ, / Ալփիարեան պարծամք զարմիդ, / Փիլիպպոսի ամիրայիդ / նուիրի սէր անկեղծ ի սիրտ – Հոգւոյն Սրբութեան պարգեւ շնորհաց / սովոր է հանգչել յոգիս խոնարհաց... եւ իմոյս սրտի պատճառ ցնծութեանց:
89. Տապանագիրք
ա. 126աբ Անցաւոր կենաց մարդկեղէն բնութեան, /
անանց յիշատակ է այս մահարձան... վաթսուն ամենի
ել յերկնից խորան:
բ. 126բ Նպատակ բարեաց այր բարեխնդիր, / տէր
Գէորգ անուն քահանայ ընտիր... զհոգի սորին փառօք
լիալիր:
գ. 126բ Ազնիւ տոհմական իշխան փառաւոր, /
ինքնավարժ, ճարտար ի գիւտ նորանոր... անվախճան
փառօք միշտ պսակաւոր:
դ. 127ա Ահա նաւէ նաւ շահաբեր ազգիս բարեաց, /
թողեալ զմեզ կարօտ բազմաց կարեւորաց... ազգիս
մերոյ մնալ պարծանք շքեղապանծ:
ե. 127աբ Արմատոց բարեաց ընտիր բարունակ, /
ազնիւ ծնողաց պանծալի զաւակ... փառօք զարգացս
յանդրնակաց քաղաք:
զ. 127բ Իշխան մեծարու, որ յաղթող կարեաց, /
յաղթի ի ցաւոց, զօրանայ յԱստուած... հանգչիլ առ
Աստուած փառօք լուսազգեաց:
է. 127բ Ազգիս բազմերախտ այս ազնիւ իշխան, /
տեսլեամբ՝ փառաւոր, մտօք՝ խոհական... արա՛ ժառանգորդ բարեացդ անվախճան:
ը. 127բ-8ա Բարեբախտ թուէր կենացս վիճակ, /
վայելուչ ծաղկէր զուարթ իմ հասակ... զհոգի աղախնոյս մոյծ յերկնից քաղաք:
թ. 128ա Կոյս վայելչագեղ, իսկուհի տուտու, / պարկեշտ գնացիւք օրինակ բարւոյ... ընդ սուրբ կուսանաց
ի յարկն լուսոյ:
ժ. 128ա Մշտաշարժ անիւ կառաց աշխարհիս, /
տանի ճեպընթաց զանձինս բարիս... ընկա՛լ զհոգի
սուլթան ծառայիս:
ժա. 128բ Հեռացաւ անդարձ սիրող ընկերին, / հեռացաւ ի բաց քաջ առաքինին... հանգչիլ ի վշտաց ի
յարկըն վերին:
ժբ. 128բ Ցաւօք, հեծութեամբ մտի ես աշխարհ, /
ցաւօք, այժմ երթամ ի յերկիր օտար... հանգո՛ զհոգիս ի
յերկնից կամար:
ժգ. 128բ Ցաւօք, տրտմութեամբ ծնեալ յաշխարհի, /
ցաւոց դառնութեամբ յաշխարհէ փոխի... ընկա՛լ եւ
հանգո՛ զաղախնոյդ հոգի:
ժդ. 129ա («ՊԱՐՈՆ ԳԱԲՐԻԷԼ») Պարոն Գաբրիէլ՝
շառաւիղ բարի, / այր հզօր բանիւք ի հազարաց մի...
լոյս քո տեսութեանդ արա՛ արժանի: Վախճան:
Բ. 130ա-5բ Նամակք ընտիրք յայլոց յօրինեալ
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1. 130աբ Մաքուր, հոգեկիր, քրիստոսապսակ, լիաշնորհ մեծարու եղբա՛յր տենչալի – Զառագաստ սիրոյ
բացէ յարաժամ ի դուռն սրտի... ո՛ղջ լեր յամենայն ամս
բարերջանկութեան քաջամասն լաւութեամբ. 1830:
2. 130բ-1ա Տիրախնամ վիճակին (բաց) արքեպիսկոպոսութեանն ժառանգաւոր, բարձր, արժանապատիւ սրբազան հայր, թագազարդ արհի, առաքելապանծ գովելի – Անծերանալի է սէր, որ ո՛չ մեռանի ապահով ցօղէ... ընդ ամս բազումս ի բարեմասն
պերճութեան. 1830:
3. 131աբ Եօթնարփեան շնորհաց հոգւոյն ընդունարան իմաստուն, պերճ Յարութիւն շնորհաշուք
վարդապետի ի համբոյր քրիստոսամերձ աջոյն, ողջոյն խոհական – Եթէ յոգնախուռն գաղափարք, որ
յիշխանական մասին փոքու աշխարհիս... համայն ամս
երջանկութեան քումդ սրբութեան:
4. 132աբ Մեծագունի եւս բարձրութեան արժանաւոր աստուածիմաստ հօր հոգեւորի՝ տեառն Յարութիւն շնորհափայլ վարդապետի մեծավայելուչ
իմն մտերմութեամբ հոգւոյ աջոյն սրբոյ համբոյր
մատուցանեմք – Չկայ ինչ երբէք մթար մոռացութեան,
ուր մտերիմն սիրոյ... տէրութեան ջերմեռանդ եւ
նուաստ ծառայ:
5. 132բ-3բ Հանդիսազարդիցն վիճակակցութեամբ երանագոյնս պերճացելոյ պայծառաշուք հօր
հոգեւորի՝ տեառն Յարութիւն աստուածիմաստ վարդապետի յաւերժագոյն իմն եռանդեամբ հոգւոյ
աջոյն սրբոյ համբոյր մատուցանեմք յամենայն սրտէ
– Որոց զգեղեցիկն սիրոյ առեալ է ճաշակ... մնամք
միշտ պայծառաշուք տէրութեան ձեր՛՛:
6. 133բ-4ա Հեղինակին հաւատոց, հաւատարիմ
պաշտօնէից, ազնուագութ եղբարց եւ պատուական
սիրելեաց իմոց սիրանուէր բարեմաղթութիւն – Ոչ
երբէք խիթամ երաշխաւորել անձամբ... եւ մնամ
բարօրութեան ձերում եւ միշտ աղօթարար:
7. 134բ-5ա Վեհ, գերամեծար եւ բարեկրօն հայրդ
սրբութեան հաճեաց ընդունել կաթոգին զիմ խանդ
աջոյդ համբուրման – Բերեալ յիս տնկի ի դարաստանէ երեկորական, / հոտաւէտ ծաղիկ անթարշամ սիրոյդ սրտիս գգուարան... նուաստ, խոնարհ ծառայ
Գրիգորըս Կոստանդեան:
8. 135աբ Հա՛յր իմ, պաշտպա՛ն իմ, բարերա՛ր իմ
– Գտին զանձն իմ հիւսուածք գրութեան ազնուական
հայրենասիրութեանդ յանկողինս... մանաւանդ ի մխիթարութիւն անմխիթար սրտի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝1ա:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «410/3289», «1853. Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
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3290
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար (1721ից առաջ)
ԹԵՐԹ՝ 94 (գրչի էջակալում՝ 1-178, որ է՝ 2ա-90բ). չգրուած՝
92բ, 93ա-94բ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-Թx12 (Ա 11, Ը 6, Թ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «V I», թագով պսակուած երեք
հաւասարաթեւ խաչերով սիւն, որի երկու կողմերում յետեւի ոտքերի վրայ կանգնած մէկական արծիւ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,9x15,7:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սեւով սահմանագծուած (17,5x12,2). ստ.
լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 27: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. ձեռագրի թղթից, չգրուած:

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1960ականներին. կազմը տեղտեղ մաշուած, խոնաւութիւնից ձեւափոխուած, մէջքի կաշին
ճաքճքած, վերին եւ ստորին հատուածներում պատռուած, փեղկերին ցեցի անցքեր. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ գունաթափ. թերթեզերքի թափուած մասերը յետագայ նորոգման ժամանակ լրացուած դեղնաւուն չգրուած թղթով. թերթերին տեղտեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր, ցեցի անցքեր.
թ. 37, 61, 72՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ. 1-47՝ կարերը թուլացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1բ-39բ Օգնեա՛ ինձ, Տէ՛ր Յիսուս եւ հասոյ
զսկ<ը>սեալս յաւարտ: Իմաստութիւն Յեսուայ՝ որդւոյ Սիրաքայ (թարգմ. Ստ. Լեհացւոյ): 1բ-2ա Յառաջաբանութիւն (թարգմանչի): 2ա-39բ Գլուխք (Ա-ԾԱ):
Կատարեցաւ գիրք Սիրաքայ որդւոյ Յեսուայ. վերջ:
Բ. 40ա-89ա [Ներսիսի Շնորհալւոյ Բանք չափաւ]
Տե՛ս ձեռ. 1540, 3ա-376ա: 1. ա/40ա-4բ (/// (սկ.) «Ընդ
եռացումըն կապարին, / զոր ի բերանսն արկանէին...»): բ/44բ-6ա:
2. ա/47ա-59բ: բ/59բ-60բ: գ/չիք: 3. ա/73բ-4ա: բ/74ա-89ա: 46/չիք: 7/73աբ: 8/70բ-3ա: 9/61ա-3բ: 10/64ա-5բ: 11/65բ-7ա:
12/70աբ: 13/67բ-8ա: 14/68ա-9ա: 15/69աբ: 16-21/չիք: 22/67աբ:
23/չիք:
Ծնթ. 1540 ձեռ-ի համեմատ միաւորները խառն են:

Գ. [Տաղք]
1. 39բ [Տաղ տէր Աւագէ]*. («ՏԷՐ ԱՒԱԳԻ Է ԵՐԳՍՅ») – Տէ՛ր իմ Աստուած եւ Արարիչ, / ապաւէն եւ
յոյս ի փըրկիչ... փառատրութիւն վերառաքեմ:
* Հեղինակների անունների այս եւ միւս վերականգնումներն ըստ ծայրակապերի:

2. 46բ Երգ Ստեփաննոսի առ տեառն Ներսէս
Կլայեցին («ՍՏԵՓԱՆՆՈՍԻ ԵՐԳՍ») – Սուրբ երջանիկ

տէրըդ Ներսէ՛ս, / զքեզ Տէր ընտրեաց ի յաշխարհէս...
փառս առաքեմ առ Տէր Յիսուս:
3. 46բ [Տաղ ի տէր Աւագէ]. Այլեւ ի ոմնէ առ այնք
(«ՏԷՐ ԱՒԱԳԸՍՆ») – Տէր սուրբ Ներսէս եւ Շնորհալի, /
հայրապետիդ հայոց ազգի... նմա փա՜ռք յաւիտեանս.
ամէն:
4. 89բ-91ա [Արկածք] Յիշատակարանի բնաբանն
այլայլ ոջիւ լինելոց է եւ այլն – Շնօրհօք ամենազօրին
Աստուծոյ, Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, այժմ եւ
անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն: Տերամբ ի հայրենեացս ելի,
/ պանդըխտեցայ օտար յերկրի... / կամըք Տեառն օրհնեալ եղիցի:
5. 91բ [Տաղ] – (այլ ձեռքով) Գըլխո պըսակ զարմանալի, / թագ ոս[կ]էհուռ եւ հըրաշալի... աղիկ ծընողին յոյժ գալարի (4 տող):
6. 91բ-2ա [Տաղ Յարութեան, Մովսիսի ասացեալ]
– Մարիամ Մաքթաղենացի / փարէր ի մէջ բարդիզի...
մի՛ լար, սուրբ կո՛յս, տաճա՛ր բանին:
Հմմտ. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, Հտ. Ե., Վենետիկ – Ս. Ղազար,
1995, էջ 866:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

90բ Յետ այսորիկ զոր ինչ Հոգին Սուրբ առաջնորդեսցէ զբարին, Տէրամբ եւ խաղաղութեամբ եւս գրեսցուք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1ա Թվին ՌՃՀ.-ումն (1721) հոգտեմբերի ԺԸ. ես
զեցի Ղազարի (1-2 բառ ջնջած) ժան (մէկ բառ ջնջած)
գրեցի, Աստուած վկայ. ամէն:
1ա Աստուծով թիւն ՌՃՁԱ.ումն (1732) նեբերի
Է.ումն յելքան արարեք, Տէր Աստուած բարի ճանապար[հ] տայ. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին փակցուած թերթիկին՝ «56»,
Պհպ. Աա՝ «412/3290», «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա «Աղումի որդի Ղուկաս», 94բ՝ «այ
նորա յսօրիս», խզբզոց, Պհպ. Բբ՝ «մեղ», «ա բ գ դ
ե...», խզբզոց, Բ. փեղկի կազմաստառ՝ սլաւոնատառ
«кинут конушсiц»:

3291
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 476: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի,
դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ Ա. փեղկին՝ գծաւոր
կտաւ, Բ. փեղկին՝ պատկերազարդ կտաւ տօնախմբութեա՞ն

տեսարանով՝ փղի վրայ նստած փողհար, ձիաւոր, թեւաւոր
արարած եւ այլն՝ բուսական զարդերի մէջ, դռնակինը՝ կարմիր
թաւիշ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, երեքական
կապիչներն ու գամերն ընկած, մէջքի կաշին ճաքճքած, մէջքի եւ
դռնակի վերին եւ ստորին հատուածների կաշին պատռուած,
փեղկերի արտաքին անկիւնների հատուածներում՝ ընկած,
դռնակի աստառը քրքրուած, զոյգ փեղկերին ցեցի անցքեր. Ա.
կազմաստառին մաքսաւորի կնիքի զմուռս. լուսանցակողերի
կարմիրը գրեթէ լիովին գունաթափ:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ՞

ԺԷ. դար

ԳՐԻՉ՝ Յոհաննէս քհյ: ԹԵՐԹ՝ 166 (1-166). չգրուած՝ 1ա, 166բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx12 (Ա, Է 14, Դ 10, ԺԴ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած (15,2x10,6): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 25:

Նմուշ 5ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս (Դատաւոր) մարգարէ՝
24բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 25ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 4բ: Լ ո ւ ս ա ն ցա զ ա րդ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կանաչ, կապոյտ, դեղին, նարնջի, մանուշակագոյն,
վարդագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան տարբեր հետքեր. թ. 1-7 Ա. փեղկի երբեմնի
գամերի սեղմումից առաջացած անցքեր. 26-7՝ հիմքից մասամբ
անջատ. թ. 4-13՝ կարերը թուլացած. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-3բ Այս են ամք նահապետացն եւ մարգարէիցն եւ հայրապետացն, յորս կարգաւ պատմէ –
Ադամ եկաց. ամս ԹՃԼԹ. եւ մեռաւ... մինչեւ ի քարանց անգամ զգալ զխրախտ աղ/// (թափուած):
Բ. 4ա-124ա [Մխիթարայ Գոշի Գիրք դատաստանի]
Տե՛ս ձեռ. 485, 1բ-76բ: Նախադրութիւն. ա/4բ-5բ: բ/5բ8բ: գ/8բ-10ա: դ/10ա-1բ: ե/14ա-5ա: զ/11բ-4ա: է/15ա-6բ:
ը/16բ-8ա: թ/18ա-9ա: ժ/19ա: Ցանկ/19բ-24ա: Գիրք դատաստանի. ա/25ա-7ա: բ/27ա-31բ: գ/31բ-2ա: դ/32ա-4ա: ե/34ա5ա: զ/35աբ: է/35բ-6ա: ը/36աբ: թ/36բ-7ա: ժ/37ա: ժա/37աբ:
ժբ/37բ: ժգ/37բ: ժդ/37բ-8ա: ժե/38աբ: ժզ/38բ-9ա: ժէ/39ա:
ժը/39աբ: ժթ/39բ: ի/39բ: իա/39բ-40ա: իբ/40ա: իգ/40ա:
իդ/40ա: իե/40աբ: իզ/40բ: իէ/40բ: իը/40բ-1ա: իթ/41ա:
լ/41աբ: լա/41բ-2ա: լբ/42աբ: լգ/42բ: լդ/42բ: լե/42բ-3ա:
լզ/43ա: լէ/43աբ: լը/43բ: լթ/43բ-4ա: խ/44աբ: խա/44բ:
խբ/44բ-5ա: խգ/45ա: խդ/45աբ: խե/45բ: խզ/45բ: խէ/45բ-6ա:
խը/46ա: խթ/46աբ: ծ/46բ: ծա/46բ: ծբ/47ա: ծգ/47ա:
ծդ/47աբ: ծե/47բ: ծզ/47բ: ծէ/47բ-8ա: ծը/48ա: ծթ/48ա:
կ/48աբ: կա/48բ: կբ/48բ-9ա: կգ/49ա: կդ/49աբ: կե/49բ:
կզ/50ա: կէ/50ա: կը/50աբ: կթ/50բ: հ/50բ: հա/50բ-1ա:
հբ/51ա: հգ/51ա: հդ/51բ: հե/51բ: հզ/51բ: հէ/51բ-2ա:
հը/52աբ: հթ/52բ: ձ/52բ: ձա/52բ-3ա: ձբ/53աբ: ձգ/53բ-4ա:
ձդ/54աբ: ձե/54բ: ձզ/54բ-5ա: ձէ/55ա: ձը/55աբ: ձթ/55բ:
ղ/55բ-6ա: ղա/56աբ: ղբ/56բ-7ա: ղգ/57ա: ղդ/57աբ: ղե/57բ:
ղզ/57բ: ղէ/57բ-8ա: ղը/58ա: ղթ/58աբ: ճ/58բ: ճա/58բ-60ա:
ճբ/60ա-1բ: ճգ/61բ-2ա: ճդ/62ա-4ա: ճե/64աբ: ճզ/64բ: ճէ/64բ5ա: ճը/65ա: ճթ/65աբ: ճժ/65բ-6ա: ճժա/66ա: ճժբ/66աբ:
ճժգ/66բ-7ա: ճժդ/67ա: ճժե/67աբ: ճժզ/67բ: ճժէ/67բ-8ա:
ճժը/68ա: ճժթ/68աբ: ճի/68բ: ճիա/68բ: ճիբ/68բ-9ա: ճիգ/69ա:
ճիդ/69աբ: ճիե/69բ: ճիզ/69բ-70ա: ճիէ/70ա: ճիը/70ա:
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ճիթ/70ա: ճլ/70բ: ճլա/70բ: ճլբ/70բ: ճլգ/70բ-1ա: ճլդ/71ա:
ճլե/71աբ: ճլզ/71բ: ճլէ/71բ-2ա: ճլը/72աբ: ճլթ/72բ-3ա: ճխ/73ա:
ճխա/73ա: ճխբ/73աբ: ճխգ/73բ-4ա: ճխդ/74ա: ճխե/74աբ:
ճխզ/74բ-5ա: ճխէ/75ա: ճխը/75ա: ճխթ/75աբ: ճծ/75բ:
ճծա/75բ: ճծբ/75բ-6ա: ճծգ/76ա: ճծդ/76աբ: ճծե/76բ: ճծզ/76բ7ա: ճծէ/77աբ: ճծը/77բ: ճծթ/77բ-8ա: ճկ/78աբ: ճկա/78բ:
ճկբ/78բ: ճկգ/78բ-9ա: ճկդ/79ա: ճկե/79աբ: ճկզ/79բ: ճկէ/79բ:
ճկը/79բ-80ա: ճկթ/80ա: ճհ/80աբ: ճհա/80բ: ճհբ/80բ:
ճհգ/81աբ: ճհդ/81բ: ճհե/81բ: ճհզ/81բ-2ա: ճհէ/82ա: ճհը/82ա:
ճհթ/82ա: ճձ/82ա-3ա: ճձա/83աբ: ճձբ/83բ-4ա: ճձգ/84աբ:
ճձդ/84բ-5ա: ճձե/85աբ: ճձզ/85բ: ճձէ/85բ-6ա: ճձը/86ա:
ճձթ/86աբ: ճղ/86բ-7ա: ճղա/87աբ: ճղբ/87բ: ճղգ/87բ: ճղդ/87բ8ա: ճղե/88աբ: ճղզ/88բ-9ա: ճղէ/89աբ: ճղը/89բ-90ա: ճղթ/90բ:
մ/90բ-1ա: մա/91ա: մբ/91աբ: մգ/91բ-2ա: մդ/92աբ: մե/92բ:
մզ/92բ-3ա: մէ/93ա-4ա: մը/94աբ: մթ/94բ-5ա: մժ/95ա:
մժա/95աբ: մժբ/95բ-7բ: մժգ/97բ-100ա: մժդ/100ա: մժե/100աբ:
մժզ/100բ: մժէ/100բ-1ա: մժը/101աբ: մժթ/101բ-2ա: մի/102ա:
միա/102աբ: միբ/102բ: միգ/102բ-3ա: միդ/103աբ: միե/103բ11բ: միզ/111բ-2ա: միէ/112ա: միը/112աբ: միթ/112բ-3ա:
մլ/113աբ: մլա/113բ-4ա: մլբ/114աբ: մլգ/114բ-6ա: մլդ/116ա:
մլե/116աբ: մլզ/116բ-7ա: մլէ/117ա: մլը/117աբ: մլթ/117բ-8ա:
մխ/118աբ: մխա/118բ-9ա: մխբ/119ա: մխգ/119աբ: մխդ/119բ20ա: մխե/120աբ: մխզ/120բ-1ա: մխէ/121աբ: մխը/121բ-2ա:
մխթ/122աբ: մծ/122բ-3ա: մծա/123աբ:
Ունի նաեւ՝

1. 123բ ՄԾԳ. Վասն իշխանաց տրոց, որ յեկեղեցիս տան – Իշխանք զգեօղս եւ զդաստակերտս... յանվրէպ գանձարանին:
2. 123բ-4ա ՄԾԴ. Վասն քահանայի, որ գիշերն երազի փորձի – Եթէ քահանայ ի գիշերի... այլ ժամ արասցէ:
3. 124ա ՄԾԵ. Վասն եպիսկոպոսաց եւ կրօնաւորից, որ հեծնուն ի ձի – Այլ են ոմանք եպիսկոպոսաց...
պատիժ կրեսցեն:
4. 124ա ՄԾԶ. Վասն եպիսկոպոսաց, որ աշխարհի իշխանօք վարին – Եւ են եպիսկոպոսք ամբարտաւանեալք... դասակից լիցին: Քրիստոսի փառք:
Տե՛ս Մխիթար Գօշ, Գիրք դատաստանի, Երեւան, 1975, էջ
281-416 (Գ. խմբ., ձեռագրիս մասին տե՛ս էջ ՃԺԳ-Դ):

Գ. 124բ-56ա Գիրք Նոմոսի, զոր առնեն դատաւորք [=Աւրէնք յաղթող թագաւորաց]
Տե՛ս 488, 87ա-103ա: Ցանկ/124բ-8բ: Նխդր./129ա-30ա:
ա/130աբ: բ/130բ: գ/130բ-1ա: դ/131աբ: ե/131բ-2ա: զ/132աբ:
է/132բ: ը/132բ: թ/132բ: ժ/132բ: ժա/132բ-3ա: ժբ/133ա:
ժգ/133աբ: ժդ/133բ: ժե/133բ-4ա: ժզ/134ա: ժէ/134աբ: ժը/134բ:
ժթ/134բ: ի/134բ: իա/134բ-5ա: իբ/135ա: իգ/135ա: իդ/135ա:
իե/135ա: իզ/135բ: իէ/135բ: իը/135բ: իթ/135բ(Լ): լ/135բ-6ա:
լա/136ա: լբ/136ա: լգ/136ա: լդ/136աբ/: լե/136բ: լզ/136բ:
լէ/136բ-7ա: լը/137ա: լթ/137աբ: խ/137բ-8ա: խա/138ա:
խբ/138ա: խգ/138աբ: խդ/138բ: խե/138բ-9ա: խզ/139ա:
խէ/139ա: խը/139ա: խթ/139աբ: ծ/139բ-40ա: ծա/140ա:
ծբ/140աբ: ծգ/140բ-1ա: ծդ/141ա: ծե/141ա: ծզ/141աբ: ծէ/141բ:
ծը/141բ-2ա: ծթ/142ա: կ/142ա: կա/142աբ: կբ/142բ: կգ/142բ:
կդ/142բ: կե/142բ: կզ/143ա: կէ/143ա: կը/143ա: կթ/143աբ:
հ/143բ: հա/143բ: հբ/143բ-4ա: հգ/144ա: հդ/144ա: հե/144ա:
հզ/144աբ: հէ/144բ: հը/144բ: հթ/144բ: ձ/144բ-5ա: ձա/145ա:
ձբ/145ա: ձգ/145աբ: ձդ/145բ: ձե/145բ-6ա: ձզ/146ա: ձէ/146աբ:
ձը/146բ-7ա: ձթ/147ա: ղ/147աբ: ղա/147բ: ղբ/147բ: ղգ/147բ:
ղդ/147բ-8ա: ղե/148ա: ղզ/չիք: ղէ/148ա: ղը/148աբ: ղթ/148բ:
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ճ/148բ: ճա/148բ-9ա: ճբ/149ա: ճգ/149ա: ճդ/չիք: ճե/149ա:
ճզ/149աբ: ճէ/149բ: ճը/149բ: ճթ/149բ: ճժ/149բ-50ա:
ճժա/150ա: ճժբ/150ա: ճժգ/150ա: ճժդ/150աբ: ճժե/150բ:
ճժզ/150բ: ճժէ/150բ-1ա: ճժը/150բ: ճժթ/151ա: ճի/151ա:
ճիա/151ա: ճիբ/151ա: ճիգ/151ա: ճիդ/151ա: ճիե/151աբ:
ճիզ/չիք: ճիէ/151բ: ճիը/151բ: ճիթ/151բ: ճլ/151բ-2ա:
ճլա/152ա: ճլբ/152ա: ճլգ/152բ: ճլդ/152բ: ճլե/152բ-3ա:
ճլզ/153աբ: ճլէ/153բ: ճլը/153բ: ճլթ/153բ-4ա: ճխ/154ա:
ճխա/154ա: ճխբ/154աբ: ճխգ/154բ: ճխդ/154բ: ճխե/154բ:
ճխզ/154բ-5ա: ճխէ/155ա: ճխը/155աբ: ճխթ/155բ: ճծ/155բ:
ճծա/155բ-6ա: ճծբ/156ա: ճծգ/156ա:
Ունի նաեւ՝

իթ. 135ա Որք սպանումն գործեն առանց հրամանի թագաւորաց – Նաեւ մարդ, որ ոչ ունի հրաման թագաւորէ... ինքն մեռանի յօրինացն:
* ՂԳ., ՃԳ. կանոններում «մայր» բառի փոխարէն «հայր»:
Տե՛ս Քաղաքային օրէնք Ներսիսի Լամբրոնացւոյ, Պարիս
1907, էջ 9-41: Տպագիրը եւս չունի ՂԶ. եւ ՃԻԶ. միաւորները,
իսկ ԻԸ.՝ տրոհուած է ԻԸ-ԻԹ.: Լուսանցներում կան նոյնաբնոյթ
այլ կանոնների համարների յղումներ:
Ծնթ. Լս-ներում գրչի ձեռքով ցուցումներ 130ա. «Ա. «ճա.,
ճբ., ճգ., ճե. գի՛տ դատաստան», խգ.՝ 138ա «մթ. գի՛տ դատաստան» խը՝ 139ա «ճձե. դատաստան» եւ այլն:

Դ. 156բ-66ա Համառօտ ժողովոյն (=ժողովումն)
օրինաց վերստին կարգ
Տե՛ս 488, 103ա-5ա: ա/156բ: բ/156բ: գ/156բ: դ/156բ:
ե/156բ: զ/156բ: է/156բ: ը/156բ: թ/156բ: ժ/157ա: ժա/157ա:
ժբ/157ա: ժգ/157ա: ժդ/157ա: ժե/157ա: ժզ/157ա: ժէ/157ա:
ժը/157ա: ժթ/157ա: ի/157ա: իա/157աբ: իբ/157բ: իգ/157բ:
իդ/157բ: իե/157բ: իե/157բ: իզ/157բ: իէ/157բ: իը/157բ:
իթ/157բ: լ/157բ: լա/157բ: լբ/157բ: լգ/157բ-8ա: լդ/158ա:
լե/158ա: լզ/158ա: լէ/158ա: լը/158ա: լթ/158ա: խ/158ա:
խա/158ա: խբ/158ա: խգ/158ա: խդ/158ա: խե/158ա:
խզ/158ա: խէ/158աբ: խը/158բ: խթ/158բ: ծ/158բ: ծա/158բ:
ծբ/158բ: ծգ/158բ: ծդ/158բ: ծե/158բ: ծզ/158բ-9ա: ծէ/159ա:
ծը/159ա: ծթ/159ա: կ/159ա: կա/159ա: կբ/159ա: կգ/159ա:
կդ/159ա: կե/159ա: կզ/159ա: կէ/159ա: կը/159աբ: կթ/159բ:
հ/159բ: հա/159բ: հբ/159բ: հգ/159բ: հդ/159բ: հե/159բ:
հզ/159ա: հէ/159բ-60ա: հը/160ա: հթ/160ա: ձ/160ա: ձա/160ա:
ձբ/160աբ: ձգ/160բ: ձդ/160բ: ձե/160բ:
Ունի նաեւ՝

160ա ՀԸ. Հայր եթէ սնիցի որդի եւ որդոյն որդի...
թոռն ում կամի եւ տա:
* Ը. ԺԹ., ՀԹ. կանոններում «մայր» բառի փոխարէն՝ «հայր»:

Ե. 160բ-5բ [Կանոնք ի Սուրբ Գրոցս]
1. 160բ-1ա Եւ օրէնք աստուածադիր ի լեառն ետ
ի ձեռն Մովսէսի. յԵլից գրոցն յանձնառական է – Որպէս ասէ՝ ես եմ Տէր Աստուած քո... Այս են Ժ. պատգամքն, զոր պատուիրեաց Աստուած Մովսէսի:
2. 161ա-4բ Եւ դարձեալ զայս ասաց պատուիրելով – Եւ եթէ հարցէ ոք զոք, եւ մեռանիցի... եւ ապականէ զբանս արդարս:
3. 164բ-5բ Եւ օրէնք են այս Ղեւտացւոց գրոցն –
Մարդ ոք մարդ ամենայն ընտանթիւն մարմնոյ իւրոյ
մերձեսցի... մերժեցից յերեսաց ձերոց: Քրիստոսի
փա՛ռք յաւիտեանս. ամէն:
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Զ. 166ա [Աղօթք. հայատառ ղփչաղերէն] – Ար
Մարիամ, պար Մարիամ, / պարալա հայի էլդաթ Մարիամ... պարալահայ, էլդատ Մարիամ:
Ծնթ. Վերին լուսանցներում գրուած են բնագրերի համառօտ խորագրերը: Տե՛ս՝ Ցուցակ հայերէն ձեռագրերի հայատառ
թուրքերէն նիւթերի եւ հայատառ թուրքերէն ձեռագրերի,
Երեւան 2008, էջ 61:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 166ա Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ հանդիպողացդ, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զմեղսամած, նուաստ եւ
անարժան, սուտանուն Յոհաննէս քահանայս, որ եմ
ազգաւ յԵրեւանցի, եւ զսիրելի եղբայր իմ՝ սրբանուէր
զՄկրտիչ քահանայն յիշեցէ՛ք:
Տե՛ս ԺԷ. դ., յիշ.ք, Գ., էջ 587:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1բ (1888 թ., շղագիր) Խորին յարգանօք եւ
ջերմեռանդ որդիական սիրով ընծայեմ այս ձեռագիր
Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի մատենադարանին, ի հայրապետութեան վեհափառ հոգեւոր հօրն մերոյ՝ Մակարայ սրբազնագոյն կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: 18
Հոկտեմբերի 1888 ամի, Տիֆլիս: Իսկական պետական
խորհրդատու Սողոմոն խան Աւագխանեան Մելիք
Մեհրաբեան:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Գօշ Մխիթարայ Դատաստանագիրք», թ. 1ին փակցուած թերթին՝ «Հմր 3», 1ա՝ «ՌՃԲ.-ՌՃԳ.-1653-4 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «418/3291»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ

ՌՃ.-ՌՃԳ. – 1651-1654

ԳՐԻՉ՝ Ազարիա դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 310(167-476). չգրուած՝ 472ա, 476բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԷx12
(ԻԶ 6, ԻԷ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
երկսիւն (15x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 171ա): ՏՈՂ՝ 24:

Նմուշ 171ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Քրիստոս՝ 170բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝
171ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ,
դեղին, մոխրագոյն, մանուշակագոյն, նարնջի, սեւ, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան հետքեր. 204ա՝ կարմիր թանաքի հետք. թ.
250, 338-9, 394՝ եզրերին պատռուածքներ. թ. 206, 275, 383,
406-7, 418՝ հիմքից մասամբ, թ. 466՝ ամբողջովին անջատ. թ.
316, 450, 465՝ գործարանային թերութիւններ. թանաքի բարձր
թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 167ա-456ա [Կանոնագիրք Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 449, 6ա-162ա: Ցանկ/441ա-57ա: Շարադրութիւն/167ա-8ա: 1/168ա82ա: 2/182ա-90բ: 3/191ա-4ա: 4/194ա-

1203

602

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

203բ: 5/203բ-8բ: 6/208բ-11ա: 7/211ա-4ա: 8/214ա-8ա: 9/218ա24բ: 10/224բ-9բ: 11/229բ-31ա: 12/231ա-8ա: 13/238ա-9ա:
14/239ա-40բ: 15/240բ-53ա: 16/253բ-63ա: 17/263ա-82ա:
18/282բ-96ա: 19/296բ-8բ: 20/298բ-304ա: 21/304ա-6բ: 22/306բ8ա: 23/308բ-10բ: 24/310բ-8ա: 25/328ա-23բ: 26/323բ-9բ:
27/329բ-31ա: 28/331ա-4ա: 29/334ա-5բ: 30/335բ-6բ: 31/336բ7ա: 32/337աբ: 33/337բ-40ա: 34/340ա-5բ: 35/345բ-9ա: 36/349բ77ա: 37/377ա-84ա: 38/384ա-90ա: 39/390ա-5բ: 40/395բ-8բ:
41/398բ-400բ: 42/400բ-6բ: 43/406բ-9ա: 44/409ա-10ա: 45/410ա:
46/410ա-6բ: 47/416բ: 48/416բ-7ա: 49/417աբ: 50/417բ-8ա: Ունի՝
418աբ ԾԱ. (51) Կանոնք սրբոյն Աթանասի Մեծի. Բան Ա. – Արդ,
եկայք ի բանն Եսայեայ... (համարակալումն ըստ այդմ խախտուած): 51(=ԾԲ.)/418բ-9ա (խորագիրը տարբեր՝ «Կանոնք
Սեբերիանոսի ի Ղուկայ Աւետարանին մեկնութեան. Բան Ա.»):
52(=ԾԳ.)/419ա-20ա:
53(=ԾԴ.)/420աբ:
54(=ԾԵ.)/420բ:
55(=ԾԶ.)/420բ-1ա: 56(=ԾԷ.). ա/421աբ: բ/421բ-4բ:
Ձեռագիրն օգտագործուել է քննական բնագրի մէջ՝ Ա
խմբի Ա ենթախումբ, տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա., Բ.,
աշխ. Վ. Յակոբեանի, Երեւան, 1964, 1971, ձեռ. O:

Բ. [Կանոնք]
1. 425ա-33բ Նորին կանոնք երրորդ Բարսղի Կեսարու հայրապետի արարեալ. Գլուխ ՀԷ. – Ա. Վասն
ուրացողի.. ՀԷ. Վասն խոստովանահայրի... ԾԸ. Պարտ
է զուրացողսն հաւատացեալս... զյանցանս իւր. որում
վայել է փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն
յաւիտեանս. ամէն:
2. 433բ-40բ Յոհաննու Ոսկէբերանի Յաղագս
սահմանի կանոնաց կարգաւորաց, որ գան ի խոստովանութիւն. Գլուխ ՃԳ. – Ա. Վասն գիտութեան...
ԾԹ. Եթէ ոք ազդեցութեամբ սատանայի... ծունր
աւուրն հարիւր:
3. 457ա-60ա [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ] Յաղագս
պսակի ամուսնացնելոյ. ԿԱ. – Գիտելի է, զի կանոն է
այնոցիկ, արք սրբութեամբ սնանին... եւ այլ մի՛ իշխեսցէ առնել զայն, զի մեծ անցանք է:
4. 460ա-9բ [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ Յաղագս ազգականութեան բաժանման] – Գիտելի է ազգականութիւն տարորոշեալ անձանցն, եւ ոչ հատին... ի խնդրոյ
Թումայի վարդապետի հրեշտակաբնակ սուրբ ուխտիս
Մեծոբազնաց, եւ ծառայաբար կատարեցի Յակոբ
վարդապետս Ղրիմեցի՝ աշակերտ Գէորգայ վարդապետի եւ քաջ դիտապետի Եզընկեցոյ՝ Յաղագս ազգականութեանց բաժանման:
Գ. [Բանք զանազանք]
1. 472բ-4ա [Գրեանք հարց սրբոց] – Եւօգսէնտին
վարդապետն արար Հակաճառուիւնք ըննդէմ հայոց եւ
ֆռանգաց... հատոր մի ի վերայ ԵԺ.ան (15) այբուբենից:
2. 474բ-5ա Վասն քաղաքաց, թէ ով շինեաց – Ամասիա թագաւորն զՄասիս շինեաց... Կոստանդինոս
զԿոստանդինուպօլիս նորոգեաց: Եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս:
3. 475բ-6ա Վասն իւղոյն Տեառն օծման, թէ ուստի
էր – Այլ զայս իւղս յաստուածային օրէնքն գրեն... Եւ
այս սուրբն Դիւնիսիոսն յայտնեաց աշակերտացն
իւրոց ի փառս Քրսիտոսի Աստուծոյ մերոյ:
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Գրչի. 124ա* Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ հանդիպողացդ եւ պատահողացդ, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զմեղսամած, նուաստ քարտուղայր սուտանուն Ազարիայս
եւ զծնօղսն իմ եւ ամենայն արեան մերձաւորսն իմ, եւ
դուք վարձն ի Քրիստոսէ առնուցուք: Ի թուին ՌՃԲ.
(1653) գրեցաւ, Մարտի ամսոյ Ժ.:
* Այս եւ յաջորդ յիշատակարանները գրիչը գրել է Ա. ձեռագրի մէջ:

165բ Յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զփծուն գրիչ՝ սուտանուն
Ազարիայս եւ զծնօղսն իմ եւ ամենայն արեան մերձաւորօք իմովք, ի թուին ՌՃԲ. (1653) կատարեցաւ:
282ա Զմեղաւոր եւ զապիկար Ազարիայս յիշել
մաղթեմ ի Տէր: Թվին ՌՃ. (1651) ամին գրեցաւ:
395բ Թվին ՌՃԱ. (1652) գրեցաւ:
440բ Քրիստոսի փա՜ռք, որ յանգ եհան զմեղաւոր
ծառայս իւր: Ո՛վ սուրբ ընըերցողք, յորժամ հանդիպիք
ի սմա՝ կարդալով կամ օրինակելով, յիշեսջի՛ք ի սուրբ
յաղօթս ձեր զմեղաւոր եւ զապիկար Ազարիայս եւ
զծնօղքն իմ՝ զտէր Մկրտիչն եւ Եզտիխասն եւ բառնայք զսխալութիւնն, եւ վարձն ի Քրիստոսէ առնուք:
457ա Ո՛ գիր մնաս, ո՛ ձեռն, որ հող դառնաս: Ո՛ եղբայրք, որ կարդայք, ո՛, թէ զմեղաւոր ձեր ծառայս չմոռանայք:
470ա Յիշատակարանն է կանոնացս – Փա՜ռք
անորոնելի Աստուծոյ, Հօր ամենակալի, ստեղծօղի
ամենայնի եւ Որդոյն իւր միածնի՝ փրկողին բոլոր աշխարհի, եւ Սուրբ Հոգւոյն ճըշմարիտի, որ բաշի
(=բղխի) առատապէս պարգեւս տիզերականի. ամէն:
Որ ետ կարողութիւն տկար անձին իմոյ մեղօք լցեալ,
անարժան եւ անարհեստ գրչիս յանգ եւ յաւարտ հասանել յայս այս սուրբ գրոցս, որ կոչի Կանոնք:
Արդ, եղեւ զրաւ սուրբ գանձարանիս ի թուաբերութեանն հայոց ՌՃԳ. (1654) եւ Մայիսի ամսոյ Է. եւ
մեհեկի Լ. (30) եւ ի մարդեղութենէն Քրիստոսի մինչեւ
ցայս ՌՈԾԶ. (1656), ձեռամբ մեղսաներկ եւ անհմուտ,
անծան եւ անծող գրչի՝ Ազարիայ սուտանուն դպրի՝
չարութեամբ լցեալ եւ մեղօք զառածեալ:
Աստանօր կատարեցաւ հոգիակեցոյց եւ ցանկալի
դրախտս աստուածադիր ամենունակ առատութեամբ,
յորմէ գնան գետք եւ բղխեն աղբերք անմահարարք յաղագս մեղուցեալ անձանց լուացման: Եւ զովացուցիչ
այնոցիկ, որ բորբոքէ զհուր մեղաց ի սիրտ մարդկան
պիղծ թշնամին, որոյ այսպիսի յըղձալի փարթամութեանց |470բ| համեմատեալ եւ փափագող եղէ ես եւ
գրեցի սիրով զսուրբ գիրքս ի վայելողաց: Եւ ով ոք
կարդասցէ՝ եպիսկոպոս կամ քահանայ՛՛: Քանզի սա
պարունակեալ ունի առ ինքն զՄեկնութիւն կանոնացս,
որ եւ սուրբ հայրապետքն ասացին Հոգւովն Սրբով յաղագս վիրաւորեալ հոգւոց, որ է դեղ եւ սպեղանիք
ցաւագնելոց եւ մեղանչելոց:
Բայց գրեցաւ սա ի յաշխարհս Պարսից, ի գեօղա-
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քաղաքն Ջուղայու, ընդ հովանեաւ ի դուռն Սուրբ
Յակոբու սքանչելագործին, ի հայրապետութեան
տեառն տէր Փիլիպպոսին եւ ի վերայտեսչութեան նահանգիս Պարսկաստանի հեզահոգի արհիեպիսկոպոսի
տեառն Դաւթի, որ Գ. ամ է նստեալ յաթոռ եպիսկոպոսութեան, որ ի յԵրուսաղէմ ձեռնադրեցաւ եպիսկոպոս,
որ է սա բնիկ Ջուղայու. Աստուած ընդ երկայն աւուրս
պահէ: Եւ ի թագաւորութեան Պարսիցս շահ Ապասուն:
Աղաչեմ զձեզ, հա՛րք իմ պատուականք եւ եղբա՛յրք
իմ ազնուականք, որք յանդիպիք յայսմ տառիս՝ կարդալով կամ գաղափար առնելով եւ կամ զմոլորեալս
դարձուցանելով, բառնայք ի սմանէ զսխալութիւնն եւ
անմեղադիր լերու՛ք խոշոր գրոյս, զի կարն մեր այսչափ էր, եւ ոչ այլ աւելի գիտեմք: |471ա|: Եւ դարձեալ
յերես անկեալ աղաչեմ հանդիպողացդ, յիշեսջի՛ք եւ
զծնօղսն իմ՝ զտէր Մկրտիչ քահանայն եւ ամենայն
արեան մերձաւորօքն: Նոյնպէս եւ զմայրն իմ՝ Եզտիխասն, հանդերձ իւրայնովքն ամենայնիւ: Եւ զեղբայրքն իմ՝ զԿարապետ վարդապետն եւ զտէր Յոհան
քահանայն, որ բազում աշխատեցաւ ի վերայ Կանոնգրքիս. Ե. եւ Զ. տետր տէր Յոհանն գրեաց, Աստուած
իւրն վարձահատուց լինիցի: Եւ զմիւս եղբայր իմ՝
զԳրիգորն, որ հանգուցեալ է առ Քրիստոս, եւ զքոյրն
իմ՝ զԳուլումն, եւ Աստուած՝ արարիչ երկնի եւ երկրի,
յիշողացդ եւ յիշեցելոցդ առհասարակ ողորմեսցի յիւր
միւսանգամ գալստեան. ամէն:
471ա («ԱԶԱՐԻԱ ԳՐՉԷՍ ԸՆԿԱԼՑԻՐ»)
Այլեւ հայցեմ արտասուալի
հանդիպողացդ ամենայնի,
զի թողութիւն ինձ պարգեւի,
յառատաձիր Տեառնէն ձըրի:
Այլ եմ անձամբ եւ եղկելի,
մաղթեմ յիշմամբ աղօթելի
րաբունեացն եւ հրաշալի
դուք ընկալջիք մասըն բարի:
Իմ սիրելեացդ բաղձալի
համարեցէ՛ք սիրով սրտի:
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Ահեղ գալուստն Քրսիտոսի
արժան լինէք տեսոյ նորին:
Գրեցի զսա յանձն եղկելի,
Զի ոչ ունիմ գործս բարի,
րամեալ եւ ոչ արհեստ գրչի,
այլ լոկ անու|471բ|ամբ կեամ կենդանի:
Չլինել հայցեմ մեղադրելի,
թէեւ սխալ ինչ աստ գտցի,
է իմ գրեալ աշխատելի,
որ ոչ կա յիս յիմաստ բանի:
Սա եւ գործովք յոյժ եղկելի
եւ անպիտան յամենայնի,
ընդ որս եւ դէմ եդեալ յերկրի,
երկրպագեմ հանդիպողի:
Նաեւ սիրով կարդացողի
եւ փափագմամբ հասկացողի,
կամ թէ ի պէտս ոք ընկալցի,
յիշման արէ՛ք զիս արժանի:
Այլեւ եղբարց իմ ըստ կարգի
եւ զծնօղքն իմ յամենայնի,
լիցի յըղձումն իմ անցկալի
ի սոյն ժամու շարժմամբ կըրթի:
Ցորքան յիշէ մտօք սըրտի,
ըզվերագրեալքս յիշատակի,
իսկ մեք հանցուք փառք Յիսուսի
ընդ Հօր, Հոգւովըն ճըմարտի:
Րամեալ յայժմուս եւ յապառնի
եւ յապագայսն ամենայնի. ամէն:
Դարձեալ աղաչեմ, ո՛վ սիրելի եղբայրք, յիշեցէ՛ք ի
մաքրափայլ յաղօթս ձեր զսուտանուն Ազարիայ
դպիրս եւ զկողակիցն իմ զՅուլապխանն եւ զծնօղքն
իւր, եւ զմիւս կողակիցն իմ՝ զԹագուհին, եւ որդին եւ
դուստրն իմ, որ սոքա հանգուցեալ են առ Քրիստոս, եւ
դուք յիշեալ լիջիք յահեղ, սոսկալի դատաստանին, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հայր մեր՛՛:
Տե՛ս ԺԷ. դ., յիշ.ք, Գ., էջ 585-7:

3292
ՅԱԿՈԲԱՅ ՄԾԲԻՆԱՑՒՈՅ ԶԳՕՆ ԳԻՐՔ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 106 (գրչի էջակալում՝ 1-200, որ է՝ 1ա-105բ): ՊՐԱԿ՝ 19x12 (9՝ 9)+1: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական զարդանախշ, որի կենտրոնում՝ մեծ, իսկ վերեւում՝ փոքր
խաչեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x15,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով
սահմանագծուած (17x13). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 1ա). խորագիրք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 24-29: ԿԱԶՄ՝ մոխրագոյն
մոմլաթ, ճնշագծերով. մէջքը՝ կապոյտ կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ.
Ա, Դ. սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի, Բ, Գ՝ ծաղկաթուղթ:

Նմուշ 1ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1950ականներին. կազմը՝ նորոգման ժամանակի. թերթերի մաշուած հատուածները նորոգուած սպիտակ չգրուած եւ կիսաթափանցիկ դեղնաւուն թղթերով. թերթերը եզրահատուած, տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքերով. թ. 2-4, 71, 100-5՝ ցեցի անցքեր. թ.
71-96՝ գործարանային թերութիւն. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած. կնքադրոշմների թանաքը լղոզուած:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-106ա [Գիրք, որ կոչի Ըզգօն, արարեալ սրբոյն
Յակոբայ Մծբնայ հայրապետին]

սիւրովք օրհնութիւնն մախթանք փառք այտնութեանն
քոյ... ասացցուն ՀԲ. պանն որիյ հրէ/// (թափուած):

Տե՛ս ձեռ. 498, 1ա-126ա: Ցանկ/106ա: Յռջբ./1ա: 1/1բ68ա. ա/1բ-8ա: բ/8ա-16ա: գ/16ա-23ա: դ/23ա-8բ: ե/28բ-37բ:
զ/37բ-47ա: է/47ա-53բ: ը/53բ-9ա: թ/59բ-64բ: ժ/64բ-8ա:
2/68ա-105բ. ա/68ա-74ա: բ/83ա-8ա: գ/74ա-7բ: դ/78ա-83ա:
ե/88բ-92ա: զ/92ա-6ա: է/96ա-100ա: ը/100ա-5բ:

105բ Աւարտեցան Պատասխանականք թուղթք
սրբոյն Յակոբայ Մծբնոյ առ սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչ. վերջ Finis P. N. ծ. Ա. (ծառայ Աստուծո՞յ):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1բ, 105բ, 106ա՝ սեւ ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ///» (անընկալելի):
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին, 1ա՝ «3292», Պհպ. Բ.ին փակցուած թերթիկին՝ «56բ», թ. 1ին փակցուած թերթիկին՝
«Հմր 1», «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «426/3292»:

Ծնթ. Վերին լուսանցներում թղթերի խորագրերը եւ հերթական համարները: Հմմտ. Յակոբ Մծբնայ հայրապետ, Գիրք,
որ կոչի Զգօն, Կ. Պոլիս, 1824:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, նոտրգիր
106բ [Քարո՞զ] – Այտնութեան հսկում պարու

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

3293
ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԹՈՒՂԹՔ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 170 (գրչի էջակալում՝ 2-322, որ է՝ 3բ-169ա). չգրուած՝
1ա-2բ, 170աբ: ՊՐԱԿ՝ 1-20x10 (1՝ 9, 2՝ 2, 3, 7, 8, 10, 12՝ 8, 9, 13,
15՝ 12, 14, 16, 18՝ 6, 19՝ 11, 20՝ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «N. P.», «N 2»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x14,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն, սեւով սահմանագծուած (14,5x10,4): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 3ա). խորագիրք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն, ոսկեզօծ դրոշմով կաշի. միջուկը ստուարաթուղթ. աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտ ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. ծաղկաթուղթ եւ ձեռագրի թուղթ (իւրաքանչիւր պահպանակը՝ մէկական ծաղկաթուղթ եւ ձեռագրի թուղթ իրար սոսնձուած):

Նմուշ 3ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – (գծանկարային) Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 3ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ հանգուցագիր՝ 3ա:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, Ա. փեղկին
ցեցի անցքեր, վերին անկիւնի կաշին թափուած. թերթերին տեղտեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 1-8՝ կարերը թուլացած. ընդմէջ թ. 164-5՝ հիմքին մօտ մէկ թերթ կտրած.
ունի մէկ վարդագոյն մետաքսէ էջանշան ժապաւէն:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-169բ Գրիգորի Մագիստրոսի, քաջ պւետիկոսի
եւ ներհուն սոփեստոսի, բանատարր եւ սքանչելահիւս
թղթոց օրինակ, զորս ի խրատ բանեղինաց եւ զայլս
յողջոյն տիր սիրելեաց, հիւսեցեալ ի յոճ հռետորական

Տե՛ս ձեռ. 98, 118ա-271ա: Ցանկ, յիշ., ա-գ/չիք: դ/3ա-13բ:
ե/14ա-6բ: զ/17ա-8ա: է/18բ-9բ: ը/19բ-21ա: թ/21բ-44բ: ժ/44բ5ա: ժա/45ա-6բ: ժբ/47աբ: ժգ/47բ-8բ: ժդ/48բ-51ա: ժե/51ա3ա: ժզ/53ա-4ա: ժէ/54ա-6բ: ժը/56բ-62բ: ժթ/62բ-4բ: ի/65ա6ա: իա/66բ-70ա: իբ/70ա-4բ: իգ/74բ-6ա: իդ/76ա-81ա:
իե/81ա-5բ: իզ/85բ-90ա: իէ/90ա-4ա: իը/94աբ: իթ/94բ-5բ:
լ/95բ-6բ: լա/96բ-7բ: լբ/97բ-8ա: լգ/98ա-9ա: լդ/99աբ: լե/99բ101բ: լզ/101բ-2բ: լէ/102բ-4բ: լը/104բ-5ա: լթ/105ա-6ա:
խ/106ա-7ա: խա/107բ-8ա: խբ/107աբ: խգ/108ա-9բ:
խդ/109բ-11ա: խե/111ա-4ա: խզ/չիք: խէ/114բ-7բ: խը/117բ8ա: խթ/118ա-9ա: ծ/119ա-20ա: ծա/120ա-1ա: ծբ/121աբ:
ծգ/121բ-3ա: ծդ/123ա-4ա: ծե/124ա-5բ: ծզ/125բ-6բ: ծէ/126բ8ա: ծը/128ա-32ա: ծթ/132ա-3բ: կ/133բ-8ա: կա/138ա-40ա:
կբ/140ա-1ա: կգ/141ա-2ա: կդ/142բ-3ա: կե/143ա-4բ:
կզ/144բ-5բ: կէ/166բ-9բ. 1/166բ, 2/166բ, 3/166բ-7բ, 4/167բ8ա, 5/168ա-9բ: կը/145բ-6բ: կթ/146բ-47բ: հ/148ա-50ա:
հա/150ա-1ա: հբ/151ա-2ա: հգ/152աբ: հդ/153աբ: հե/153բ4ա: հզ/154աբ: հէ/155ա: հը/155աբ: հթ/155բ-6բ: ձ/156բ-58բ:
ձա/չիք: ձբ/158բ-9ա: ձգ/159աբ: ձդ/159բ-60ա: ձե/160ա-2ա:
ձզ/162ա-3ա: ձէ/163ա-4ա: ձը/164ա-5ա: ձթ/165ա-6ա: ղ/166ա:
Տե՛ս Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, բնագիրն առաջաբանով եւ ծանօթութիւններով առաջին անգամ ի լոյս ընծայեաց
Կ. Կոստանեանց, Աղէքսանդրապօլ, 1910:

ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին փակցուած դեղնաւուն
22,3x17,7 չափի թերթիկին՝ «Հմր 1...», «427/3293»:
1ա՝ «ԺԹ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «ա կ դ օ ն ու կ եպս»:

3294
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ վանք (Երուսաղէմ)
ԳՐԻՉ՝ Խաչատուր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Դաւիթ Ջուղայեցի:
ԹԵՐԹ՝ 195. չգրուած՝ 1բ, 2բ, 46ա-52բ, 124աբ, 168բ, 176բ,
193ա-5բ: ՊՐԱԿ՝ 2+Ա-ԺԲx12 (Ա 11, Գ 10, Դ, Ե 2, ԺԲ 13)+ԱԸx12 (Դ 9, Ե 7, Զ 15, Է, Ը 2): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ, այլ թուղթ՝ թ. 177-91. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ իրերայաջորդ երեք բոլորակ, վերեւում՝ խաչ, պատուանդանով խաչ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x14,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկ-

ՌՃԽԸ. – 1699
սիւն՝ թ. 3-176 (14,7x9,5), միասիւն՝ թ. 178-92(16,4x11,5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր՝ թ. 3-45 (նմուշ՝ 4ա), նոտրգիր՝ թ. 53-192 (նմուշ՝ 53ա):
ՏՈՂ՝ 21-29: ԿԱԶՄ՝ սեւ դրոշմազարդ կաշի՝ զոյգ կապիչներով.
միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ կարմիր դրոշմազարդ կտաւ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ թ. 1, 195. հաշուած թերթաքանակի մէջ:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

Նմուշ 4ա

Նմուշ 53ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 4ա, 5ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչնային: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, կենդանագիր (ձուկ)՝ 24բ: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն,
շագանակագոյն, դեղին:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, Ա.
փեղկին ցեցի անցք, գամերն ամբողջովին, զոյգ կապիչները՝ կիսով չափ ընկած. լուսանցակողերի կարմիրը տեղ-տեղ թափուած. նորոգման ժամանակ թերթերի հիմքերը սպիտակ թղթով
սոսնձած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. 52բ՝ հանդիպակաց երեսի գիրը արտատպուած. թ. 15-25, 64, 75, 138-47՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ.
73-4՝ արտաքին ստորին անկիւնում պատռուած. թ. 44-5՝ նորոգման ժամանակ սխալ տեղադրուած. կարդալ՝ 36, 45, 44, 37. թ.
127-64՝ թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը
տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-40ա, 44ա-5բ Համառօտ ժողովածու վասն
առ ի պատրաստ գոլոյ ի պէտս մտառութեան եւ
սերտողութեան բանասիրաց, ո՛չ իմաստնոց, այլ
նմանեաց իմոց իմաստակաց եւ տգիտաց, տինա թէ
մոռացկոտաց, հաւաքեալ ի նուաստ Մովսիսէ մեղսամածէ Ջուղայեցոյ, ի թիւն ՌՃԽԴ. (1695), ի փառս
Աստուծոյ
Տե՛ս ձեռ. 513, 4ա-74ա: Ցանկ/3աբ: ա/5ա-7բ: բ-է/չիք:
ը/7բ-10բ: թ/չիք: ժ/10բ: ժա/10բ-1բ: ժբ/11բ-2ա: ժգ/12ա-3բ:
ժդ/13բ: ժե/13բ-7ա: ժզ/17աբ: ժէ/17բ-9ա: ժը/19ա-20բ: ժթ/20բ1ա: ի/21ա-4բ: իա/24բ-6ա: իբ/26ա-9բ: իգ/29բ-33բ: իդ/33բ-5ա:
իե/35ա-6բ («...զինու առաքինութեամբն յաղթեալ ///», շար.
թափուած): իզ-իթ/չիք: լ/45բա, 44ա (սկ. թափուած «/// վասն
այն առաւել սիրելի է...»): լա/44աբ: լբ/44բ («...արարէք ի վերայ այնոցիկ, որ լլկէն զձեզ եւ հալածեն ///», շար. թափուած):
լգ-լզ/չիք: լէ/37ա-40ա (սկ. թափուած «/// թէ տացէս քաղցելոց
զհաց քո սրտի մտօք...):
Ունի նաեւ՝

– 4աբ Նախերգան քարոզի – [Կ]ենաց եւ կենդանութեան արարածոց, գեղն ցանկալի եւ վայելչութիւն... թարգմանութեան աստուածային բանիս, որ
ասէ:
Բ. [Բանք զանազանք]
1. 40ա-3բ [Քաղուածոյ բանք ի ճառից, քարոզից,
խրատուց] – Ա. յոբելեան ամն Ե. ազգ բարութիւն լինէր... որոյ բաղձացար ժողովրդեան. եւ վեր ընկերան
եւ վերստին զհոգին իմացան:
2. 53ա-5ա Ի գիրս երանելոյն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ – Արդ, եթէ բացասութիւնքն ի վերայ աստուածայնոցն ճշմարիտք են... եւ կամ հակառակից
կենաց:
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3. 55ա-6բ Սրբոյն Բարսեղի Կեսարու հայրապետին ասացեալ ի գիրս, որ կոչի Փողեցէք – Ուր զքեզ
կարգցից ընդ արբելոսն, եթէ ընդ պահօղսն... ի
թուրացեալ բարուց մարմնական բուսնի:
4. 56բ-79ա Առաքինութեանց գրոց
ա. 56բ-7ա Վասն առաքինութեանց – Զօրացի՛ր եւ
քաջ լե՛ր յոյժ պահել... զնա աստուածային իմաստութիւնն:
բ. 57աբ Յաղագս հարկաւորութեան հաւատոյն –
Առանց հաւատոյ անհնար է հաճոյանալ Աստուծոյ...
հաւատք քո եղիցի քեզ:
գ. 57բ-9ա Յաղագս յուսոյ – Ծնաւ զմեզ վերըստին
ի յոյս կենդանի... քեզ եւս առաւել լիցի. Փիլ. Ա.:
դ. 59ա-60ա Յաղագս խոհեմութեան – Զողջախոհութիւն եւ զխոհեմութիւն ուսուցանէ... վնասակարաց
իւրեանց. Առակաց Ա.:
ե. 60ա-1ա Յաղագս ողջախոհութեան – Ոչ ինչ գոյ
համեմատ ողջախոհ հոգոյն... ընդունի եւ ի մարդոյն
հրեշատակ:
զ. 61աբ Յաղագս արութեան – Զգեցի՛ր զզօրութիւն քո, Սիօ՛ն... ժանգ առաքինութեանց եւ ցեց ցրբութեան:
է. 61բ-3բ Յաղագս արդարութեան – Սկիզբն ճանապարհի բարւոյ... ինձ լսէ, որ ձեզ անարգէ. Ղկս. Ժ.:
ը. 63բ Յաղագս խրատու – Խրատքս ուսուսցէ
զիս... զնա ի գործս քո. Սիրաք. ԼԷ.:
թ. 63բ-5ա Յաղագս ողորմութեան – Եղերու՛ք
գթածք, որպէս եւ Հայրն ձեր... բանք քո արգելեն զայս:
ժ. 65աբ Յաղագս ողորմութեան մարմնաւոր –
Քաղցեա, եւ ետուք ինձ. Մթս. ԻԵ... շատախօսութիւնն,
ճշտութիւնն:
ժա. 65բ-6ա Յաղագս Է. պարգեւաց Հոգոյն Սրբոյ
– Սկիզբն իմաստութեան երկիւղ Տեառն... լուսաւորեսցին սիրտք ձեր. Սիրաք Բ.:
ժբ. 66աբ Վասն երկիւղի դատաստանին – Ողբացէ՛ք, զի մերձ է օր Տեառն... աշխարհիս սէրն աստուածային:
ժգ. 66բ-70ա Յաղագս խոնահութեան եւ գովութեան նորին – Զխոնարհս հոգով ընդունելի... ստոյգ
լինել վասն թողութեան:
ժդ. 70ա-2ա Յաղագս հպարտութեան – Զի որպէս
յագեալ բազէ խոտէ զդառնալն... խոնարհութիւն քո ի
մէջ քո. Միքիա. Զ.:
ժե. 72ա-3բ Յաղագս նախանձու – Նախանձու
բանսարկուին եմուտ մահ... լայնութիւն, զի լնու զամենայն աշխարհս:
ժզ. 73բ-4ա Յաղագս բարկութեան – Մի՛ բարկանայցէք ի ճանապարհիդ... եւ արիութեան զՍտեփաննոս:
ժէ. 74ա-5բ Յաղագս ծուլութեան – Մի՛ ծուլասցիս
կապանօք իմաստութեանն... շրջեսցին ալեօք փորձութեանն:
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ժը. 75բ-7ա Յաղագս ագահութեան – Արմատ
ամենայն չարեաց ագահութիւնն... որ թաքուցանէ զգետութիւն:
ժթ. 77ա-8ա Յաղագս որկրամոլութեան – Ամենայն
վաստակ մարդոյ ի բերան նորա... եւ պահքն մարմնոյն:
ի. 78ա-9ա Յաղագս բղջախոհութեան – Խորտկաճաշ եղէք ի վերայ երկրի... ի գրոց մոլութեանց:
5. 79աբ Ի Մաշտոց գրոց ժողովեալ ի մէջ Սրբել
տաճարին գի՛տ – Զի ամենայն մարդ, որ ոչ խոստովանեսցի զանուն Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ...
քարոզ պատուիրանին կոչումն:
6. 79բ-84ա Երանելի, տիեզերալոյս, հոգիընկալ
աստուածաբան եւ ոսկիաբան երջանիկ եւ երիցս
երանեալ Սարգսի Շնորհալից սուրբ վարդապետի,
ասացեալ ի կաթողիկէից մեկնիչէն, ժողովեալ յումեմնէ Աստուածատուր անարժան աբեղայէ
ա. 79բ-81ա Յակոբոսի գլխոյն – Աստուածային
տեսութեանց եւ իրողութեանց պարապեալ մտաց...
իբրեւ զհուր գանձեցէք:
բ. 81ա Պետրոսի Առաջի[ն] թղթոյն – Նախ ի մէնջ
սկսանելոց է դատաստանն... այնոցիկ է, որ ոչ հաւատացին:
գ. 81ա-2բ Պետրոսի Երկրորդ թղթոյն – Վասն զի
որ ճիշտ ժուժկալն է, նաեւ համբերող է... բնութեան
յորդորակի մէջն գտցես:
դ. 82բ-3բ Ի Թղթոյն երանելոյն Յոհաննու աւետարանչի – Ի փոքուն մեծամեծացն յանդգնելոց... եւ
ոչ առնուցումք:
ե. 83բ-4ա Երրորդ Թղթոյն Յոհաննու – Եւ է՞ր վասն,
ասեն, արար զնա Աստուած... եւ խաւարեցուցիչ մտաց:
զ. 84ա Ի թղթոյն երանելոյն Յուդայի – Եկն Տէր
բիւրօք հրեշտակօք, զանթիւ-զանհամար բազմութիւն...
այս է ասելն եկն Տէր բարիք:
– Գրչից 84ա Այսքանս ժողովեցի ի Սարգիս գրոց, ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ:
Տե՛ս Մեկնութիւն Եօթեանց թղթոց կաթողիկեայց, արարեալ երանելւոյն Սարգսի Շնորհալից վարդապետի, Կոստանդինուպօլիս, 1828, էջ 5-668:

7. 84ա-8բ Ի Հարանց վարուց գրոց
ա. 84ա-5ա Բ. գլուխ – Էհարց եղբայր ոմն ցհայրն
Անտոնիոս եւ ասէ՝ Զի՞նչ պահեցից... բամբասէ եւ
նախատէ զմեզ:
բ. 85աբ Մովսէսի միայնակեացի առ կրօնաւորս
– Չորք են առաքինութիւնք այսոքիկ՝ լռութիւն եւ
պահպանութիւն Աստուծոյ... վասն երեք ոչ հոգայ:
գ. 85բ-7բ Յայլուստ խրատ ոգեշահք – Պահեա՛
զսիրտ քո եւ զաչս, որ ոչ տեսցեն... մեկնելով մեկնեսցիս յամենեցունց:
դ. 87բ-8ա Սուրբ հօրն Նեղոսի խրատ պիտանի –
Լաւ է յստակ խորհրդով ննջել, քան պիղծ խորհրդով...
Քրիստոս սիրէ զքեզ: Այսքանս ի Հարանց վարուց:
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ե. 88աբ Միխայէլի պատմագրէն – Նկարիչք
զտախտակ եւ զորմ զարդարեն ի վայելս աչաց... առաջի Աստուծոյ, զձերն դուք գիտէք:
8. 88բ-9ա Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի ի Սահմանաց գրոց. Գլուխ Ա. – Որք իմաստութեան բանից
տենչան եւ ի նմանէն... արտահանել եւ տարափաղչել:
ա. 89ա-90ա Ձայնէ վիրաւորութիւն օդոյ, յոռի է
սահմանդ – Ձայնէ բացակատարումն հանգչեցելոյ...
այնպիսին ընդ անառակս է:
9. 90աբ Ի նկատմանէ Արիստոտէլի – Եւ որք
միանգամ զբնութիւնս իրացն կամին... ստուերակերպումս ստուերակերպ կանգնել:
10. 90բ-5ա Սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանի
ասացեալ Առ որս գրոց
ա. 90բ-3բ Գլուխ. Ա. Յիշելի է զԱստուած առաւել,
քան եթէ զշունչ... կորուսցուք մի ի փոքունցն: Այսքանս
Առ որս գրոց ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեան:
բ. 93բ-5ա Ի լուծմանէն Առ որս գրոց – Քանզի
պահք մաքրութիւն յանցանանց է... անկերակուր մնացեալ սատակեսցին:
11. 95աբ Ի գրոց սրբոյն Կիւրղի, որ կոչի Գանձ –
Քանզի բազում երեք նշանակելով առեալ լինի... այն
իւրացուցեալ կիրս առանց բամբասանաց:
12. 95բ-103ա Սրբոյն Յոհաննու ասացեալ Ոսկիբերանին՝ ի Մեկնչէն սրբոյն Յոհաննու Աւետարանին
– Ցանկալ փառաց անփառաւորութիւն է եւ փառք
ճշմարիտ... Արիստոտէլի մէթաֆիզիկայ:
13. 103ա-17ա [Ի գրոց սրբոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ]
ա. 103ա-5ա Սրբոյն Գրիգորի Նիւսացոյ ասացեալ
ի մեկնութենէ Թ. երանութեանցն – Արդ, զի՞նչ է աղքատանալն հոգով... որ ցուցանէ քեզ զգանձն:
բ. 105ա-6ա Սրբոյն Գրիգորի Նիւսացոյ ի մեկնութենէ տերունական աղօթից – Զայս պարտ եւ արժան
է մեզ նախ ուսանել բանիւ... զյոլովագոյն չափն Հօր
շնորհեն:
գ. 106ա-7ա Սրբոյն Գրիգորի Նիւսեայ եպիսկոպոսի, ի Մեկնչէն Երգոց երգոյն Սողոմոնի ասացեալ
– Զի զոր օրինակ ի գիշերի ամենայն ինչ ըմբռնեցելով... ձեռքն ճախարակեայք ողկեղէնք:
դ. 107ա-9բ Սրբոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս
կուսութեան. Եթէ սեպհական է աստուածայնոյ եւ
անմարմին բնութեանն կուսութիւն (Ա-ԺԸ) – Բազմաց
կանխաւ եղեւ կուսութիւն առ ցոյց բանի... ոչ եղբայր,
այլ այրն կոչի:
ե. 109բ-17ա Սրբոյն Գրիգորի զտիրեզերալոյս
վարդապետի եւ երկրորդ Լուսաւորչի, ի Տաթեւու վանաց առաջնորդի ասացեալ ի Գրոց հարցմանց –
Ամենայն գործ յերիս տրամատի, այսինքն գործ
բնութեան... եւ ընդ հոգոյ ընդունեցաւ ինքն:
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14. 117ա-20ա Ի գրոց սրբոց մարգարէից – Ողբացէ՛ք, զի մերձ է օր Տեառն եւ բեկումն յԱստուծոյ...
ճանաչումն եւ յուսոյն ըմբռնումն:
15. 120ա-2բ Ի գրոց սրբոյն Սողոմոնի – Իմաստութիւն յելս ճանապարհաց գովի... խոնարհեցուցին
արտասուքն զողորմածն մեր:
16. 122բ-3բ Սրբոյն Գրիգորի Նարեկացոյ ասացեալ – Զինչ գոյ ասել ամաչելոյս յերեսաց... բա՛րձ
զմեղս իմ հզօր, լոյծ (չշարունակած):
17. 125ա-68ա Հայելի Վարուց ֆրանկաց (խորագիրը՝ յետագայի ձեռքով)
Տե՛ս ձեռ. 789 (Բ), 6բ-411բ: Ցանկ/ 168ա: ա/125աբ: բ/125բ:
գ/125բ-6բ: դ/126բ-7ա: ե/չիք: զ/127ա-8բ: է/128բ-30ա: ը-ժե/չիք:
ժզ/130ա-6ա: ժէ-իբ/չիք: իգ/136աբ: իդ/136բ-7ա: իե/137ա-8ա:
իզ/138ա-9բ: իէ-լա/չիք: լբ/139բ-40ա: լգ/140ա-2ա: լդ-լզ/չիք:
լէ/142ա: լը/142ա-4բ: լթ-խե/չիք: խզ/144բ-6ա: խէ/չիք: խը/146ա51բ: խթ/չիք: ծ/152ա: ծա/չիք: ծբ/152բ-4բ: ծգ/չիք: ծդ/154բ:
ծե/154բ-5բ: ծզ/155բ-6ա: ծէ/156ա-7ա: ծը/157ա-9ա: ծթ/159աբ:
կ/159բ-60ա: կա/160աբ: կբ/160բ-2բ: կգ-կդ/չիք: կե/162բ-4ա:
կզ/չիք: կէ/164ա-7բ:
Տե՛ս Հայելի վարուց, Երեւան, 1994, էջ 84:

18. 169ա-173բ [Պատմութիւնք զանազանք] ա.
Գրեալ է, թէ կայր ոմն հռոմայեցւոց, որոյ անուն էր
Ուխտանոս... բ. Մոգքն ոչ միայն աստեղբն հրաւիրմամբ... գ. Գրեալ է, թէ երեւեցաւ սուրբ հօրն Մարտինոսի... դ. Զի եկեղեցի Աստուծոյ աւար... ե. Զի յոյժ
գեղեցիկ են փառք արդարոց... զ. Հրեշտակ երեւեցաւ
երիտասարդի... է. Գրեալ է ի Գիրս Հարանց, թէ՝ Տեսանէր ծեր մի... ը. Էր ոմն երիտասարդ մեծազգի... թ.
Գրեալ է, թէ երիտասարդ մի ել ի կարգէն...
19. 174ա-6ա [Բանք պիտանիք եւ ոգեշահ, ժողովեալ ի Սուրբ Գրոց ի խրատ մարդկան. ձեռ. 2189,
193ա]
ա. 174ա Ա. Ասեն ի պատմութեանց, թէ Մարիամ
Մագդաղենացին...
բ. 174ա Բ. Միանեկեց մի գնաց յԵրուսաղէմ, Սիմէոն անուն...
գ. 174ա Գ. Կին մի գնաց յԵրուսաղէմ, եւ շատ ապրանք...
դ. 174ա Դ. Տանուտէր մի կայր յոյժ հաւատարիմ...
ե. 174աբ Ե. Տանուտէր մի յոյժ տօնասէր, եւ կին...
զ. 174բ Զ. Տանուտէր մի յոյժ աղօթասէր...
է. 174բ Է. Ասեն ի զրուցատրութեանց, թէ էրէց մի...
ը. 174բ Ը. Կին մի պատմեաց ի զրուցատրութեանց...
թ. 174բ-5ա Թ. Իշխան մի կայր քաղաքի յոյժ չար եւ
անիրաւ...
ժ. 175ա Ժ. Դարձեալ Ա. կին այլ կար...
ժա. 175ա ԺԱ. Ասացեալ են վարդապետք, թէ կան
մարդիք...
ժբ. 175ա ԺԲ. Կամէին իշխանքն սպանանել...
ժգ. 175աբ ԺԳ. Շաքար եղեգն թէ Ռ. (1000) գէշ
ջուր աղբահամ...
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ժդ. 175բ ԺԴ. Թագաւոր մի ունէր գեղեցիկ այգի...
ժե. 175բ ԺԵ. Քանզի ընթերցեալ լինի ի տիեզերակալ...
ժզ. 175բ ԺԶ. Դարձեալ անգոսնելի է աշխարհն...
ժէ. 175բ-6ա ԺԷ. Որպէս ոմն զինաւոր յոյժ ջերմացեալ...
ժը. 176ա ԺԸ. Դարձեալ ասեն, թէ թագաւոր ոմն
էհարց...
ժթ. 176ա ԺԹ. Թագաւոր ոմն զոմն ի սիրելեացն
առաքեաց...
ի. 176ա Ի. Յերկիրն իշխանաց գաւազան մի կայր...
իա. 176ա ԻԱ. Դարձեալ Ներսէսի խաչ մի կայր...
20. 178ա-84ա Ցանկ Հարանց վարուց (ստ. լս.).
Երկրորդ գլխոյն, որ է կատարեալ առաքինութեան
պատմութիւնք. Ժ. եւ Բ. (12) գլուխ բանին գոյ նշանս
այս – ա. Վասն որք զմարմնոյն հետեւին ի Քրիստոսէ
հեռանան... ժզ. Վասն Սիմէոնի աղուաշին եւ Յոհաննու
ընկէրին:
21. 184ա-6ա Յայսմաւուրքէն է ժողովեալ պատմութիւնքս այսոքիկ – Յունվարի Ա. յիշէ զհրէայ այրն,
որ զհաղորդն հում միս եւ արիւն տեսանէր... Կոզմայի եւ
Դամիանոսի անարծաթ բժշկացն Բ. եղբարցն. Յուլիս Ա.:
22. 186ա-8ա Նախերգանք քարոզի (ստ. լս.) – Իսկական էութիւնն ու անեղանելի գոյութիւնն... կենսաբուխ բանից քոց, որ ա:
23. 188ա-91բ Աւրհնութիւնք քարոզի (ստ. լս.) –
Աւրհնեսցէ Տէր Աստուած մեր զմիաբան ժողովուրդդ...
սէր եւ միաբանութիւնն եւ ամենայն բարեաց աջողութիւնն. ամէն:
24. 192աբ [Տոմարական] – Օրագիւտ այսպէս
արա՛. կա՛լ զաւուրս [ա]մսուն... ԺԷ. (17) առաջին գիր
տարուն վերա բե՛ր, այն է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 191բ Գրեցաւ ի թուին ՌՃԽԸ. (1699), յամսեանն Մարտի ԺԱ., ձեռամբ մեղսամած Խաչատուր
քահանայի: Թողութիւն շնորհեցէ՛ք գրիս խոշորանացս,
զի կարն մեր այս էր:
2. Ստացողի. 3բ (1701 թ., նոտրգիր) Ո՜վ երջանիկ
դասք սրբազան, հոգիաշունչ բնաւ համայն եղբարցդ
ամենից, զի ի հանդիպելն ձեր ի տառս աստուածախօսս, յիշեցէ՛ք զեղկելի եւ զյոգնամեղ Դաւիթ անարժան վարդապետս Ջուղայեցի, որ ի յայսմ ամի եւ ի
սոյն թուոջ կայի ի յաստուածակոխ ամենագով սուրբ
քաղաքս Երուսաղէմ, որ մու ամաւ մնացի աստ յաղագս շրջագայելոյ զսուրբ եւ զանուշահոտ տնօրինակն
տեղիսն Քրիստոսի Աստուծոյ, զի թիւն մեր հայկազնեայ էր ՌՃԾ. (1701): Ո՜վ սուրբ եղբարք, թէ մեզ ասէք՝
Տէր ողորմի, Քրիստոս Աստուած ձեզ գթասցի. ամէն:
Ձեռս գնաց, բանս մնաց: Գրեցաւ սուրբ յԵրուսաղէմ, ի
Սուրբ Յակոբ, մերձ ի սուրբ Գլխադրին:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 191բ (1725 թ., նոտրգիր) Յիշատակ է սուրբ մատեանս իմ՝ Դաւիթ վարդապետիս, որ եմ սպասաւոր եւ
առաջնորդ Սուրբ Ամենափրկչի վանիս, թիւն ՌՃՀԴ.
(1725), որ արդեամբք եւ գոյիւք մերովք, այսինքն՝
վարդապետական գաւազանի պտղովք ստացեալ եղեւ,
եւ ո՛չ այլ ուստեքէ: Վասն որոյ ըստ մերոյ՝ կամօք եւ
յօժարութեամբն ետու վաղմ եւ յիշատակ Սուրբ Ամենափրկչի աթոռիս, եւ մի՛ ոք իշխեսցէ ձեռնամուխ
լինիլ՝ ծախել, գրաւել եւ կամ հանել ի սուրբ ուխտէս:
Այլ մանաւանդ հայցեմ ի ձէնջ՝ որք հանդիպիք ի սմայ
ընթեռնելով, յիշեսջի՛ք զիս միով Հայր մեղայիւ, հանդերձ ծնողիւք իմովք, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի
Քրիստոսի: /// (թանաքով երեք տող ջնջած) Վերջ:
2. 4բ (1773 թ., նոտրգիր) Յիշատակ է գիրքս այս
Ջուղայեցի Մանուէլ վարդապետին՝ ի վայելումն Թիֆլեզեցի տիրացու Գրիգորին: Ո՜վ ընթերցօղք, խնդրեմ
ի ձէնջ, զի վերոյ գրեալ Մանվէլ վարդապետն, նաեւ
մեղսամած Գրիգոըս յիշեցէ՛ք, հանդերձ մերայնօվք, զի
եւ դուք յիշեալ լիջիք ձերայնօվք առաջի Քրիստոսի.
ամէն: Թվին ՌՄԻԲ.ին (1773):
3. 195բ (1773 թ., նոտրգիր) Ես՝ Սուրբ Ամենափրկչի միաբան Մանվէլ վարդապետս, ժողօվայծոս
ետոյ տիրացու Գրեգորին:
4. 2ա (ԺԸ. դ., շղագիր) Գիրքս այս տիրացու Խաչատուրն է:
5. 192բ (ԺԸ. դ.) Մանուէլ Տէր Ղազարի Յակոբ
Ավետ:
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6. 2ա (1890 թ., շղագիր) Նուէր Յուսիկ վարդապետի Մովսիսեան ի Մատենադարան Մայր Աթոռոյ
Սրբոյ Էջմիածնի. 16 Նոյեմբեր 1890:
7. 177ա (ԺԹ. դար, շղագիր) Ամենայն ժամ օրհնեմք
զքեզ, որ մարդասեր ես, կեցող մեզ օրհնութիւն ի նոր
օրհնեսցուք, զորպէս զի փառոք է փառայորեալ զքեզ,
Տէ՛ր, օրհնութեան ի նոր օր: Ես ի ձեռաց գրեցի Յուհանէս Յարութիւնեան. զի նայ ասաց. եւ եղեն:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր 2. Ժողովածու, գրեալ ի թղթի, բոլորագիր
եւ նօտրգիր, քառածալ, երկէջ, ի թուին ՌՃԽԸ. (1699),
յամսեանն Մարտի ԺԱ., (11), ձեռամբ Խաչատուր
քահանայի եւեթ՝ նօտրգիրն, իսկ բոլորգիրն ոչ ունի
զյիշատակարան, նօտրգիրն ունի զյիշատակարան ի
վերջն եւ զցանկ յսկիզբն եւ ի վերջն: Ընծայեալ Մատենադարանին Մայր Աթոռոյ ի ձեռն Յուսիկ վարդապետի Մովսիսեան», «1148 551/1699, 1144 551/1695,
Համառոտ ժողովածու Մովսեսի Ջուղայեցւոյ ի թիւն
ՌՃԽԸ. (4. 5ա)», «ՌՃԽԸ. 1699 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «435/3294», 3ա «Ի գրոց Յուսիկ վարդապետի Մովսիսեան, թ. 224»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Վասն գրչափորձութեան, վասն,
ա բ գ դ ե զ...Գալուստ փրկչին սուրբ զՈրդի պարգեւեսցի ձեզ գոծք բարի, գալուստ փրկչին, գալուստ
փրկչին», 46ա՝ (հայատառ թուրքերէն) «Բէ դօլվթայ
մերսաթ վերմյ սունղնի բէշգուն բուանում դունիադն
գօգունայ», 177բ՝ «Թէ կարդացօղ, թէ կարդացօղ ես
դու, ընդեր ելի դաս էտ յառաջ մատիր, զի պղիձ հացէ
չէ պանիր սորայ պօղպատ ակռայ պոտիր», 195բ՝
«Վասն գր»:

3295
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է հինգ տարբեր ձեռագրերից)
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 431: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ (Ա. փեղկ՝ Ա.
ձեռ-ի թղթից, Բ. փեղկ՝ Ե. ձեռ-ի թղթից). լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի մէջքը ճաքճքած. եզրերը տեղ-տեղ
մաշուած. լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ գունաթափ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «1. Գրիգորի Տաթեւացւոյ Լուծմունք համառօտ Աւետարանին Յով», 1ա՝ «438/
3295», Ա. կազմաստառին փակցուած թերթին՝ «Հմր 1», «ԺԷ.ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 7 (1-7). չգրուած՝ 1ա, 5ա-7բ: ՊՐԱԿ՝ 1x7: ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ, խաչ, որի վերին թեւին՝ եռաթերթ ծաղիկ, ձախ եւ աջ կողմերում՝ «G» եւ «V»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սեւով սահմանագծուած (15,3x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 3ա): Տող՝ 28:

Նմուշ 3ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 1, 6՝ եզրերին պատռուածքներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ-4բ Պատմութիւն վասն կատարածի յաշխարհի
եւ վասն դատաստանի աւուրն, եւ վասն գալստեան
Նեռին եւ թէ զինչ լինելոց է յառաջ քան զգալուստ
Քրիստոսի նշանք – [Ն]ախ տեսանելի է զայս, զի
յորժամ յայտնեսցի... փառք ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Եզեկիէլ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Թորոս րաբունապետ:
ԹԵՐԹ՝ 317 (8-324). չգրուած՝ 9ա, 320բ-4բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԷx12 (է
11, Ժ, ԺԲ, ԻԱ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,4x14,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (15,3x10). վերին տողերի վերին
ելուստները գրչախաղերով՝ էջ՝ 194ա, 195բ, 241բ եւ այլն: ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 67ա): ՏՈՂ՝ 29:

Նմուշ 67ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Յովհան Որոտնեցի եւ Գրիգոր Տաթեւացի՝ 9բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 10ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 23բ,
118ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին,
նարնջի, մանուշակագոյն, վարդագոյն, սպիտակ, սեւ, բրոնզ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան հետքեր. թանաքի բարձր թթուայնութեան
հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
10ա-320ա Գրիգորի եռամեծի եւ քաջ հռետորի եւ
իմաստասիրի, աշակերտի Յովհաննու Որոտնեցւոյ
մականուն Կախելւոյն ի սէրն Յիսուսի, ի յիղձ բաղձանաց բանասէր անձանց նորին աշակերտաց, արարեալ Լուծումն համառօտ յառաջաբան Աւետարանին Յովհաննու
Տե՛ս ձեռ. 1294, 206ա-376բ: 1/10ա-23ա: 2. ա/23բ-117բ:
բ/118ա-233ա: գ/233բ-320ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

320ա (1458 թ.) Որ եւ այս տեսչութեան բանի ընդ
նախասացեալ մեկնութեանն Ղուկասու Աւետարանին
դիցի եւ իբրեւ զկրկին լոմայս այրւոյն ընծայեսցի ձերում մեծանձնութեանդ: Արդ, սա է մասն ինչ յաշխատութենէ վարժապետին իմոյ Գրիգորի մեծի եւ մասն
ինչ ի քրտանց հարցն, եւ բոլորն իսկ յառատաձիրն
Տեառնէ, զոր եւ յոյժ աշխատութեամբ հաւաքեցի առ ի
դիւրահասութիւն մանկանց նորածնելոցդ, զոր եւ հայցեմ՝ որք պատահիք այսմ, յիշեսջի՛ք զՄաթէոս սպասաւոր բանի: Արդ, ոչ թէ լիապէս գրեալ է աստ, այլ
մասնաւոր բանից եղեւ լուծումն: Իսկ զգերակատարն ի
մեծէն Գրիգորէ լուծեալ, անդր գտջի՛ր ճշմարտապէս:
Դարձեալ ծանի՛ք, զի մեծն Գրիգոր բազում աշխատանօք եւ ջերմ սիրով զՅոհաննու Աւետարանս դաս ասաց
եւ քաղուածու շինեաց մինչեւ յայն, որ ասէ՝ Յառաջագոյն, քան զտօն Զատկին. եւ փոխեցաւ ի Քրիստոս, եւ
գիրքս թերատ մնաց: Իսկ ես՝ փանաքիս Մաթէոս էրէց,
զքաղուածս յորժամ գրեցի, զպակասն Գ. տետրի Մաթէոս վարդապետի շինածէն լմնեցի: Աղաչեմ անմեղադիր լինել, զի սէր եւ փափագ բազում ունէի, վասն այն
գրեցի թուին ՋԷ. (1458):
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 430:
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Գրչի. 95ա Որ արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած
հասանել անանց կենացն եւ անվախճան ուրախութեանցն զստացող գրոցս Թորոս քաջ րաբունապետն,
եւս եւ յետնորդ ծառայս զԵզեկիէլ մեղօք լցեալս. ամէն:
233ա Զփցուն գրիչս Եզեկիէլ սուտանուն երէցս
աղաչեմ յիշել ի Տէր, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ.
ամէն:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 8ա՝ «զարժանաւորս արար, մելենափորձ է այս, թիկունս մերում, կարծիքս այս է, թենեքափորձ է զայս»:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 12 (325-36). չգրուած՝ 334ա-6բ: ՊՐԱԿ՝ 1x12: ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ողկոյզ, թագ, որի ներքեւում
ձուածիր շրջանակ, շրջանակի մէջ՝ կենտրոնում երեքնուկ, որի ձախ
եւ աջ կողմերում՝ «A» եւ «G», շրջանակի տակ՝ սրտաձեւ պատկեր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,4x14,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, սեւով սահմանագծուած (14,7x10,8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 326ա): ՏՈՂ՝ 24:

Նմուշ 326ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը եզրահատուած. թերթերին տեղտեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թանաքի
բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
325ա-33բ [Քարոզք]
1. 325ա-31ա [Քարոզ Յարութեան Զատկին. ձեռ.
1355, 257բ] – Եւ ի միաշաբաթոջն Մարիամ Մակդաղենացի գայ առաւօտուն... մի Հայր, մի Քրիստոս Յիսուս, եւ ոչ Բ., այլ մի, որով ամենայն եւ մեք նովաւ, եւ
Քրիստոսի փա՜ռք:
2. 331ա-3բ Քարոզ վասն Յոհաննու աւետարանչի՝ Յոհաննու Որոտնեցոյ, ի բանն աշակերտացն,
զոր սիրէր Յիսուս – [Ն]ախ զի ըստ մարմնոյ ցեղապետութեան ազգակից էր Տեառն մերոյ... եւ է մեզ բարեխօս միշտ տօնողացս զնա, որ է օրհնեալ յաւիտեանս:
ՁԵՌԱԳԻՐ Դ.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 48 (337-84). չգրուած՝ 337աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Դx12: ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ խաչ, «Ո» գրի նման
պատկեր՝ ելուստները ոճաւորուած եւ դէպի դուրս ոլորուած:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,3x11,5). վերին
տողերի վերին ելուստները գրչախաղերով՝ էջ՝ 371բ, 373ա, 377ա
եւ այլն: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 348ա): ՏՈՂ՝ 31:

Նմուշ 348ա
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 339ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական՝ 339ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր՝
339ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, սեւ, բրոնզ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերը եզրահատուած, տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
338ա-83բ Մեծափառ վարդապետին Վարդանայ
արարեալ համառօտ հաւաքումն սրբոց վարդապետաց՝ Յաղագս դաւանութեան ամենասուրբ Երրորդութեանն, ընդդէմ հերձուածողաց հակաճառութիւնք
(339ա)
Տե՛ս ձեռ. 512, 164ա-210ա: ա/339ա-40ա (խորագիր/չիք):
բ/340ա-4բ: գ/344բ-8ա: դ/348ա-51ա: ե/351ա-7ա: զ/357ա-9ա:
է/359ա-60բ: ը/360բ-6բ: թ/366բ-8ա: ժ/368ա-70բ: ժա/370բ1ա: ժբ/371ա-2բ: ժգ/374ա-7ա: ժդ/377ա-8ա: ժե/378ա-9ա:
ժզ/379ա-83ա: Այս ինչ է կարգեալ/383աբ:
Ունի նաեւ՝

1. 338ա [Յիշատակարան հեղինակի| – Արդ, ես՝
ողորմելիս Վարդան վարդապետս եւ նուաստացեալս ի
գործառնութենէ բարեաց, յետինս ուսումնասիրաց եւ
որդիս մօր մերս նորոյս Սիօնի, յանգցութեամբ եւ մեծ
սիրով հաւատոյ յուսանիլն մեր զԱստուածաշունջ կտակարանս, հաւաքեցի զայս աստուածաբնակ տառս ընդդէմ երկաբնակաց եւ ամենայն հերձուածողաց, ուր եւ
գտանէի վկայութիւն ի Նուրբ գիրս եւ Մեկնիչս կամ ի
Թուխտ գիրս եւ կամ ի Հաւաքումն սրբոց հայրապետաց եւ բարեփառ հարցն, զոր արարեալ են ընդդէմ
ամենայն հերձուածողացն: Նաեւ դարձեալ յաստուածապահ հայրապետական աթոռս մեր հայոց, որ կոչի
Հռոմկլայ, ուր գտաք ժողովեալ զՀաւաքումն գիրս եւ
թուխտս սրբոց հայրապետաց եւ մաքրափայլ վարդապետացն հայոց, զոր արարեալ են ընդդէմ հերձուածողացն իւրաքանչիւր ժամանակս՝ ուղիղ դաւանութիւն
հաւատոյս, հետեւելով առաջին սրբոց հարցն, յորս
աշխատեալ իմ՝ արարի ծայրաքաղ համառօտ: Միայն
զասդոյ վկայութիւնս առեալ, առանց աւելոր<որ>դ
բանիւ: Եւ կատարեցի զսա ի թուականին<իս> հայոց
ՈԾ. եւ Դ.ին (1205), ի հայրապետութեան տեառն Յոհաննիսի եւ ի թագաւորութեանն հայոց Լեւոնի
յըՌուբինեանց, եւ Զաքարիայի յաղթող հզօրապետութեան ի կողմն հիւսիսոյ: Եւ արարի քեզ առձեռն պատրաստ զէն, ով սիրելի՛, ընդդէմ թերավարժ երկմիտ
քննողաց, քանզի խոցիւր հոգիս, յորժամ սիրօղք բաժանման տգիտաբար խօսէին վասն Բ. բնութեան եւ
կամ վասն յայլոց խորհրդոց, եւ այս ետ ձեռն արկել
մեզ յայս բան, որ ի վեր է, քան զկար մեր: Եւ արդ,
յերեսս անկեալ պաղատեմ ամենեցուն՝ որք օգտիք ի
սմանէ, յիշեսջիք անմոռաց զեղկելի զՎարդան վարդապետս եւ զծնօղսն իմ եւ զերիս հարազատսն իմ, եւ
զուսուցիչն իմ, եւ հայցեսցուք զթողութիւն յանցանաց
մերոց ի Քրիստոսէ յԱստուծոյ մերմէ, զի եւ դուք ար-
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ժանի լինիք անբաւ ողորմութեան նորա յահագին ատենին: Եւ որ գրէ եւ սա եւ նորոգէ, աղաչեմ գրել եւ զսակաւ բանս յիշատակիս մերոյ, եւ որք լսեն մեզ եւ
գրենն, գրեսցի անուն նոցա անջինջ առաջի Աստուծոյ:
2. 338ա-9ա Խօսք եւ պատուէր գրոցս առ այնոցիկ, որք հանդերձեալ են յապագայսն ժառանգել
զսա – [Յ]անմատոյց լուսոյ կազմեալ են ճանապարհք
իմ... արեգակնափայլ լուսով քով զգլուխ իմ. ամէն:
Տե՛ս նախ՝ Յ. Ս. Անասեան, Մանր երկրեր, Լոս Անջելես,
1987, էջ 256. բնագրիս տպագր. տե՛ս Վարդան Այգեկցի, Գիրք
հաստատութեան եւ Արմատ հաւատոյ, Երեւան, 1998 (ձեռագրիս մասին յիշատակուած է՝ էջ 64):

ՁԵՌԱԳԻՐ Ե.
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 47 (385-431). չգրուած՝ 385ա, 390աբ, 393բ-5ա,
430բ-1բ: ՊՐԱԿ՝ Գ-Զx12 (Զ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած (15x10,3): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 389ա): ՏՈՂ՝ 23:

Նմուշ 389ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 385բ-93ա [Գաւազանագիրք հայրապետաց Ե.
աթոռոց]
1. 385բ-7բ [Աղիւսակ. 10 սիւն, 90 տող] – Թիւ,
Անտիոք, ամք, Հռոմայ, ամք, Աղէկսանդր, յԵփեսոսի,
ամք, Երուսաղէմի... ՁԴ. Աբրահամ, ՁԵ. Յովհաննէս:
2. 387բ-9բ Մինչեւ ցայժմ գրեցաք զաթոռակալքս Ե.
աթոռոցս, զի կային ոմանք, որք ողջունէին... աւարտ
ամենայն բարեաց, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
3. 391ա-3ա [Կաթողիկոսք Հայոց. Աղիւսակ. 2
սիւն, 80 տող] – Ա. Բարդողոմէոս առաքեալ մի երկոտասանիցն... ՀԸ. Տէր Ասպուրակէս եղբայր Շահակայ
եւ Զաւենի ամս Է.:
Բ. 395բ-6ա [Խրատ] – Գիտել կամ տեսանել զլոյսն
գերազանցիկ... այլ ոչ գիտէք, եւ Քրիստոսի փա՜ռք
յաւիտեանս. ամէն:
Գ. 396ա [Տոմարական] – Ահա չորք ամիսք են եւ
հունձք գան... եւ մարգարէ վկայէ ծագեսցի աւուր:
Դ. 396բ-9ա [Ժողովք տիեզեականք] – Արտաքսելոյն Ադամայ ի դրախտէն մինչեւ ի կատարումն Լուսնի
ամք... նզովեցին զոչ պատողս պատկերաց:
Ե. 399ա-417բ [Տոմարականք]
1. 399ա-404ա [Հարցմունք եւ պատասխանիք
տոմարականք] – Հարցումն. Իմաստնոց ընդէ՞ր: Պատասխանի. Տարին ՅԿԵ. (365) օր է, վասն զի մարդ
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յաշխարհս բանական շինեցաւ... Հարցումն. Զի՞նչ են
ամիսք ազգաց կամ ումէ՞ են անունք ամսոց: Պատասխանի. Վասն զի ի սկզբանէ ամսոց անուանք ոչ
էին... այն է Տանուտէր տարոյն:
2. 404աբ Արդ, յորժամ տեսանես զԱրեգակ խաւարեալ կամ զլուսին յարեւադարձեալ... սկիզբն
Նիսան յեբրայեցոց:
Ծնթ. Ունի երկու աղիւսակ:

3. 404բ Եթէ կամիցես իմանալ, թէ Արեգակ որում
գօտոջ է... եւ գօտիք են այսոքիկ՝ (աղիւսակ. 3 սիւն, 7
տող) «Հրատն՝ կիզող եւ ապականող... Լուսնթագ»:
4. 404բ-7ա Զայս Է. աստղ, որ շրջին ընդ կենդանակերպսն եւ խաղան... յերեկօրէն եւ առաւօտէն:
5. 407ա-8ա Եթէ կամիցես գիտել զդարագլուխ, որ
եղէն ի սկզբանէ... Աստուած իմաստնոցն յառաջնոց:
6. 408ա-10բ Յաղագս սուրբ առաքելոցն զպասէքն
կատարելոյ – Յետ յարութեան փրկչին սուրբ առաքեալքն կատարէին զպասէքն... անասունք եւ մարդն
յԱդամ:
7. 410բ-4ա Յաղագս դարուցն լինելութեան –
Առաջին դարն ի կիրակէ եմուտ... Տանուտէրն իւր կերպիւն խալիսեցաւ:
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8. 414ա-5բ Վասն Է. մոլորական – Աստեղացն, թէ
որն ինչ բաժինի է. Զօհալն ունի գոյն սեւ... եւ ըստ
մերոյ Ա. բաժին:
9. 415բ-7բ Յաղագս խառնարան աստեղաց –
Շնաստղն, Խողովակն, Վանքն, Ծիծեառն... հմտութեան
ի կենդանատեսակն. ամէն:
Զ. 418ա-28բ [Յաղագս կազմութեան մարդոյ.
ձեռ. 1748, 279ա] – Ճառք են եղելութիւն յամենայն
գոյիցս. հուր եւ ջուր, յօդ եւ հող... եւ ի հեշտութիւնս
մարմնոյն, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Է. 428բ-9ա Խրատք Վասն գերազանց լուսոյ – Գերազանց լուսն այն Մարտի ԺԵ.էին (17) գայ յառաջին
տարին... ամենայն իմաստութեամբ լի շնորհօք ամենայսուրբ Հոգոյն Աստուծոյ, որ է օրհնեալ [յ]աւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ը. 429բ-30ա Գիր չար ակի եւ նիաթի – Այս այն
բանքն է, զոր հրամաեաց Աստուած Մօվսէս... եղիցի
բուն անուշ ծառայիս Աստուծոյ հրամանաւն Աստուծոյ
եղիցի, եղիցի. ամէն:
Ծնթ. Բաղկացած է եօթ միաւորից:
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ԺԸ. դար (1786ից յետոյ)
ԹԵՐԹ՝ 69. չգրուած՝ 1բ, 66ա-9բ: ՊՐԱԿ՝ 1-9x8 (6՝ 6, 9՝ 7):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «A G», բուսական
նախշ, լայնեզր գլխարկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (15,5x11). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 41բ). խորագիրք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 22:
ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն ծաղկաթուղթ. մէջքը եւ եզրերը՝ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ
չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտ ցայտկէն:

Նմուշ 41ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, մէջքի վերին
մասում կաշին պատռուած, մօտ 1.5 սմ թափուած, ստորին հատուածի կաշուի վրայ ցեցի անցք. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-65բ [Յակոբայ Սիմոնեան Կարնեցւոյ] Խրատք
քահանայից կամ նախակրթարան հոգեւորականաց,
յօրինեալ ի պէտս համբակագոյն եւ նորընծայ քահանայից, այլեւ վասն քահանայացու տիրացուաց,
զի ի սմա գրեալ բանքն կարեն զգուշացուցանել զնո-

սա եւ դարձուցանել ի ճանապարհաց իւրեանց չարաց
– 2աբ Յառաջաբանութիւն – Որովհետեւ պատուէր
փրկչին մերոյ Յիսուսի առ աշակերտսն իւրն նախապէս
զկնի բազմաց խրատուց դարձեալ ասէ. Ամենայն ոք որ
խնդրէ ի քէն, տո՛ւր (Ղուկաս Զ. 30): Վասն որոյ եւ մեք՝
անուամբ միայն աշակերտեալքս, թէ եւ ոչ ըստ բոլորին, գոնէ մասին հետեւիլ հարկաւորիմք: Որոյ աղագաւ
եւ մեք յայսմ փոքրիկ տետրակի աշխատասիրել յանձն
առաք, զի քանի մի խոհեմագոյն անձինք քանիցս անգամ սղոքանօք յորդորեցին ըզմեզ գրել համառօտ
զխրատ խոստովանութեան սակս մերոյին նորեկ համբակագոյն քահանայից, զորոց եւ մեք տեսեալ
զխնդիրսն գոլ, օրինաւորութեանց ասել ոչ կարացաք:
Եւ թէպէտ ծերութեան, տկարութեամբ պատեալ, եւ յաչոց լուսոյ նուաղեալ, եւ ի զօրութեան մարմընոյ լըքեալ, բայց սակայն, յուսով հանուրց երկնաւոր բժշկին,
որ կարօղ է տալ բժշկութիւն ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմընոյ, յանձնապաստան եղեալ, ի ներքոյ հարկի անկաք, զի թերեւս սակաւ աշխատութեան մերոյ փոխարէն հատուսցէ մեզ՝ զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր պարգեւս
առողջութիւն: Իսկ եւ մաքրագործ քահանայքն՝ պաշտօնակիցքն իմ ընդեռնոլով զսա, թէ օգուտ ինչ գտնի-
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ցեն աստի, զանց մի՛ արասցեն տալ ողորմիս: Ուստի
նախապէս դասեցաք ի սմա խրատ պատուէր եւ զգուշութիւն կեցութեան եւ կենցաղավարութեան քահանայից ի պաշտօնս իւրեանց: Երկրորդ՝ խրատ եւ յորդորումն զղջման եւ խոստովանութեան, եւ երրորդ՝ յաղագս ապաշխարութեան: Այսոքիկ են համառօտ ի
Սուրբ Գրոց հաւաքեցաք եւ ի մատենից սրբոց հարցն
ժողովեցաք, եւ ոչ թէ ի մէնջ բան ինչ հա|2բ|նեալ գրեցաք, այլ ուստի եւ առաք զվկայութիւն՝ անուամբ նշանակեցաք: Զի մի՛ եւ բծախնդրաց տեղի գտեալ, ասասցեն՝ Այսոքիկ բանք այս անուն վարդապետի են եւ ո՛չ
իւրն: Ահա աստանօր զայս ես ինձէն խոստովանիմ, այլ
միայն զաշխատասիրելն իմ այս եղեւ, զի զարանց
երանելոյ բանն հաւաքեալ համառօտեցի, ընդ նոսին
դասելով եւ զվկայութիւնս Սուրբ Գրոց, եւ զուղափառ
խոստովանութիւն եկեղեցւոյ մերոյ յայտնապէս ծանուցի, զի յաչաղկոտքն լռեսցեն, եւ ընթերձասեր սիրելի պաշտօնակիցքն իմ օգտեսցին, եւ զմեզ միով ողորմեսցի ասելով յիշատակեսցեն, եւ ինքեանքն յիշեալք
լիցին ի Տեառնէ մերմէ Յիսուսէ (յետագայ ձեռքով՝
«Քրիստոսէ»). ամէն:
Ծնթ. Հեղինակի անունը եւ գրչութեան մօտաւոր ժամանակը ըստ ձեռ. 676ի:

1. 3ա-4ա Կարգ առաջին. գլուխ Ա. Յաղագս թէ
քահանայքն որք են հովիւք եկեղեցւոյ օրինակաւ
սրբոյն Պողոսի պարտին հովուել զհօտն Քրիստոսի
– [Յ]արեալ առաքեալն Քրիստոսի սրբազանն Պօղոս
պատուիրէ հովուացն եկեղեցւոյ... ահեղին յանդիման
լինիլ փրկչին իւրեանց:
2. 4ա-5ա Հատուած երկրորդ. Յաղագս բարի եւ
չար քահանայից, եւ թէ զինչ անուանին եւ կամ յորում
աստիճանի են կացուցեալք – Այլ արդ, այնպէս պարտին լինիլ ամենայն հովիւք եկեղեցւոյ... ի տեսութենէ
երեսաց փրկչին մերոյ Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի. ամէն:
3. 5բ-6բ Հատուած երրորդ. Յաղագս թէ զի՛նչ է
եկեղեցին՝ եւ զի՛նչ՝ սեղանն սուրբ, եւ թէ զի՛նչ պահանջին ի քահանայից – Իսկ արդ, սրբապէս խորհիլ
եւ ճանաչել պարտին համայն եկեղեցոյ սպասաւորքն...
ի դպրութենէ քումմէ, յոր գրեցեր (Ել. ԼԲ. 31. համարն):
4. 7աբ Հատուած չորրո[ր]դ. Յաղագս թէ պարտ է
քահանային հոգածութեամբ հովուել զհօր(=զհօտ)
իւր եւ հետեւիլ գիտութեան աստուածայնոց – Այլեւ
ոչ է պարտ քահանայից միայն զօգուտն իւրեանց որոնել... սրբազան առաքելոյն, զի զարքայութիւնն վայելիցեք:
5. 8ա-9ա Հատուած հինգերորդ. Յաղագ[ս] թէ յորոց մեղաց առաւել հրաժարիլ եւ զգուշանալ պարտ է
քահանայիցն – Թէպէտ ես ի համառօտելն փութամ,
բայց քանզի առաքեալն միայն ասելով... զի զստոյգն
խօսեցայ (Գղտ. Դ. 16):
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6. 9բ-10բ Հատուած վեցերորդ. Յաղագս անմաքուր քահանայից եւ անարժան արանց, որոց պատիժն ցուցանէ – Որպէս ի վերոյ գրեցի, թէ անչափ են
բազմութիւնք յանցանաց... զգոյշ կացէ՛ք անձանց
ձերոց եւ ամենայն հօտիդ յորում:
7. 11ա-2ա Հատուած եօթներորդ. Յ[ա]ղագս թէ
գործ քահանային որպէ՛ս պարտ է լինիլ, զի կարասցէ
պատասխանել Տեառն – Հանապազ զարհուրեցուցանէ զիս մարգարէն Եզեկիէլ, թէ որդի մարդոյ... զձեզ
ամենայն մշակքդ անիրաւութեան:
8. 12ա-3բ Հատուած ութներորդ. Յաղագս թէ որպէս անքաւելի են մեղք աղտեղի քահանայից եւ որք
կաշառօք եւ ամենայն բռնութեամբ ելին յայն աստիճան – Եւ արդ, խորհեսցուք, թէ ո՞ արդեօք տուաւ ի
բերան երկրի... ի քեզ տեսանի հաստատ հաւատ:
9. 13բ-4բ Հատուած իններորդ. Յաղագս թէ Սուրբ
Գիրն զի՛նչ պատուիրէ քահանայի, եւ վարդապետք
զի՛նչ ասեն զնոցին մոլեալն – Դարձեալ ասէ Հոգին
Սուրբ. Սիրեցէ՛ք զլոյս իմաստութեան... թէ՛ աստ, թէ՛
անդ դու ոչ երբեք ամաչես:
10. 14բ-6ա Հատուած տասներորդ. Յաղագս
գրելոյ մեր զայս՝ թերեւս ուսցին համբակքն եւ զգաստասցին մոլիքն – Եւ արդ, ձեռն արկի ես յայկի աշխատասիրել, զի ասէ Եփսիքոս... հովուապետին զանճառ բարիսն մե՛ք ընկալցուք:
11. 16ա-7ա Հատուած մետասաներորդ. Յաղագս
քահանայից, որք օրինակաւ ներհուն բժշկաց ծառայել պարտին խելամուտ արանց – Զի որպէս բժիշկ ոք
մինչ երկար ամօք ոչ դեգերեցի ի դրունս ներհուն
բժշկապետաց... հարկաւոր գիտել զդեղ առողջութեան:
12. 17ա-9ա Հատուած երկոտասաներորդ. Յաղագս թէ պաշտօն քահանային է հանապազ յորդորել
զժողովուրդ իւր՝ գալ ի զղջումն եւ ի խոստովանութիւն – Զի որպէս ասէ Տէրն ամենեցուն, թէ՝ Արթուն
կացէ՛ք եւ հսկեցէ՛ք, նոյնպէս եւ սրբազան վարդապետք հանապազ խրատէն... եւ ապա ինքեանց յանձնեցալ հօտին:
13. 19բ-21ա Հատուած երեքտասաներորդ. Յաղագս գարշութեան մեղաց եւ վասն ներգործութեան
նորին, թէ որպէս ապականէ զհոգին – Այլեւ զկնի
բազմաց առաջարկութեանց նաեւ ցուցեալ պարտ է եւ
զգարշութիւնս մեղաց... զմարդն ի պարգեւաց փրկութեան:
14. 21ա-2բ Հատուած չորեքտասաներորդ. Յաղագս զղջացողաց եւ խոստովանողաց, յորոց օրինակ առցուք եւ մեք – Այլեւ ի զղջացելոց եւ ի խոստովանողաց արանց օրինակ բերել պարտ է... հրապարակին առաջի Տեառն անպարտ կացցուք:
15. 22բ-4ա Հատուած հինգետասաներորդ. Յաղագս զղջման եւ փոշիմանութեան, զոր բարեպէս
ուսուցանել պարտաւորին քահանայք – Քանզի մեղքն
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անհնարին չար է, որպէս նախ գրեցաւ, զի ասեն վարդապետք, թէ մեղքն կարէ... բնակարան եւ տաճար
Հոգւոյն Սրբոյ:
16. 24ա-5ա Հատուած վեշտասաներորդ. Յաղագս թէ զի՛նչ է զղջումն եւ զի՛նչ ներգործութիւն
նորին – Զղջումն է ներգործող թողութեան մեղաց եւ
բարձօղ պատժոյն... հանեմք ի յերկրայնոցս ի խաղաղ:
17. 25բ-7ա Հատուած եօթն եւ տասաներորդ. Յաղագս հարկաւորութեան զղջման, թէ որքան հարկաւոր է – Եւ արդ, եթէ կամիս բժշկել ի հիւանդութենէ
հոգւոյ, պարտիս ցաւիլ... պարտիս զօրէնսն կատարել:
18. 27ա-8բ Հատուած ութնտասաներորդ. Յաղագս խոստովանութեան, թէ զինչ ունի զօրութիւն –
Եւ զկնի տեղեկացուցանելոյ զղ<չ>ջմանէ, ապա հարկաւոր է քարոզել զխոստովանութիւն... սնոտի սակըս
անգոյ քաւարանի:
19. 28բ-30ա Հատուած իննետասաներորդ. Վասն
հարկաւորութեան խոստովանութեան – Եւ քանզի
որպէս հարկաւոր է մկրտութիւնն սկզբնական մեղաց,
նոյնպէս եւ խոստովանութիւնն հարկաւոր է... մատնիս
եւ դու յաւիտենից կորստեան:
20. 30ա-1ա Հատուած քսաներորդ. Յաղագս թէ
պարտ է խոստովանութիւնն փութով առնել եւ ոչ յամեցուցանել – Աստուածաբան մարգարէիւն խօսի Աստուած ասելով՝ Եթէ ախորժեսջիք եւ լուիջիք ինձ...
դառնալ առ Տէր, ի մեղաց փրկիլ:
21. 31ա-2բ Հատուած քսան եւ միերորդ. Յաղագս
թէ նախկին հեղինակն խոստովանահայր է՝ Քրիստոս,
որոյ օրինակաւ առնել պարտին քահանայք – Որովհետեւ սակս խոստովանութեան յանձն առաք մեք առ
այս աշխատասիրել... որք քեզ յանձնին տեսուչ հօտին:
22. 32բ-3բ Հատուած քսաներկրորդ. Յաղագս
յարմարելոյն ի պաշտօն խոստովանութեան, թէ որպէս յորդորել եւ խրատել պարտին քահանայք – Եւ
մինչ քահանայ ոք զայսոսիկ գրեալքս քարոզեսցէ
ժողովրդեան իւրոյ... ասէ առաքեալն՝ Զգոյշ կացէ՛ք:
23. 33բ-5ա Հատուած քսան եւ երրորդ. Յաղագս
թէ առանց զղջման եւ խոստովանութեան ոչ ոք կարէ
մերձիլ առ սուրբ հաղորդութիւնն – Քանզի ասէ
առաքեալն, զի որ ուտէ եւ ըմպէ անարժանութեամբ,
դատաստան անձին իւրում ուտէ եւ ըմպէ... եւ պահանջէ, չկարէ տալ պատասխանի:
24. 35ա-6բ Հատուած քսան եւ չորս. Յաղագս
կերպի եւ ձեւոյ խոստովանութեան – Եւ արդ, եթէ
կամիցի ոք խոստովանիլ, զորոյ խոստովանութիւնն ոչ
երբէք իցէ լուեալ նոյն քահանայն... քան Աստուծոյ
պատուիրանին հնազանդիլ:
25. 36բ-40ա Հատուած քսան եւ հինգ. Յաղագս
թէ՝ Հրաժարիմք ի սատանայէ ասելն մեր, զի՛նչ տայ
իմանալ մեզ – Նախ ասի՝ Հրաժաիմք ի սատանայէ եւ
յամենայն խաբէութէնէ նորա ի պատրանաց նորա...
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– |39բ-40ա| Ո՜վ պատուական հա՛րք եւ եղբա՛րք,
ուղղադաւան հայկազնեա՛յք, / ի բաց կացէ՛ք ի սուտ
եղբարց, որք են ի մէնջ աղթարմայք, / զի սուրբ գրոց
ոչ հետեւին, այլ են Նեռին պաշտօնեայք, / հրաժարիլ ի
սատանայէ ոչ առնուն յանձն քրիստոնեայք: / Զի՞նչ է
վնասն, հարցէ՛ք նոցա, զի լինիցին համրացեալք / եւ
ամօթ մեծ առնէ՛ք զնոսա՝ փրկչին արեամբ գնեցեալք:
26. 40ա-1բ Հատուած քսան եւ վեցերորդ. Յաղագս դաւանութեան ամենասուրբ Երրորդութեան եւ
տնօրէնութեան մարդացելոյ Բանին Աստուծոյ
Տեառն մերոյ եւ ամենեցունց յուսոյն – Եւ զկնի հրաժարելոյն ի սատանայէ եւ յամենայն արկածից նորա եւ
ներգործութեանց...
– |41աբ| Դաւանութիւն սուրբ հաւատոյ եկեղեցեացն ուղ[ղ]ափառաց, / ահա այս է, որ գրեցան յԱստուածաշունց սուրբ մատենաց, / սովաւ կրթեալքն ոչ
ամաչեն յառաջի այլասեռազանց, / զի են լցեալք
Հոգւով Սրբով ի ձեռն սուրբ վարդապետաց: / Ամենասուրբ Երրորդութիւնն անճառ եւ անհաս ի մեր մըտաց,
/ սուրբ հայրապետքն մեզ ծանուցին ի ձեռն նուրբ օրինակաց, / թէ անսխալ ընթեռնուցումք զաւանդեալն մեզ
ի սրբոց հարց, / պահելովն մեր զպատուիրանն՝ ուղիղ
գնամք առանց մեղաց: / Փառաւորիմք ի կեանս այս եւ
ի հանդերձեալն առանց կարծեաց, / զոր խոստացաւ
պաշտօնէիցն արժան առնել անճառ փառաց, / եթէ
կամիս ժառանգաւոր լինել եւ քո այնմ կենաց, / |41բ|
հաւատա՛ դու անմ խոստմանն, զոր բերանովն իւր
վկայեաց:
27. 41բ-3բ Հատուած քսանեօթներորդ. Յաղագս
ատենական խոստովանութեան, հանդերձ մեկնութեամբն իւրով – Ապա յետ դաւանութեանն խոստովանահայր քահանայն նստուցանէ զխոստովանորդին...
հերձեալ երկաբնակ կոչեցելոյ:
28. 43բ-6ա Հատուած քսան եւ ութն. Յաղագս
զգայարանաց եւ եօթն մահացու մեղաց եւ մասանց
նոցին – Այլեւ մեղայ ասէ եօթնեակ զգայարանօքս եւ
վեցեկի շարժմամբ...
– |46ա| Հա՛տ յարմատոյց զծառքս եօթն, զի մի՛ ի
սիրտ քո աճեսցին, / զի մահացու անուամբ իւրեանց եւ
ստեղունքն չորասցին:
29. 46ա-8բ Հատուած քսան եւ ինն. Յաղագս վեշտասան յատկութեանց խոստովանութեան, զորս
պարտ է քահանային ուսուցանել խոստովանորդւոյն
– Զի որպէս ի բժշկական դեղօրեայս խառնի պէսպէս
տեսակս ծաղկանց եւ լինի օշարակ ըմպելի... եւ մի՛
լիցիս ամբարիշտ:
30. 48բ-52բ Հատուած երկոսուն. Յաղաքս կնքոյ
խոստովանութեան, թէ որքան զգուշութեամբ պահել
հարկաւորի քահանայն – Աստանօր հարկաւորիմ
կարգել, թէ որքան զգուշութիւն հարկաւորի քահանային պահել զկնիք խոստովանութեանն...
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– |52աբ| Ընդ սրբոյն Դաւթի՝ Հօր Տեառն ըստ
մարմնոյ, եւ մե՛ք խնդրեսցուք, / բարի օրինակ հօտին Յիսուսի զանձինս մեր տացո՛ւք, / քահանայք ընտրեալք
հովուին ճշմարտի մե՛ք հետեւիցուք, / բերանոյ մերոյ
զերկիւղն Աստուծոյ պահապան դիցու՛ք: |52բ| / Այլեւ
դուռն ամուր շրթանցն մերոց զօրէնս արասցու՛ք, /
ըզսիրտ սրբութեան եւ հոգի ուղիղ նորոք ըստացու՛ք, /
զի յանաչառ բեմին եւ մեծ ատենին մի՛ ամաչեսցուք, / այլ
որպէս քաջ հովիւ առաջի փրկչին պարզերես կացցու՛ք:
31. 52բ-4ա Հատուած երկոսուն եւ մեկ. Յաղագս
ապաշխարութեան, որ է մին ի եօթեանց խորհրդոց –
Զի որովհետեւ յՕհաննէս եւ փրկիչն մեր ի սկիզբն քարոզութեան իւրեանց զապաշխարութենէ բուռն հարին... եթէ ոչ հետեւմամբ աստուածային Սուրբ Գրոց:
32. 54բ-6բ Հատուած երեսուն եւ երկրորդ. Յաղագս
թէ զի՛նչ է ապաշխարութիւնն եւ վասն մահացու եւ
ներելի մեղաց – Ապաշխարութիւնն է զգալի պատիժ
եւ հնար կացուցեալ ընդդէմ գործեցեալ մեղացն...
– |56աբ| Ըսկզբնական մեղացն առիթ մաքրութեան
/է ջուր աւազանին՝ մաքրիչ սրբարան, / իսկ ներգործականին՝ կրկին սրբութեան / է ջուրն արտասուաց՝
ապաշխարութեան: / Զի մեք սոքօք փրկիմք յառաջ քան
զվախջան, / ի հրոյն տանջանաց՝ անվախճանական. /
թէ սոքումբք զինւորեալք՝ դեղօքս հոգեկան |56բ| /
անդ լինելոց եմք մեծք յարքայութեան. / Թէ ոչ դիցես
դեղ մեղաց, զրկեալ լինիս ի կենաց:
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33. 56բ-8ա Հատուած երեսուներրորդերդ. Յաղագս խոստովանահայր քահանայից եւ կերպի
ապաշխարանաց – Դարձեալ եւ զայս գիտելի է, զի
եկեղեցին Քրիստոսի ոչ է եդեալ յատուկ կանոն ամենից մեղաց յատուկ ապաշխարանս... այսչափ եթելովքս
եւ զայս իմասջի՛ք:
34. 58ա-9բ Հատուած երեսուն եւ չորս. Յաղագս
բեռին ապաշխարութեան ընդդէմ ոմանց մահացու
մեղաց եւ կամ այլոց – Որովհետեւ բազմիցս կրկնեցաք, թէ պարտ է խոստովանահայր քահանային որպէս
բժիշկ գիտել զդեղ զամենայն ցաւոց... ըստ առաքելոյն
խրատու, թէ՝ Զգոյշ կացէ՛ք:
35. 59բ-61ա Հատուած երեսուն եւ հինգ. Յաղագս
մեղաց, թէ ուստի յառաջանան, եւ դեղ նոցին – Այլեւ
արդ, գիտելի է. նախ՝ զի մեղաց ոմանք յառաջանան ի
հպարտութենէ... զքեզ մաքրեա՛, զդեղոց բարւոք գիտես:
36. 61ա-5բ Հատուած երեսուն եւ վեց. Յաղագս
օրինակի ապաշխարութեան ի յայլ ազգաց – Սուրբ
առաքեալն Քրիստոսի Յակոբոս ասէ. Օրինակ առէ՛ք,
եղբա՛րք... |65բ| Լոյս տո՛ւր, Աստուա՛ծ, աչաց իմոց, զի
տեսցուք, / եւ ոչ երբէք ի քուն մահու նընջեսցուք:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «1 Խրատք
քահանայից», Ա. կազմաստառին փակցուած թերթին՝
«Հմր 1, 1888 յու. Ս. ԱՄ. (Սահակ Ամատունի)», 1ա՝
«442/3296», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3297
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-122ա [Կանոնգիրք Հայոց|

ԹԵՐԹ՝ 171: ԿԱԶՄ՝ մոխրագոյն ծաղկաթուղթ. մէջքը՝ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ
չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտով ցօղուած:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Ա. եւ Բ. փեղկերի եզրերը եւ մէջքը տեղտեղ մաշուած, գունափոխուած, մէջքի ստորին հատուածին ցեցի
անցքեր. ստորին լուսանցակողերին թափուած կապոյտ թանաքի
հետք:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՊԵՏԵՐՊՈԼԻՍ (Պետերբուրգ)

ՌՄԻԹ. – 1780

ԳՐԻՉ՝ Վարդան վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 137 (թ. 1-137). չգրուած՝ 1ա, 133ա, 136ա-7բ: ՊՐԱԿ՝
1+Ա-ԺԱx12 (Ը, ԺԱ 14): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «W»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x17,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն՝
2ա-11ա, 17ա-8ա (17,5x14), միասիւն՝ 11բ-7ա, 18ա-43ա... (խառն,
անզանազանելի): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝ 31-37:

Տե՛ս ձեռ. 449, 6ա-162ա: Ցանկ/ 2ա-9ա: Շարադրութիւն
/9աբ: 1/9բ-17ա: 2/17ա-22ա: 3/22ա-4ա: 4/24ա-8ա: 5/28ա31ա: 6/31ա-2բ: 7/32բ-34բ: 8/34բ-6բ: 9/36բ-40ա: 10/40ա-3ա:
11/43ա-4ա: 12/44ա-7բ: 13/47բ-8ա: 14/48աբ: 15/49ա-55ա:
16/55աբ: ա/56ա-9բ: բ/59բ-60ա: 17/60ա-8ա: 18/68ա-74ա:
19/74ա-5ա: 20/75ա-7բ: 21/77բ-8բ: 22/78բ-9ա: 23/79ա-80բ
(գլուխ ԺԵ.-Ա՝ չիք): 24/80բ-3բ: 25/83բ-5բ: 26/85բ-7բ: 27. ա/87բ8ա: բ/88ա: 28/88ա-9ա: 29/89աբ: 30/89բ-90ա: 31/90ա: 32/90ա:
33/90ա-1ա: 34/91ա-3ա: 35/93ա-4ա: 36/94ա-104բ: 37/104բ-7ա:
38/107ա-9ա: 39/109ա-11ա: 40/111ա-2բ: 41/112բ-3ա: 42/113ա5բ: 43/115բ-6բ: 44/116բ-7ա: 45/117ա: 46/117ա-9ա: 47/119ա:
48/119աբ: 49/119բ: 50/119բ: 51/119բ-20ա: 52/120ա: 53/120ա:
54/120աբ: 55/120բ: 56/120բ-2ա:

Բ. 122ա-35բ [Կանոնագիրք]
Նմուշ 6ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ
աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 110-1՝ ցեցի անցքեր. թ. 97, 1001՝ գործարանային թերութիւններ:

Տե՛ս ձեռ. 449, 163բ-78ա: 1/122ա-4բ: 2/124բ-6բ: 3/126բ8բ: 4/129ա-32բ, 133բ-5բ:
Ունի նաեւ՝

135բ [Յիշատակարան Յակոբայ Ղրիմեցւոյ] –
Խնդրոյ Թումայի վարդապետի հրեշտակաբնակ սուրբ
ուխտիս մեծ սրբազնաց, եւ ես ծառայաբար կատա-
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րեցի՝ Յակոբ վարդապետս Ղրիմեցի, աշակերտ Գէորքայ վարդապետի եւ քաջ դիտապետի Եզընկացոյ, յաղագս ազ[գ]ականութեանց բաժանման:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 94ա Ես՝ Վարդան վարդապետս, ի Պետերպօլիս քաղաքոջս, Յունիսի ամսոյ Գ.ումն, մետասան
ժամու գիրերոյն թարց ճրագի գրեցի գիրքս այս, յասմանէ մասն ինչ եւ մին ժամուն անցելոյ գիշերոյն նոյն
սարասի: Վասն զի ոչ գոյ գիշեր բնաւ, այսինքն՝ եւ ոչ
Դեկտեմբերի ցերեկ բնաւ, այլ որպէս թէ նշոյլ են գիշերոյ աստ եւ ցերեկոյ անդ. ի 1780 եղեւ:
135բ Եւ ես՝ Վարդան վարդապետս, աշակերտ
Աբրահամու Աստապատցոյ, ընդ տեառն իմոյ Յովսէփ վարդապետի եկի ի Պետրոպօլիս:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԴԱՒԻԹ ԲԷԿԻՆ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՌՄՂԶ. – 1847

ԳՐԻՉ՝ Եսայի Աւագեան:
ԹԵՐԹ՝ 34 (թ. 138-71, գրչի էջակալում՝ 21-74, որ է՝ 138ա65բ). չգրուած՝ 166ա-171բ: ՊՐԱԿ՝ Բ-Դx12 (Դ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
ճնշադրոշմով՝ ձուածիր շրջանակ, կենտրոնում՝ դափնիներով զինանշան, որի ներքեւում՝ «ФКИГ» (թ. 138-42, 162-7): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,9x17,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (16x11). ստ. լս՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 139ա):
ՏՈՂ՝ 21-23:

Նմուշ 139ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ զանազան բծեր. Բ.
պրակից առաջ հաւանաբար 10-12 թերթ ընկած. թ. 138՝ կեղտոտուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1387ա-62բ [Պատմութիւն Դաւիթ Բէկի]
ա. 138ա-46ա Պատմութիւն ինչ-ինչ անցից ի Սիւնիսն յետնոց – Եւ իբրեւ զայն զգայր, վաղվաղակի
հրովարտակս առաքէր առ Պապ զօրապետն... մինչեւ
ցայսօր եւ է Մէլիք ի Հալիձոր:
բ. 146բ-59բ Գլուխ եր[ր]որդ. Թէ զիա՞րդ օսմանցին եկն եւ եմուտ ի Ղափան եւ թէ զորքա՞ն մարտս
պատերազմեցան ընդ նոսա Դաւիթ եւ քաջ զօրականք նորա, եւ թէ զո՛րքան մեծամեծ յաղթութիւնս
արարին ի նոսա – Յամի Տեառն 1724ին ու թուին
հայոց ՌՃՀԳ.ին (1724) սուլթան Ահմէտն Օսմանցւոց,
որ բռնակալեալ ունէր ի Պարսկական ծովուն... Յովհաննէս իշխանն Գուգարացւոց եւ այլքն յայլուր:
գ. 160ա-1ա Եւ ի յաւարտ բանիս ասեմք մեք, թէ
չար է արդարեւ դժնտակ չար անմիաբանութիւնն...
նոցա անառիկ եւ ամուր տեղիք:
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դ. 161ա-62բ Անուանք զօրավարացն Դաւթի – Այսոքիկ էին զօրավարք եւ զօրապետք Դաւիթ էկին...
Սարգիս զօրավարն Շիւանու ձորոյն՝ 250 արամբք:
Տե՛ս Դաւիթ Բէկ կամ Պատմութիւն Ղափանցւոց, աշխ. Հ.
Սամուէլ վրդ. Արամեան, Վենետիկ, 1978 (ձեռագիրս այստեղ
յիշատակուած չէ): Դաւիթ Բէկի Պատմութեան ձեռագրական
աւանդոյթի մասին տե՛ս Անդրանիկ Տէր-Ներսէսեան, Դաւիթ
Բէկ, Ընտիր պատմութիւն (1722-1729 թթ.), հրատ. փրոֆ. Լ. Գ.
Խաչերեան, Լոս Անճելըս, 1988.- Բազմավէպ, Վենետիկ, ՃԽԷ.
տարի, 1989, թիւ 1-4, էջ 413-436 (գրախօս.):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

162բ (1759 թ.) Եւ ի տեսանելն իմ Պատմութիւնս,
ցանկացաւ սիրտ իմ վասն գոլոյն իմոյ հայրենեաց, յաղագս որոյ առի օրինակս զայս: Յորժամ ընթեռնումք,
տեսանեմք, թէ որպիսի յաղթութիւնս արարին, որպիսի
մարտս մարտեցան արքն քաջք. եւ երանի թէ միշտ
զմիմեանս յորդորելով հետեւեսցուք այսպիսի քաջութեան, գոնեա ազատեսցուք զմեզ ի ծառայութենէ այլազգեաց, որ կամք գերեալք ի ներքոյ լծոյ նոցա, որ
կարեմ ասել ազգն մեր առաւել չարչարին ի ձեռաց
մահմէտականաց, քան զիսրայէլացիքն ի հնումն՝
այլազգեացն, որպէս տեսանեմք աչօք մերօք՝ երկիրն
մեր տիրապետեալք, վաստակքն մեր ուտեն եւ յարաժամ գազանաբար զմեզ հալածեն, ո՜ թշուառութեանս,
զի՞նչ է պատճառ այսր ամենայնի, եթէ ոչ ատելն
զմիմեանս:
Այրն քաջ՝ Դաւիթ Պէկն, բարի խորհուրդ ունենալով
վասն ազատութեան ազգիս, եւ մինչ էր կենդանի՝ աջողութիւն գործոյն, իսկ յետ մեռանելոյ նորին արմատն
կորստեան եւ չար աղանդն անմիաբանութեան մտեալ
ի մէջ զօրաւորացն Դաւթի, նոյնժամայն ցրուեցան
|163ա| եւ եղեն իբրեւ զզեղեալս, որպէս պատմութիւնս
իսկ տեսանի: Յաղագս որոյ, եղբա՛րք, սիրեսցուք զմիմեանս, զանձն դիցու՛ք ի վերայ բարեկամաց եւ միշտ
ընթեռնուցումք զաստուածային պատուիրանն՝ պահելով զնա, ցանկանալով ի հայրենեաց, գոնեա յարուսցէ
Տէր ի միջի մերում այր զօրաւոր քաջ, զի անցուսցէ
զմեզ ի Յորդանան գետ, որպէս հնում Յեսու որդի
Նաւեայ: Զի ողորմած է Տէր եւ գթած, բայց մեղքն մեր
որոշեն ի մէջ մեր եւ ի մէջ Տեառն, ապա թէ պահեմք
զհրամանս նորա, յուսամք, զի նա ցրուեսցէ զայլազգիսն յերեսաց մերոց, որպէս եօթն ազգքն յերեսաց
որդւոցն Իսրաէլի եւ ի մի հօտ ժողովեսցէ զթափառեալ
զազգս Յաբեթենի:
Եւ աւարտելով յիշատակարանս եղեւ ի նաւահանգիստ քաղաքն յԱմսթէլրօդամ թուոջ փրկչին 1759
Յունվարի 20ին: Սակայն աղերս արկեալ մաղթեմ ընթերցասիրացդ, եթէ հանդիպիք նայսմ պատմութեանս,
արժանի վարկջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զմիով
եւեթ Հայր մերիւ զանարժան Յովակիմս Ռափայէլեան
Ղափանցւոյս եւ ի յաւանէն Եկդաստեանց, ի տանէն
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Խօջենց, եւ զմայրն իմ Հռիփսիմէն, եւ զեղբայրն իմ
զԹովմաս, եւ յիշողքդ լիջիք յիշեալ առաջի Աստուծոյ.
ամէն: |163բ| Դարձեալ յայտ լիցի սիրելի եւ բարեպաշտ ընթերցողացդ, զի ի 39 թղթահամարի անդ յիշի
ի քաջազօր քահանայէն Աւետիքէ, թէ յետ այսքանեաց
յաղթութեանցն եւ մրցմունս սաստկալի պատերազմացն յերկեալ ի փաշայէն, զի մի՛ ըմբռնեալ սպանանիցեն: Հանդեր[ձ] ընտանեօքն փախստական լեալ, գայ
հասանի ի յերկիրն Գաղատիայ եւ անդ ենթարկեալ
զինքն ընդ հրամանօքն պապին, ընկալնոյր զներումն
մեղանացն, այլ արդէն սակաւիկ ձանձրութիւն տալս իմ
սիրելեացդ, միայն հրաբորբոք բաղձանացս վասն հայրենեացս իմոց առ այս գործ ձեռնամուխ արար ինձ:
Սակայն չգիտելով զանունն պատմագրօղիս, զի մարթանայի ընդ նմին եւս պատասխանել նմա, վասն գրելոյն իւրոյ, թէ ընկալու զներումն ի սրբազան պապէն:
Բայց այս եւեթ ունիմ ասել յԱւետիք քահանայէն, զի
աւա՜ղ, կուրութեանս մտաց, զի զառաջին սրբութիւնն
անարգեալ, իբր զշունս անդրէնս, ի փոխածս իւրեանց
դառնան ըստ առաքելոյն, քանզի ըստ ճշմարիտ բանիս՝ լաւ էր նմա, թէ բնաւ չէր ծնեալ զարդարութեան
ճանապարհէս, քան թէ ծանեաւ եւ յետս եկաց ի սուրբ
պատուիրանէն, որ նորա աւանդեցաւ եւ զրկեցաւ ի
հաղորդութենէ ժամանակացս սրբոյս Սիօնի, եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, որ ի ձեռն բազմազան չարչարանացն Գրիգորոսի |164ա| սրբոյ Լուսաւորչիս ածաք
ի գիտութիւն ճշմարտութեան յԱւետարանի: Այլ զի ըստ
սրբոյն Յոհաննու ել ի մէնջ, այլ ոչ էր ի մէնջ, զի եթէ ի
մէնջ էր, մնայր առ մեզ եւ սիրեաց զփառս աշխարհի,
քան զփառսն Աստուծոյ:
Ո՜վ մեծի յանդգնութեանս. առ ի շահելոյ զմարմինն,
տուժեաց զհոգին իւր, ամօթ մեծ եւ գործ սարսռելի,
վասն սիրելոյ զհեշտութիւնս աշխարհիս այսորիկ՝
զանձն իւր ի մահ մատնեաց, նաեւ զատեալ զհայրենիսն, վասն որոյ պարտիմք մինչ ի մահ պատերազմիլ,
զի թերեւս խզել հնարիցեմք ի մէջ զլուծն հարկապահանջութեանցն այլազգեաց: Յորոյ վերայ կատարեցաւ
բանն Մովսիսի Քերթողահօրն մերոյ, որ ասէ՝
Զօրականք անարիք, սնապարծք, զինատեացք. եւ այլն:
Եւ թողեալ զհայրենիս, փախստական լինի ի սահմանս Փափեստայիցն, զի՞նչ է՝ գուցէ զի սակաւիկ
կեանս իւր վայելեսցէ, մի՞թէ ոչ գոյին այլ տեղիք, ոյր
զանձն իւր կարէր հանգուցանել, բայց զորումն, զոր
ունէր ի սրտին իւրոյ, ոչ եթող զնա ի բաց, այլ ածեալ
եբեր զնա ի Բաբելօն, ուր պոռնիկն տիրէ, եւ սա ի
թիւս պաշտօնէին գաղունին համակարգեալ եղեւ նմա
երկրպագու եւ բարե|164բ|պէս զանունս ախթարմայ
ժառանգեաց:
Արդ, առ ձեզ են այս դոյզն բանք իմ, ո՛վ հօտք
Քրիստոսի, ժողովեալք հանապազորդ ի գաւիթս մօրն
սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, որ որք կրէք
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զդրոշմն անուանն Քրիստոսի, լուարու՛ք, զի վարձք
ձեր բազումք են յերկինս վասն այն, զի պահեցիք զհաւատն ճշմարիտ, նաեւ զանբիծ եւ զփրկարար աւանդութիւնս հարցն սրբոց, եւ ընթերցայք զյետս շաւղաց
նոցա, ո՛չ լուայք նոցա, եւ ո՛չ ետուք զլսելիս, ի յառասպել կործանեալ վարդապետութիւնս գողոցն, որք
մտեալ ըստ դուռն ոչխարաց, այլ եւ այլ ելին:
Ո՞ թէ զի պահեսցէ թագաւորն Քրիստոս զձեզ ի
բնաւին լլկանացն, զի մի՛ պատկառիցիք ի յաղքատութիւնն Քրիստոսի, այլ զխաչն նորա ի յուսս ձեր բարձեալ, սակաւիկ մի՛ չարաչարիցիք, ըստ Քրիստոսի ի
ներկայ յաշխարհս, զի եւ դուք ի յապագայն ժառանգեալ զփառս, նստջիք տիրել զաշխարհն, ուր լսելոց էք
զբերկրալի ձայնս այս առ ձեզ, թէ՝ Ազնիւ ծառա՛յք եւ
բարիք եւ հաւատարիմք, զի որովհետեւ սակաւուցն
հաւատարիմք եղէք, ի վերայ բազմաց կացուցից զձեզ,
մտէ՛ք յուրախութիւն Տեառն ձերոյ եւ անդ վայելիցէք
զանճառ բարիսն, որոյ եւ մեզ մասն եւ բաժին եղիցի.
ամէն:
|165ա| Մնամք բարեպաշտութեան ձերոյ ծառայք
Յովակիմ Ռափայէլեան Ղափանոյ եւ չնչին Սիմէոն
Կարապետեան Զմիւռնացի:
165ա Սակաւագիծ հասկ վիպական
վիպէ զարարս քաջին Դաւթեան,
որ ի Յաբանտ տան Սիւնական
վասն հաւատոյ քրիստոսական:
Ղօղեալ ելով ի խորշ անկեան,
ի տան մեծի քաջազարմեան
Աստուածատրոյ մեծ Աբրոեան,
յորմէ առաք զպատճէն սորայն:
Ձեռամբ Դանիէլ չնչին դըպրի
յօրինակեալ գըծագըրի,
ի ծովեզերեայ մեծ քաղաքի,
որ եւ Զմիւռին անուամբ հրճուի:
Եռամ բառիկս առ քեզ կալեալ,
զգայարանքդ վեցապատկեալ,
երբ թիւն հայոց տեսցես յայտնեալ,
|165բ| լե՛ր յաղօթսդ զհէքս յիշեալ:
Եւ Քրիստոսի, յուսոյն մերոյ փառք յաւիտեանս.
ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 165բ Վերստին գաղափարեցաւ ի նօտր եւ
կոնդակագիր գրոյ միոյ ձեռամբ յետնեալ բուրվառակալ սպասաւորի Եսայեայ Աւագեան, ի 5 Մարտի 1847
ամի, ընդ հովանեաւ հռչակաւոր եւ բարձրապատիւ
ուխտի գերագահ Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ի
հովուապետութեան տեառն Ներսիսի վսեմափառ վեհի
եւ ինքնակալութեան բարձր յաղթող օգոստի հոգեբարձու եւ կառավար Հայկայ եւ Մասկեւի յառաջներ<ր>որդ եւ խաղաղգեացն Նիկողայոսի:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1բ (1864 թ., շղագիր) Այսոքիկ տետրակք ըստ
յարմարութեան նիւթոյն եւ դրիցն, հաւաքեալ ի հանգուցեալ Ղուկաս արքեպիսկոպոսի թղթոց, ետու կազմել ի մի գիրք, որպէս զի մի՛ հետզհետէ թերթատեալ եւ
արտաքոյ ցուցակի մնալով, կորիցէ ինչ ի պիտանեացն,
ի 15 Հոկտեմբերի 1864, ի Սուրբ Էջմիածին, նուաստ
Վրթանէս վարդապետ:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «450/3297»: Ա. կազմաստառին փակցուած, ընդլայնակի ծալուած թերթին (21,9x17)՝ «Հա-
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մար 6. Կանոնագիրք առաքելոց, ժողովոց եւ հարց
սուրբ եկեղեցւոյ, քառածալ նօտրագիր, գրեալ ի թղթի.
տեղին, թիւն եւ անուն գրողին անյայտ: Ունի Պատմութիւն Սիւնեաց ինչ-ինչ անցիցն յաւուրս զօրավարութեան Դաւիթ Բէկին, հեղինակն անյայտ. սկիզբն թերի
մինչեւ ցքս/// եւ մի երեսն, նօտրգիր, գրեալ ի թղթի ի
վանս Էջմիածնի յԵսայեայ դպրէ, յամի Տեառն 1847:
Ունի երկու յիշատակարանս օրինակս, տ. 94, 135:»,
«ԺԹ. 1847 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3298
ՆԷՈՓԻՏՈՍ, ԳԻՐՔ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԿԱՄ ԸՆՏՐՈՂՈՒԹԵԱՆ
ՊԷՐԱ (Պոլիս)

ՌՄՁԸ. – 1839

ՍՏԱՑՈՂ՝ Պաղտասար ամիրա Գասպարեան:
ԹԵՐԹ՝ 95 (գրչի էջակալում՝ 3-188, որ է՝ 2ա-94բ). չգրուած՝
1բ, 95աբ: ՊՐԱԿ՝ 1-12x8 (12՝ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,7x16,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած
(16,5x10,6): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 4ա): ՏՈՂ՝ 24: ԿԱԶՄ՝ գործարանային. շագանակագոյն կաշի, բրոնզէ եզերազարդով. միջուկը ստուարաթուղթ. աստառը ծաղկաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+
ԳԴ. Ա, Դ. սպիտակ չգրուած թուղթ՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ լայնեզր գլխարկ, Բ, Գ՝ ձեռագրի թղթից:

ղութեան, որ ունի ընդ ազգին հրէից վասն օրինաց եւ
ծիսից նոցա, վկայութեամբ Սուրբ Գրոց Հին եւ Նոր
կտակարանաց, արարեալ է ոմն Նէօփիտոս յունաց
աբեղայ, որ լեալ է երբեմն րաբունի ազգին հրէից,
ապա թարգմանեալ ի մօլտօվանու լեզուէ ի հայ
բարբառ աշխատասիրութեամբ տէր Ներսէս քահանայի, ի քաղաքն Եաշ, յամի Տեառն 1808, որ եւ օրինակեցաւ ի վայելումն քաջազգի եւ մեծահաւատ
Պաղտասար ամիրայի Գասպարեան, ի Պէրա, 1839
Տե՛ս ձեռ. 935, 4ա-82բ: Յռջբ. /2ա-3բ: ա/4ա-22ա: բ/22բ35բ: գ/36ա-52ա: դ/52բ-91բ: Յայտարարութիւն/92աբ: Գովասանութիւն մատենիս/չիք: Ցանկ/93աբ:

Նմուշ 4ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին եզրերի, մէջքի մի քանի եւ
Բ. փեղկի վերին հատուածներում մաշուած, Ա. փեղկին տեղտեղ ճաքճքած. թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 1ից առաջ եւ ընդմէջ թ. 94-5 մէկական
թերթ հիմքին մօտ կտրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-93բ Գիրք ճակատամարտութեան կամ ընտրո-

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ. 1ա:

ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած
22,1x17,7 չափի ընդլայնակի ծալուած թերթին՝ «Ի ձեռագրաց տէր Գէորգայ Դ.ի՝ հանեալ ի գզրոցէն Ծաղկած այվանի», «477/3298», 1ա՝ Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս:
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ՆԷՈՓԻՏՈՍԻ՝ ԳԻՐՔ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԿԱՄ ԸՆՏՐՈՂՈՒԹԵԱՆ
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍ

ՌՄԿԷ. – 1818

ԳՐԻՉ՝ Յօհաննէս Եւդոկիացի:
ԹԵՐԹ՝ 62. չգրուած՝ 1բ, 3աբ, 56բ, 59ա-62բ: ՊՐԱԿ՝ 1-4x14
(2՝ 18, 4՝ 16): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15,4: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սեւով սահմանագծուած (18x11,4). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 9ա):
ՏՈՂ՝ 36-37: ԿԱԶՄ՝ դարչնագոյն ծաղկաթուղթ, անկիւնները եւ
մէջքը՝ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.). ձեռագրի
թղթից, չգրուած:

Նմուշ 9ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր՝ 4ա:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, գունափոխուած, կազմաստառը խոնաւութիւնից դեղնած. թերթերին տեղտեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. կարերը
թուլացած. թանաքի բարձր թթուայնութեան հետեւանքով թերթերը տեղ-տեղ գունափոխուած. թ. 54՝ արտաքին լուսանցի մասում պատռուածք:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-58բ Գիրք ճակատմարտութեան կամ ընտրողութեան Աստուծոյն, որ ունի ընդ ազգին հրէից
վասն օրինաց նոցին եւ ծիսից, վկայութեամբ Սուրբ
Գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց, արարեալ յումեմնէ
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նէոփիտոս անուն յունաց աբեղայէ, որ երբեմն րաբունի ազգին հրէից, եւ թարգմանեցեալ ի մոլտօվանու լեզուէ ի հայ բարբառ՝ աշխատութեամբ տէր Ներսէս քահանայի, յամի Տեառն 1808, Մայիսի 20, ի
քաղաքն Եաշ: Իսկ այժմ գաղափարեցաւ սրբագրութեամբ ի հայրապետութեան տեառն Եփրեմի, սրբազան կաթուղիկոսի ամենայն հայոց, ձեռամբ Յօհաննէս վարդապետի Եւդոկիացւոց, որ ի միաբանութենէ
սրբոյ գերահրաշ աթոռոյն Սրբոյ Երուսաղէմի, յամի
Տեառն 1818 եւ ի մերոյս ՌՄԿԷ. (1818), Յունի[ս] 1. ի
կայսերապերճն Կոստանդնուպօլիս:
Տե՛ս ձեռ. 935, 4ա-82բ: Յռջբ./2աբ: ա/4ա-13ա (Գրչից՝ 4ա՝
«Սուրբ Հոգի, օգնեա՛ ինձ տկարիս անծածուկ խորհրդու այժմ
բացայայտել»): բ/13բ-20ա: գ/20ա-8բ: դ/29ա-54բ: Յայտարարութիւն/55աբ: Գովասանութիւն մատենիս/չիք: Ցանկ/57ա-8բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:
56ա Այժմ օրինակեցաւ որպէս թէ ի ընդիր իմն գաղափարէ, ըստ կարեաց կրկին սրբագրութեամբ, յամի
Տեառն 1818, Յուլիսի 12, ի հայրապետութեան Սրբոյ
գահին Էջմիածնայ տեառն տեառն գերապանծ Եփրեմի սրբազան կաթուղիկոսին ամենայն Հայոց, եւ ի
[պ]ատրիարգութեան սրբոյ Երուսաղէմի տեառն Թէոդորոսի արհիապանծ եպիսկոպոս րաբունապետի, եւ ի
պատրիարգութեան մեծի արքայանիստ քաղաքի Պօլսոյ տեառն Պօղոսի աստուածաշնորհ, ազգասէր եւ
հանճարեղ, արփիապսակ եպիսկոպոսի, բարձրարժանապատիւ րաբունապետի, ձեռամբ Եւդոկիացի Յօհաննէս աբեղայի, ի վայելումն անձին իւրոյ՝ որքան
իցէ կենդանի ըստ խընամոցն Աստուծոյ, եւ յետ անց-
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մանն արարեալ է յիշատակ բոլոր միաբան սրբոց հարց
կամ երբարց սրբոյ աթոռոյն Երուսաղէմի, որ եւ ինքնըս ամենախոնարհ, նուաստ ծառայ, յետին միաբան
նոյն սրբոյ Աթոռոյն, ի յաշակերտութենէն Ստեփաննոս եպիսկոպոսի Եւդոկիացւոյ, աթոռակալի նոյն
սրբոյ Աթոռոյն: Յաւարտ գործոյս նուիրակականի
Եւդոկիոյ վիճակին եկեալ ի շքեղ քաղաքս, տեսի զայս
իմաստնալի գիրքս եւ բազում աշխատութեամբ
գծագրեցի: Վասն որոյ ի տենչալի ընթերցասիրացդ սորին ջերմեռանդութեամբ հայցեմ յիշել զանարժանուիս
իմ եւ զամենայն զազգայինս իմ, ընդ հոգեւոր եւ մարմնաւոր ծնողացս, որ եւ դուք ամենեքեան ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ փրկչէ մերմէ յիշեալք լինիջիք:
Փա՜ռք եւ պատիւ ամենազօր տէրութեան եւ միասնական աստուածութեան՝ ամենասուրբ Երրորդութեան՝
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանըս յաւիտենից. ամէն: Ի մեծն Կոստանդնուպօլիս յարքայանիստ մայրաքաղաքի:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «478/3299», Պհպ. Աբ՝ «Ընդ. թ.
48. Հմր 12 Ճակատամարտութիւն Նէոփիտոս անուն
յոյն աբեղայի. քառածալ, նօտրգիր, թարգմանեալ ի
մօլտովացւոց լեզուէ ի հայ բարբառ տեառն Ներսէս
քահանայի Յարութիւնեան, յամի տեառն 1808 ի Եաշ,
իսկ ընդօրինակութիւն Յովհաննու վարդապետի Եւդոկեցւոյ ի միաբանութենէ սրբոյ Երուսաղէմի. ի հայրապետութեան տեառն Եփրեմի սրբազան կաթողիկոսի,
յամի տեառն 1818, ի Պոլիս: Ունի ի վերջն զյիշատակարան թարգմանչին, ստորագրութիւն (անյայտ)», 1ա՝
«Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

3300
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 224+1 (կրկն.՝ թ. 1): ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սեւ կաշի.
միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ բրոնզ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, ծաղկաթուղթ, մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը ԺԹ. դարի. կազմի կաշին տեղտեղ մաշուած, մէջքի վերին հատուածում 1,5 սմ պատռուած, Բ.
փեղկի կաշին քերծուած. լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «7. Ճառընտիր», Պհպ.
Աբ-ին փակցուած թերթին՝ «Հմր 7», «ԺԷ. 1834 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», «488/3300»:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԷ. դար
ՍՏԱՑՈՂ՝ Մարտիրոս վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 168+1 (1 կրկն.՝ թ. 1, գրչի էջակալում՝ 9-342, որ է՝ 1գ168): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բոլորակ, որի մէջ՝ «B S», այլ թուղթ՝ թ. 1աբ (ԺԹ. դ.), լուսագծերով եւ անընկալելի լուսադրոշմով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x13,8:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած (15x9,5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 33ա): ՏՈՂ՝ 26:

Նմուշ 33ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած ԺԹ. դարում. թերթերի թափուած հատուածները լրացուած դեղնաւուն, չգրուած թղթով.
թերթերին տեղ-տեղ խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր. թ. 1՝ հիմքից մասամբ անջատ. թ. 81, 106, 129՝ պատռուածքներ. թ. 57-8, 89՝ գործարանային թերութիւն. թանաքի բարձր
թթուայնութեան հետեւանքով որոշ թերթեր գունափոխուած, թ. 13՝ ցեցի անցքեր. 1բ՝ հանդիպակաց էջի կնքադրոշմի թանաքն արտատպուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա Գիրք, որ կոչի Ճառ եւ պատմութիւն քարոզից,
զորս արարեալ են սրբոց հարց
– 1ա Ցանկ ընդ թղխտոց – 1. Վասն փորանկեալ
հանդերձիսին Քրիստոսի եւ դաստարակի, որ ի քաղաքն
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

Ուրհայ 9... 17. Վասն հակառակութեան աղքատաց ընդ
իշխանաց եւ ասեն. Վասն է՞ր նոքա հարուստէն 195:
Ծնթ. Խորագիրը եւ Ցանկը՝ յետագայի ձեռքով:

1. 1գ-4բ [Յոհաննու Ոսկեբերանի ասացեալ. ձեռ.
1154, 175ա] Պատմութիւն յաղագս հանդերձիցն
Տեառն եւ դաստարռակին եւ պատկերին սուրբ յՈւրհայ – Ե(=Ա)ւգոստոս թագաւորեաց Հռոմայեացւոց եւ
ի սորայ ժամանակին... զհաւատացեալս անուան իւրոյ
արժանի արասցէ իւր աստուածային սուրբ տեսլեանն.
եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
2. 5ա-8բ Թուղթ Պիղատոսի դատաւորի առ Տիբեր
կայսրն, զոր գրեաց վասն Յիսուսի – [Ի]քնակալիդ
Սեբաստիայ, փառաւորի եւ հզօրի, Տիբերեայ կայսեր, ի
Պիղատոսէ դատաւորէ արեւելից կողմանս Պաղեստինեայ... անուն Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի ընդ ամենայն
տեղիս եւ առ ամենեսին, որում փառք յաւիտեանս.
ամէն:
3. 9ա-10ա Պատմութիւն վասն պատկերին եւ
սքանչելեացն – [Ի] սահմանս Դիւրոսի եւ Սիդովնի, ի
քաղաքն Բիւրիտոն էին բազում հրեայք բնակեալ...
գովութիւն Աստուծոյ մերոյ, որում վայել են փառք
յաւիտեան եւ յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն:
4. 10ա-7բ Չորէքշաբթի ասացեալ Յոհաննու Մանդակունեցոյ վասն ողորմութեան եւ աղքատսիրութեան – [Մ]ի՛ ոք տղայական բարուք եւ անընտրողական ինչ մտօք ժպրհեսցի ի վերակացութիւն... շնորհօքն Քրիստոսի, Աստուծոյ մերոյ, որում վայել են փառք
յաւիտեանս. ամէն (նոյնը՝ 100ա-6բ, վերջը՝ տարբեր):
5. 17բ-22ա Երանելւոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի
ասացեալ Վասն ննջեցելոց՝ (այլ ձեռքով) – (սկ. թերի) փութաբար վարդապետութեամբ մտցուք ի ներքս,
քանզի բազում անգամ գիտէր բանս մխիթարել... ի
պատարագս առաջի Աստուծոյ. եւ Յիսուսի Քրիստոսի,
որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ՛՛:
6. 22ա-35բ Երանելոյն Յակոբայ Սրճոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի յարութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի եւ ի զինուորսն, որ պահէին զգերեզմանն
– [Յ]արութիւն քո, Տէ՛ր, զարթուսցէ զիս՝ ճառել զիւրմէ... եւ երկրպագեն, զի նմա վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ՛՛:
7. 35բ-8ա Սուրբ եւ հրաշալի գալստեան Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի քառասնօրեայ ի տաճարն՝
յԱւետարանին մեկնութիւն – Իբրեւ լցաւ քառասուն
օր յետ Ծնընդեանն Քրիստոսի ի Բէդղէեմ... արագ արձակեաց զնա ի կապանացն, զոր կապեալն էր:
8. 38ա-46բ Թուղթ Գրիգորի Արծրունեաց եպիսկոպոսի՝ յԵրուսաղէմէ գրեալ ի Հայք, վասն Տեառնընդառաջին – Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, յերսներորդի կենաց թագաւորութեան նորա էր խաղաղութիւն քաղաքին... վասն որոյ արասցուք աւարտ ճառիս
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եւ աւրհնեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին այժմ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս՛՛:
9. 47ա-53բ Առաջաւորի Չորէքշաբաթին երանելոյն Եփրեմի ասացեալ Վասն զղջման եւ ապաշխարութեան – Բարիոք է պահել զաւանդն, զոր ընկալաք,
զշնորհսն, զոր առաք... որոց լիցի ամենեցուն մեզ հասանել շնորհօքն Քրիստոսի յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
10. 53բ-6բ Ի վերայ երից աւուրց ապաշխարութեան (վրն. լս.) – Խնդրուածս արարաք զերիս
աւուրս... քան զսարդի ոստայն արագագոյն եւս եղեն
եւ մեղկագոյն:
11. 56բ-69ա Երանելոյն Եփրեմի Խորոյն ասացեալ ի Նինուէացիսն – Ահա հրաման հասեալ առ
մարգարէն Յունան՝ քարոզել ի Նինուէ... ասասցուք
ամէն, աւրհնութիւն, գոհութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդոյ
եւ Հոգոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ՛՛:
12. 69ա-83ա Երանելոյն Եպիփանու Կոստանդեայ Կիպրացոյ, Աղէքսանդրացոյ ասացեալ յօր մեծի յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ
առ Յովսէփ Արեմաթացի – Զի՞նչ է այսօր լռութիւն
բազում յերկրի, լռութիւն բազում... եւ կենագործօղին
մերոյ Յիսուսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
13. 83ա-6բ Վարք Մարիամու եգիպտացոյն երանելոյ – [Կ]ինս այս էր ի քաղաքէն Աղէքսանդրիայ...
զպատմութիւն աղախնոյն Քրիստոսի, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
14. 86բ-94ա Երանելոյն սրբոյն Եղիշէի վարդապետի ասացեալ ի խաչելութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – [Ա]րդ, իբրեւ ետես դատաւորն, եթէ
եւ ամենայն բազմութիւն աղաղակեն... ի ծառայութենէ
սատանայի, զի նմա վայել է փառք, իշխանութիւն եւ
պատիւ, այժմ՛՛:
15. 94ա-100ա Երրորդ հինգշաբաթին՝ Յոհաննու
Մանդագունեցոյ ասացեալ վասն մխիթարութեան
աղքատաց – [Զ]ի՞նչ ասացից կամ զի՞նչ խօսեցայց,
զո՞ր թողից եւ կամ զո՞ր պատմեցից... զվայելչութիւնս
վայելեսցուք ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որում
փառք յաւիտեանս. ամէն:
16. 107ա-13ա Երրորդ կիրակին ճաշուն՝ ի Ղուկասու Աւետարանին մեկնութենէ յա[նա]ռակ որդին,
սուրբ վարդապետի ասացեալ – [Ա]ռն միոջ էին
երկու որդիք, ասէ կրսերն ի նոցանէ... եւ հանդերձեալ
բարեացն հասցուք ընդ ամենայն սուրբս ի Քրիստոս
Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեան:
17. 113ա-20բ Երրորդ կիրակին՝ տեառն Յոհաննու Ոսկէբերանի ասացեալ յաղագս անառակ որդոյն՝ յԱւետարանի մեկնութենէն – Հանապազ զմարդասիրութիւնն Աստուծոյ պարտիմք քարոզել... զպատրաստեալ արքայութիւնդ եւ փառաւորեսցուք զքեզ ընդ
Հօր եւ Սուրբ Հոգոյդ յաւիտեանս. ամէն:
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18. 121ա-2ա Իգնատիոսի հայոց վարդապետի –
[Բ]ազմադիմի առակօք զամենախնամ տեսչութիւն
սիրոյն, զոր ունի առ արարած... եւ զՀօրն բարեմտութեան եւ զանյիշաչարն լինել ասէ:
19. 122բ-30բ Յաղագս դրամին եւ կրսեր որդոյն
Տիտոսի եպիսկոպոսի Երեցացւոյ – [Ո]րք առակացն
լսօղք են, յայտ է, թէեւ մեկնութեանցն փափակին... ի
Տէր մեր եւ ի փրկիչն Յիսուս Քրիստոս, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
20. 130բ-5բ Պատմութիւն վասն անքուն որդանցն
եւ վասն խստութեանց, թէ ուստի՞ են եւ զի՞նչ են
պատճառք, Վարդան վարդապետի ասացեալ – [Ե]ւ
արդ, եկայք այսօր ժողովուրդք, ժողովեցարուք ի միասին... իբրեւ Յոբայն, եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
փառք յաւիտեանս. ամէն:
21. 135բ-7բ Առաջին կիրակէին սրբոյն Սերեւիանոսի եպիսկոպոսի ասացեալ յԱւետարանի մեկնութենէն – [Ա]յր մի իջանէր յԵրուսաղէմէ յԵրիքով եւ
անկաւ ի ձեռս աւազակաց... կատարեսցուք զհրամանսն Քրիստոսի, զի նմա վայել է փառք եւ պատիւ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս՛՛:
22. 137բ-45ա Երանելոյն Յոհաննու Ոսկէբերանին
ասացեալ ի Ղուկասու Աւետարանին մեկնութենէն –
[Յ]այնժամ վարդապետն բարեփառ, յորժամ աշակերտն դիւրահաւան... յաղագս այսորիկ, եւ մեք տացուք փառս Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ
միշտ:
23. 145ա-51ա Երկուշաբաթ օր երանելոյն Յոհաննու Ոսկէբերանի ասացեալ յաղագս ապաշխարութեան – Տեսեր յառաջնումն կիրակէին զպատերազմն
եւ զյաղթութիւն... ի տրտմութենէ ջնջին մեղք, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
24. 151ա-7ա Երկրորդ ուրբաթին Յոհաննու Մանդակունեցոյ ասացեալ Վասն մխիթարութեան վախճանելոցն ի Քրիստոս – Նայեա՛ց դու ի յոյսն վերին,
որ իջանես ի խորս խաւարին... ամենքն արժանի լիցուք ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
25. 157ա-68բ Պահոց երկուշաբթի օրն՝ երանելոյն
Եփրեմի Խորին Ասորոյ ասացեալ յաղագս պահոց –
[Պ]ահք յայտնիք ծածուկ պահօք բովանդակին, եւ որք
արգելուն ի կերակրոց... Մովսէս գլուխ մարգարէիցն.
գործք իւր ամենայն բարիք էին եւ մի բան բար ///
(թափուած):
Ծնթ. Վերին լուսանցներում յետագայ ձեռքով ճառերի
խորագրերը՝ որոշ տարբերութիւններով:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 106բ Եւ առաւել զստացող սուրբ գրոցս՝
զՄարտիրոս վարդապետն (այլ ձեռքի նոտրգրով)՝ եւ
Օհանէսըս ծառայ Աստուծոյ:
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161ա Եւ ստացողի գրոցս Մարտիրոս վարդապետին եւ ծնօղաց նորին եւ ամենայն հաւատացելոց տացի զիւր արքայութիւն, եւ նմա փառք յաւիտեանս.
ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1գ (ԺԹ. դ., շղագիր) Ն. Յովհաննէս ծ. վարդապետ
Գրիգորեանց, ի Ռուսճուք Պուլկարիոյ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1գ՝ կապոյտ բոլորակ՝ «ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
ԱՐԾՐՈՒՆԻ 1867», կապոյտ բոլորակ՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 1874:
Տե՛ս Օննիկ Եգանեան, Աշխատութիւններ, Երեւան, 2014,
էջ 30:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ընդ. թ. 51.», «Հմր 3»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «տեսօղ ամենայնի» (ջնջած),
«Ճառընտիր» (ջնջած):
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ՖԻԼԻՊԷ

ՌՄՁԳ. – 1834

ԳՐԻՉ՝ Պետրոս Զաքարեան:
ԹԵՐԹ՝ 56 (169-224). չգրուած 169բ-70ա: ՊՐԱԿ՝ 1-5x12 (5՝ 8):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ վեցաթերթ ծաղիկ,
առիւծ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x13,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով
սահմանագծուած (18x13). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 182ա): ՏՈՂ՝ 27-32:

Նմուշ 182ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերին տեղ-տեղ զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր. թ. 181՝ ջրի կաթիլի պատճառով թանաքը
տարածուած, թ. 206՝ ծայրը պատռուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 170բ-9բ Ճառ ներբողական ի հանդէս երջանիկ
կուսանացն սրբոց Հռիփսիմեանց հրաշազարդ յօրինուածովք, արարեալ Խորենացւոյ երանելոյն Մովսիսի, Քերթողահօրն, ի փառս Աստուծոյ եւ ի պայծառութիւնն ազգիս – Նորահրաշ եւ գերապայծառ է
տօնս եւ զաւետիս հոգեւոր ցնծութեան ընհանուր առձայնէ... ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, ընդ որում Հօր,
միանգամայն եւ Հոգւոյն Սրբոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն: Վերջ:
Բ. 180ա-92ա Կտակ [չարչարանաց] վասն խաչելութեանն [Տեառն մերոյ Յիսուսի] Քրիստոսի, [շարադրեալ ի տեառն Յակոբայ պատրիարգէ Կոստանդնուպօլսոյ, աստուածաբան կոչեցելոյ. ձեռ.
977, 1ա]
1. 180աբ Ո՜վ օր դառնութեան եւ սգոյ, ո՜վ գիշեր
կսկծալի եւ ողբալի... աստի ետ Քրիստոս սկիզբն
չարչարանաց եւ ուր աւետեաց:
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2. 180բ-1բ Յաղագս աղօթելոյն Քրիստոսի ի պարտիզին – Սկիզբն արար Քրիստոս զչարչարանս իւր ի
մէջ պարտիզին... կալ ի սէր վարդապետին քո Յիսուսի:
3. 181բ-2ա Յաղագս ըմբռման Տեառն – Եւ յետ
կատարելոյ զսուրբ աղօթսն ի մէջ պարտիզին... աղաղակէ, թէ ժողովեցան առիս Տեառն:
4. 182ա-3բ Յաղագս ձաղեցման Տեառն ի բանտին – Ո՜հ, սարսափէ անձն իմ, ո՜վ հաւատացեալք... ի
ձեռն անօրէն զինուորացն:
5. 183բ-4ա Յաղագս փշեա պսակի Տեառն ի
բանտին – Յետ այսորիկ եկին այն անօրէն զինուորքն... եւ լինի իբրեւ զմեռեալ:
6. 184ա-7ա Յաղագս տանելոյն զՔրիստոս ի
Գողգոթայ ի խաչ – Եւ յետ ձաղելոյն եւ փշով պսակելոյն զՔրիստոս անօրէն զինւորքն հանեցին...
ա. 187ա Ողբ – Ո՜հ Որդեակ իմ Յիսուս, որպե՞ս
կորուսի զքեզ, / ա՛յ իմ լոյս աչաց, որպե՞ս խաւարեցար... ա՛յ իմ ուրախութիւն, որպե՞ս տրտմեցար:
բ. 188ա Մայրիկն քո կայ յոյժ լալի, / սրտիկն իւր
արիւնալի... որ զքեզ կորոյս, իբրեւ ճեվհէր:
գ. 188ա Եկա՛յք երկինք, զիս ողբացե՛ք, / զորդեկորոյս մայրս լացե՛ք... զի կորուսի աչացս լոյս:
դ. 189աբ Ա՛յ իմ որդեակ, ա՛յ իմ ձագուկ, / հեզ եւ
խոնարհ, որպէս գառնուկ... զքեզ ուշ գտայ եւ թէզ
կորուսի:
ե. 190ա Մի՛ լայր, մա՛յր իմ, քաղցր ու անուշ, / եւ
մի՛ մխեր սրտիկս փուշ... որպէս գթած մայր, թագուհի:
զ. 192ա Ողբ – Յիսո՛ւս, որդեա՛կ իմ բաղձալի, / է՞ր
բեւեռեալ կաս ի խաչի... ես մեռանեմ ընդ քեզ, հոգի՛:
է. 192ա Ողբ – Մի՛ լայր, մի՛ լայր, մա՛յր ցանկալի, /
մի՛ յաւելոյր ցաւս սրտի... իմ աշակերտ խիստ սիրելի:
Յայնժամ աղաղակեաց սրբուհի կոյսն Մարիամ ցաւագին սրտիւ առ Որդին իւր միածին եւ աասէ. Մի՛ ասես
զայդ. եւ այյլն ըստ կարգի:
Գ. 192բ-3ա (հայատառ թուրքերէն) Ողբք Աւաք
ուրբաթու, տաճկեվար բառիւ է ասացեալ, ի ներքոյ
խաչի
ա. 192բ Յիսուս էվլատ պանա միւճտէ էվլատի, /
նիճէ վերտին պիւկիւն հաքիրէ խասի... Ճէպրայիլ
սեօզիւնէ կեօրէ օլմատի:
բ. 192բ Ա՜հ, Վալիտէն քարէ կիւնլէրտէ քալտի, /
պիւկիւն եիւրէկիմէ պէրէլէր տօլտի... պէնիմ եիւրէճիկիմ քան իլէ տօլտի:
գ. 192բ Օ՜, պէնիմ գուլաղըմ օլունսա, / սէնին պու
սահէթէն տույմամ օլմասա... սէնի պեջյլէ հալտէ
կեօրմէմ օլմասա:
դ. 192բ Զալմ եահուտիլէր, նիճէ ալտընըզ, / պէնի
բերուշան եասա սալտընըզ... քալմասըն եէրինիզ վէ
տուրաղընըզ:
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ե. 192բ Հէփ ջուհութլար սանա տիւշման օլտուլար, / զալըմ միլլէթ էթրաֆընա տօլտուլար... սուրբ
քօլլարընը հեօքիւմսիւզ սարտըլար:
զ. 192բ Վիճուտինէ չօք ինսաֆսըզ վուրտուլար, /
նուր եիւզիւնէ բիս էլլէրինի սունտուլար... սօնկրա
կէնտի մէրամլարընը ալտըլար:
է. 192բ Ո՜ֆ, նէ միւշկիւլտիւր տիւշմէք աթէշ
նարինէ, / աղրընսըզըն ենի պինտի տալիմէ... Յիսուս
էվլատ կէլ պէնի կեօր հալիմէ:
ը. 192բ Փուշ պսակն քէսկին թէքէն յեօրտիւլէր, /
սուրբ պաշընա մէրհամէթսիզ կեռտիլէր... հէր նէ մէրամ կէնտիլէրին էթտիլէր:
թ. 192բ Եայ պէնիմ սէվկիւլիւ էվլատըմ, / նիճէ
վէրտին հաքիրէ եասըմ... նիճէ չըքտը էֆրաքա ահըմ:
ժ. 193ա Եա պէնիմ կեօյնիւմիւն շազլըղը... նէ
եաման պօյանտըն ալ ըռէնկ գանը:
ժա. 193ա Պէնիմ տաըլը կեօյնիւմիւն կիւլիւ...
մատնիչ Յուդայ համբուրուն վէրտի, / ֆիքրի սէնի
մատնել տէտի իտի:
ժբ. 193ա Օլ կիւլ եիւզիւն նէ եաման սօլտու... նուր
լիսանըն էյլէտին տուրու:
ժգ. 193ա Ահ գարիպ Վալիտէմ, եէնի օեանտըն...
կեօզլէրինտէն աքան քանլը եաղընըն:
ժդ. 193ա Աչկն միլլէթ պանա զալըմ եիւրիւտիւ...
սէն տէրտլի Վալիտեմ տէրտիմէդ եօլտիւ:
ժե. 193ա Վահ ֆաքիր Վալիտեմ, սէն Մէյրէմ
անայ... եկէր աղլէեսին չօք եանա եանա:
ժզ. 193ա Սէնին ֆիզան էթմէն պանա տէրտ օլտու... այ տէրտլի Վալիտէմ, սէն եթէր օլտու:
Դ. 193բ-224բ Ի Ծործորեցւոյն հաւաքեալ, աշխատութեամբ Անդրինպօլսեցի տեառն Պօղոս պատրիագի – Երես, էջ 47. 2. Անհանճար հոգիք յորժամ ի
ցաւս անբժշկականս անկանիցեն... իցէ յաստուածայնոյ արդարութենէ վասն անզեղջ մեղաւորաց:
ա. 222բ-4բ Ի գրոյն, որ ասի համեմատութիւն Հին
եւ Նոր կտակարանի. Գլուխ Ա., խնդիր Գ. – Վկայութիւնք, զոր ի հնոյն բերեալ են ի Նոր կտակարանի...
անկատարութիւն ունի եւ մնայ ի հանդերձեալն յերանեալս:
Ծնթ. Հայատառ թուրքերէնի ընթերցումը եւ բառանջատումը Օքսաննա Կարապետեանի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 179բ Շնորհիւ եւ ողորմութեամբ ամենասուրբ
Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, եւ
բարեխօսութեամբ Աստուածածնին, նորապէս գրւեցաւ
սրբոց Հռիփսիմեանց ներբողական ճառս ի փառս
Աստուծոյ եւ ի վայելումն ընթերցասէր եղբարց ազգիս
հայկազնոյ: Զորոյ սրբագրեալ ընտիր օրինակն ունէաք
առ մեզ, որ գրեալ էր ի թուականի մերում ՉԿԶ. (1317),
ի ժամանակիս տանն Կիլիկիոյ Օշնի արքայի եւ ի
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

կաթուղիկոսութեան տեառն Կոստանդեայ: Արդ, մինչ
հանդիպիք սմա եւ ընթերցմամբ զմայլեալ հրճուիք, յիշեսջի՛ք յարժանաւոր աղօթս ձեր, զի եւ դուք յիշեալ
լինիջիք ի փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, որում
փառք յաւիտեանս. ամէն: Այս սքանջելի պատմութիւնը
Հռիփսիմեաց Ֆիլիպէ քաղաքը օրինակեցի տիրացութեանս, յամի 1834, Յուլիս մէջ: Մահտեսի տիրացու
Պետրոս Զաքարեան:
Ծնթ. Գրիչն այստեղ յիշատակում է նախագաղափար օրինակ ձեռագիրը՝ գրուած ՉԿԶ. (1317) թուականին:

193ա Յամի Տեառն 1834 եւ Օգոստոսի մէջ այս
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յիանալի կտակս ի Յոպէ գտնվեցայ եւ օրինակեցի երջանիկ վարդապետներէն, յետին դպիր մահտեսի Պետրոս Ֆիլիպեցի:
ՆՇՈՒՄ՝ 179բ՝ «364»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 224բ՝ «Համ»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

(գրուած ձեռագրի՝ ի մի կազմուելուց յետոյ)
1ա (1838 թ., շղագիր) Յամի Տեառն 1838 ես՝ Հոնկիւրցի Սիմօն վարդապետ Ֆիլիպէ քաղաքը մահտեսի
տիրացու Պետրոս ձեռօք գտի:

3301
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՎԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Թումայ:
ԹԵՐԹ՝ 199: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԷx12 (Ա 9, ԺԶ, ԺԷ 10)+2: ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ, լուսագծի
վրայ երեքնուկ (թ. 183): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
երկսիւն, թ. 1-10 (15,5x10,7), թ. 11-187 (16x10,7), թ. 188-97
(16,5x10,7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 71ա): ՏՈՂ՝ 21 (թ. 1-10), 22
(թ. 11-187), 23 (թ. 188-97): ԿԱԶՄ՝ բաց մոխրագոյն մոմլաթ,
մէջքը մուգ կապոյտ լաթ. միջուկը ստուարաթուղթ. աստառը
թուղթ: Ա+Բ. չգրուած սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 71ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, տաճար (164բ), խաչ (106բ), թռչուն
(89ա), խաչով զուարակ (97ա), սկիհ (177ա), ժամահար
(184ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը Ի. դարի, գրեթէ բոլոր թերթերի հիմքերն ու եզրերն ամրացուած. թ. 1՝ լուսանցները լրացուած չգրուած
դեղնաւուն թղթով. կիսախորանը մասամբ վնասուած, գոյները
մգացած, թերթերին զանազան բծեր, լուսանցներին՝ խոնաւութեան
հետքեր, լուսանցակողերը եւ որոշ թերթեր սեւացած. թ. 67, 184՝ հիմքից անջատ, թ. 67, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 184՝ սխալ տեղադրուած, կարդալ՝ 57-67-58, 66-68-98-69, 91-93-92-94, 97-103104-105-106-107-101-102-108-109-110-111-112-113-114-115116-117-118-119-99-100-120, 177-184-178, 183-185:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-13բ [Կանոն մկրտութեան] – Տէր Աստուա՛ծ
մեր, Աստուա՛ծ մեր, Աստուա՛ծ արդարութեան...
2. 13բ-7բ Կանովն նշան աւրհնելոյ – Պարտ է քահանային նախ ընտրել կանոնօք զփեսայն եւ զհարսն,
զի մի՛ լիցին ազգակից... Ընթերցուած յԱռակաց. Որդեա՛կ, եթէ իմաստուն լինիցի սիրտ քո, ուրախ արասցես եւ զիմ սիրտս...
3. 17բ-42ա Կանովն հանդերձ աւրհնելոյ – Առաջն
առնու քահանայ զխաչն եւ զՄաշթոցն... Ընթերցուած
յԵսայեա. Ցնծասցէ անձն իմ ի Տէր, զի զգեցոյց ինձ...

ՌՃԾ. – 1701

4. 42ա-5բ Կանովն հաղորդ տալո[յ] տկարաց, որ
մերձեալ են ի վախճան – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն շուրջառաւ...
5. 45բ-57բ, 67աբ, 58ա-66բ Կանովն ամենայն
համօրէն ննջեցելոց առ ի թաղումն – Սաղմոս,
Կցուրդ. Ողորմեա՛ ինձ Աստուած...
6. 66բ, 68աբ, 98աբ, 69ա-71բ Կանոն այգոյն –
Գան ի գերեզմանն եւ ասեն զԱմբիծքն ի բուն...
7. 71բ-4ա Կանով եւթն աւուրն – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն զԱմբիծսն... Ընթերցուածս յԵսայեա
մարգարէէ. Այսպէս ասէ Տէր՝ Հոգի յինէն ելցէ...
8. 74ա-90բ Կանովն եւ կարգ տղայթաղի – Սաղմոս. Ցո՛յց ինձ ճանապարհ...
9. 90բ-1բ, 93աբ, 92աբ, 94ա-6ա Կանովն Հոգէհանգիստ առնելոյ ննջեցելոց եւ աղ աւրհնելոյ զենմանց, մատաղաց Խաչի աւրհնելոյ – Ասեն Սաղմոս.
Երանի որում թողու...
10. 96ա-7բ, 103ա-6բ Կանովն Տոնականի – Ածեն
զզուարակ ի դուռն եկեղեցւոյն առաջի խաչին... Ընթերցուած ի Ղեւտացոց. Եւ կոչեաց Տէր զՄովսէս եւ
խօսեցաւ Տէր ընդ նմայ...
11. 106բ-7բ, 101ա-2բ, 108ա-17բ Կանովն խաչ
աւրհնելոյ – Լուանան նախ ջրով: Սաղմոս. Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց... Ընթերցուածս յԱռակաց. Երանեալ է այր, որ եգիտ զիմաստութիւն...
12. 117բ-9բ, 99ա-100բ, 120ա-6բ Կանովն ջուր
աւրհնելոյ յաւուր յայտնութեան – Առեալ քահանայն
զխաչն եւ զԱւետարանն... Ընթերցուած ի Չորրորդ թագաւորութենէ. Եւ ասեն արք քաղաքին ցԵղիսէէ...
13. 126բ-32բ Կանոն ապաշխարող առնելոյ – Երթայ քահանայն մեղուցելովն ի դուռն եկեղեցուն... Ընթերցուած յԵսայեա մար[գարէէ]. Այսպէս ասէ Տէր.
Լուացարո՛ւք, սրբեցարո՛ւք...
14. 132բ-42ա Կանովն մեծի հինգշաբթին զապաշխարողսն արձակելոյ – Յերրորդ ժամուն ժողովին ի
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դուռն եկեղեցոյն... Ընթերցուածս յԵսայեայ մարգարէէ.
Այսպէս ասէ Տէր. Եւ կատարեսցին աւուրք սգոյ քո...
15. 142ա-7բ Կանովն մեծի աւագ Հինգշաբաթին,
զոր աւրհնէ քահանայն զժամատունն հանդերձ ժողովրդեամբն – Տե՛ս թե յապաշխարող արձակել ժողովուրդ...
16. 147բ-52ա Կանովն քարոզ պատուիրանին,
զոր զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեանն նախ քան
զպատարագն, ի մեծի հինգշաբաթին – Առեալ զԱւետարանն ի գիրկն եւ կարկառեալ զձեռն ի վեր եւ ասէ.
Լուարո՛ւք ինձ, որդեա՛կք իմ...
17. 152ա-64ա Կանովն ոտնայլուային – Երեկոյին
գան ժողովին յոտնայլուայն...
18. 164բ-72ա Կանովն նաւակատեաց եկեղեցո
յանօրինաց եւ շարժել սեղանոյն վերըստին հաստատել – Մտանէ եպիսկոպոսն, քահանայիւք հանդերձ...
19. 172ա-5բ Կանովն աւազան աւրհնելոյ – Տանին զաւազան, ի տեղի իւր հաստատեն, նախ ջրով
լուանան ներքոյ եւ արտաքոյ...
20. 175բ-6ա Կանովն յորժամ նոր դուռ եկեղեցւոյն հաստատեն ի տեղւոջ իւրում – Եւ ասեն Սաղմոս.
Խոստովան եղերո՛ւք...
21. 176ա-7ա Կանովն հանդերձեղէն սպասու աւրհնելոյ – Տանին եկեղեցւոյն առաջի բեմբին, եւ սարկաւագն ի վեր ունելով, ասեն սաղմոս. Սիրեցի, զի լուիցէ...
22. 177աբ Կանովն սկի եւ մաղզման աւրհնելոյ –
Լուանան նաի[=խ] ջրով եւ ապա գինով յեկեղեցւոջն,
եւ ապա ասեն Սաղմոս. Տեր հովւեսցէ զիս, կցուրդ՝ Բաժակ քո...
23. 177բ, 184աբ, 178ա Կանովն ժամհար աւրհնելոյ – Բերեն առաջի բեմբին, լուանան նախ ջրով եւ
ապա գինով եւ ասեն Սաղմոս. Աւրհնեցէ՛ք զՏէր յաւրհնութիւն նոր...
24. 178ա-80ա Կանովն Խաչալուա առնել – Սաղմոս. Նըշանեցաւ՛՛, Ընթերցուած ի Չորրորդ թագաւորութենէ. Եւ ասեն արք քաղաքին ցԵղիսէ. Ահաւասիկ
բնակութիւն...
25. 180ա-3ա Կանովն սերմն եւ շեղջ եւ հնծան
աւրհնելոյ – Սաղմոս. Քեզ վայել է, կցուրդ. Հովիտք
բազում: Ընթերցուած յԱռակաց. Պատուեա՛յ զՏէր ի քոյոց արդար վաստակոց...
26. 183աբ, 185ա Կանովն պղծեալ կերակրոց –
Թէ ոք ուտէ ի քրիստոնէից տաճկազեն կամ զոհից
հրէից եւ հեթանոսաց. Սաղմոս. Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ...
27. 185ա-97բ Կանովն նորակերտ գիրք աւրհնելո
– Տանին յեկեղեցին եւ հանեն ի բեմն... Իւղաբերից
Աւետարան Մաթէո[սի]. Եւ յերեկոյի շաբաթուն, յորում
լուսանայր միաշաբաթին, եկն Մարիամ...
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դար
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1. 198ա (նոտրանման շղագիր) Էմանուէլ, որ ասացաւ յարգատ քո սուրբ բնակեցաւ մեր Տէր Յիսուս, որ
կոչեցաւ Աստուածա[ծ]ին, դու լուս[ո]յ Մայր:
2. 198բ (նոտրանման շղագիր) Աստուածածին կոյս
հրաշազան, նարգիզ եւ շուշան, նարդոս, քրքում, տաղխ[ստաղ]ս, կինամոն եւ սուրբ պալասան, գլուխ ծաղկացնոնցն է համասփիւռ ծաղիկ քեզ նման, բարեխօս
լե՛ր վասն իմ առ Տէր, ծաղի՛կ հրաշազան:
3. 198բ (նոտրանման շղագիր) Աստուածածին կուս
Մարիեա՛մ, նազական կուս, ծնար մարնօվ զանմայ[ր]
արքա, որ է ի մեզ յուս առաջանօք, Աստուած հասանէ
գիրս հանկավ ձեռնէրուցուն, Աստուած տարօղ օրհնէ.
ամէն:
4. 199ա (անվարժ բոլորգիր) Նա մես վաթին, դու
եւ քո որդին
քօղօք զաթին տամարա կուսն.
Աստուածածին դու կուս տարոծին (այսպէս)
դու կարոտ հալալ, բայց հոգիք արդարոց
ի ձեռին Աստուծոյ են, եւ ոչ մերձեոցի ի նոսայ,
մահ թուեցան յաչս (1 բառ ջնջուած) թէ մեռան:
նամես վաթին, դու եւ քո որդին,
քօղնք զարթին տամար կուս Աստուածած[ին]
դու կուսոյ, դու կարոր հրեշտակ
թեւ որ քեզ պասաոր տամար
դու բազմահանար եւ
լուսեւրէ քեզ կամար դի հարէ
ծար:
5. 199բ (նոտրանման շղագիր) /// (3 բառ անընթեռնելի), Մաքսիմանոս, Դիոնիսո(ս), Յոհանէս, Հեթիսիոս, Գառիմանոս, Անդրոխիանէ, Հաքքէ, Փաքքէ, Հաքքամնոց, Փաքքէ (շարունակութիւնը 14 տող Աստուծոյ
մասին փառաբանական, տեղ-տեղ անընկալելի-անընթեռնելի):
6. 199բ (նոտրանման շղագիր) Չոնեմ մեղեաց զիս
փրկելոյ,
վասն եմ չարեաց զիմ գորձելոյ,
յոսյ ոնեմ քեզ ինձ մաքրելոյ,
Աատուածածի՛ն, դու մայր լուս[ո]յ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 197բ Փառք Հօր էականի եւ միշտ ծնեցելոյն ի
նմանէ Որդոյն միածնի եւ յաւէտ բղխելոյն Հոգոյն
ճշմարտի, որք են միացեալ բընութեամբ եւ անձամբ
յատկացեալք, որում փառք ի հրեղինաց եւ երկրպագութիւն ի հողեղինացս այժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս
յաւիտենիւ. ամէն: Արդ, գրեցաւ սուրբ գիրքս, որ կոչի
Մաշթոց, զոր արարեալ է սրբոյն Մեսրոպայ վարդապետի եւ այլոց սրբոց, որ է սա կատարօղ եւթ խորհուրդ սուրբ եկեղեցւոյ, այլեւ զամենայն հոգէկանօք եւ
մարմնականօք սրբութիւն անդամոց մերոց. ամէն: Ի
թըւաբերութեանս Հայոց ՌՃ. եւ Ծ. (1701) թըւականին,
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ի քաղաքս Վան, ընդ հովանեաւ Սուրբ Էջմիածնին, ձեռամբ սուտանուն Թումայի, խնդրոյ աստուածասէր եւ
հաւատարիմ /// (վերջը թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

196բ (ստ. լս., ԺԹ. դ., նոտրգիր) Ես՝ տէր Օհանէս,
գրեցի, ես՝ տէր Օհանէս, աես Մաշդոց ծախեցի տէր
Ակոբին: Փանոս՝ վկա, Յարութիւն՝ վկա, Դիլաք՝ վկա,
Սէփօն՝ վկա |197ա| տէր Օհանէս ասեմ:

1248

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «N 3301» (մատիտով), Ա. կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝ «ՌՃԾ. – 1701, Մ[եսրոպ]
եպիս[կոպոս]», «500, 3301»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 187բ, 198բ, 199բ՝ զանազան տառեր,
198ա՝ «այն տարին որ իմ սաղմոսացին այս սիրելոյ
այս է ըն ա ա-ծ այս է պատառ», 198բ՝ «այսօր յարար ի
մեռելոց», «Ով այսօր...»:

3302
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՓԱՇԻՎԱՆՔ (Տփղիս)
ԳՐԻՉ՝ Միքայէլ երէց: ՄԵԿԵՆԱՍ՝ Գուլաղայ: ՍՏԱՑՈՂ՝
Փաշիվանից Սուրբ Աստուածածին:
ԹԵՐԹ՝ 219+1 (կրկն.՝ թ. 130). չգրուած՝ 1ա, 67բ: ՊՐԱԿ՝ ԱԺԹx12 (ԺԹ 4): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x
14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 28ա):
ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով.
միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կապոյտ մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. չգրուած թուղթ՝ լուսագծերով:

Նմուշ 28ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 3ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 14ա, 68ա, 76ա, 109ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն: Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, կանաչ, դեղին, վարդագոյն, մանուշակագոյն, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, 2ական գամերն ու կապիչներն ընկած, դռնակի աստառը գունափոխուած՝
կանաչած, լուսանցակողերը մասամբ գունաթափ. լուսանցներին խոնաւութեան, բորբոսի հետքեր. թ. 207-19՝ արտաքին
լուսանցին եւ լուսանցակողին, Պհպ. Ա., Բ.՝ ցեցի անցքեր, թ. 210՝
արտաքին լուսանցը պատռուած, ապա լրացուած, լուսանցազարդը մասամբ վնասուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1բ-13բ Յոհաննու Մանդակունոյ Հայոց կաթողիկոսի՝ Հիմնարկութիւն սրբոյ եկեղեցւոյ, արարեալ
այսպէս – Ժողովեալ աստուածայնոյ քահանայապետին...
2. 13բ-37ա Կանովն նաւակատեաց եկեղեցոյ
աւրհնութիւն – Երեկորեա հսկումն լինի միանգամայն
միաբան ուխտին... Ընթերցուած յԱռակաց. Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն եւ կանգնեաց սիւնս...
3. 37ա-41ա Կանոն աւազան աւրհնելոյն, որ ունի
սկիզբն մկրտութեան... – Եւ այսպէս արասցեն. հաստատեն զաւազանն ի տեղի իւր... Ընթերցուած ի Ծնընդոց. Եւ առ Յակովբ գաւազան շերտ դալար ընկուզի...
4. 41ա-3ա Կանոն նկարել եկեղեցի աւրհնելոյ
կամ պատկերք – Երեկօրեա հսկումն առնեն եւ երրորդ
ժամուն կան ի մէջ եկեղեցուն...
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5. 43աբ Կանոն նոր դուռն հաստատելոյ – Հաստատեն զդուռն ի տեղւոջ իւրում եւ ասեն Սաղմոս ՃԺԷ.
Խոստովան եղերո՛ւք...
6. 44ա-52ա Կանոն նաւակատեաց եկեղեցոյ,
պղծեալ տաճարի եւ շարժեալ սեղանոյ, որ յանօրինաց ոք մտեալ իցէ – Այսպէս աւրհնեսցեն եւ հաստատեն. մտանէ եպիսկոպոսն հանդերձ քահանայիւք եւ
սարկաւագօք...
7. 52աբ Կանոն վասն զգեստ եւ հանդերձեղէն,
սպասք աւրհնելոյ – Տանին յեկեղեցին՝ առաջի բեմին,
եւ սարկաւագն ի վեր ունելով, ասեն Սաղմոս ԺԵ. Սիրեցից զքեզ...
8. 52բ-67ա Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Բերեն յեկեղեցին եւ լուանան... Ընթերցուած յԱռակաց. Երանեալ
է այր, որ եգիտ զիմաստութիւն...
9. 68ա-75բ [Սահմանադրութիւն, ձեռ. 1061, 40բ]
դաստիարակութեան ծնեալ մանկանց, որք հրաւիրելո իցեն յաստիճան քահանայութեան, խրատք հարկաւորք եւ պիտանիք, արարեալ եռայմեծին Գրիգորի
մեծ րաբունապետի, ի խնդրոյ Սիւնեաց եպիսկոպոսի տէր Առաքելի – Իսկ ի յաւուր ձեռնադրութեան
նստցի եպիսկոպոսն յաթոռ, ի մէջ յատենին...
10. 75բ-87բ [Կանոն յորժամ սարկաւագ ձեռնադրեն] – Յետ այսորիկ մատիցէ յառաջ առաջնորդ
սուրբ ուխտին, կալով առաջի եպիսկոպոսին, եւ ասէ
բարձր ձայնիւ...
11. 87բ-97բ Կանոն դըռնաբացութեան, առաջին
կարգ դըռնապանի – Եւ ծխէ խունկ եպիսկոպոսն սուրբ
սեղանոյն... ասէ զքարոզս. Աղաչեսցուք բոլորով սրտիւ...
12. 98ա-109ա Կանոն յորժամ աւագ սարկաւագ
ձեռնադրեն – Զգենու եպիսկոպոսն եւ այլ քահանայք
ըստ օրինին...
13. 109ա-30բ Կանոն ձեռնադրութեան քահանայի
– Զգենու եպիսկոպոսն ըստ աւրինի, եւ ի սրբատունն
եկեղեցոյն քահանայք եւ սարակաւագունք հանդերձ
դպրօք...
14. 130բ-97ա Կանոն յորժամ եպիսկոպոս կամ
քահանայ կամ հայրապետ կամ ուխտի առաջնորդ
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կատարի մահուամբ – Զայս կարգաւորութիւնն արասցեն. լուացման եւ պատանաց... Ընթերցուած յԱռակաց. Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն եւ կանգնեաց
սիւնս...
15. 197ա-203բ [Կանոն երկրորդ աւուրն] – Իսկ
յերկրորդում աւուրն երթան ի հանգիստն, եւ երթալն
ասեն զԱմբիծսն... Ընթերցուած ի Ծնընդոց. Եւ մնաց
Յակոբ միայն, եւ մարտեաւ այր մի ընդ նմայ...
16. 203բ-7բ Կանովն երրորդ աւուրն – Երթան ի
գերեզմանն, եւ այս կանոն կատարի. Սաղմոս. Եղիցին
ականջք քո ի լսել: Ընթերցուած յԵսայեայ մարգարէէ.
Այսպէս ասէ Տէր. Մոռասցին զնեղութիւնս առաջինս...
17. 208ա-10ա Կանոն չորրորդ աւուրն – Երթան ի
հանգիստն, եւ այս կանոն կատարի. Սաղմոս. Հոգի քո
բարի առաջնոր[դեսցէ]: Ընթերցուած յԵսայեայ մարգարէի. Զարթի՛ր, զարթի՛ր, Երուսաղէ՛մ...
18. 210ա-3ա Կանոն հինգերրորդ աւուրն – Սաղմոս. Անդ երեկոյս հանգիցեն լալիք առաւօ՛՛: Ընթերցուած յԵսայեայ մարգարէէ. Այսպէս ասէ Տէր. Ոչ եւս
եղիցի քեզ...
19. 213ա-5ա Կանոն վեցերրորդ աւուրն – Սաղմոս. [Ս]իրեցի զի լուիցէ Տէր զձայն աղոթից իմոց՛՛:
Ընթերցուած յԵսայեա մարգարէէ. Եւ ասասցես յաւուր
յայնմիկ. Ահաւասիկ Տէր Աստուած մեր...
20. 215ա-8ա Կանոն եւթներրորդ աւուրն – Սաղմոս. Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ ի յԵրուսաղէմ:
Ընթերցուած յԵսաեա մարգարէէ. Եւ կատարեսցին
աւուրք սգոյ քո...
Ծնթ. ստ. լս-ներում կան կանոնների համառօտ խորագրերը:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 218բ Փառք անբաժանելի եւ միասնական
սուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս: Դարձեալ յիշեցէ՛ք զմեղաւոր եւ անարժան Գէնմադինի թոռն՝ Գուլաղէս. լսել
էի ի սուրբ Աւետարանէն, թէ՝ Երանի նոցա, որ ունից[ի] զաւակ ի սուրբ Սիոն կամ ընդանի ի վերինն Երուսաղէմ: Եւ այս բանիւ սիրով եւ փափագանօք ետու
գրել <տուի> զՀայր Մաշտոցս իմ հալալ ընչիւք՝ յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծնօղաց իմոց՝ հօրն իմոյ՝ Պետրոսին, եւ մօրն իմոյ՝ Միրանդուխ[տ]ին, եւ կողակցուն
իմոյ՝ Շահզատին, եւ դստերքն իմ՝ Մարիամին, Մանիժաւին, եւ բիձին իմոյ՝ Փիրին, կողակցուն՝ Սինդուխ-
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տին, որ բազում աշխատանք ունին ի վերա իմ, եւ
ամենայն արեան մերձաւորաց՝ կենդանեաց եւ մեռելոց: Եւ ով ոք զմեզ յիշէ եւ ողորմի ասէ, Աստուած զձեզ
յիշէ եւ ողորմի իւր միւսանգամ գալստեանն. ամէն,
Հա՛յր: |219ա|Գրեցաւ ձեռամբ Միքայէլ իրիցու, ի
դուռն Փաշիվանից Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ
Ամենափրկչին եւ առաջնորդութեան մերոյ եւ հայրապետութեան Հայոց տեառն Յակոբ կաթողիկոսին եւ
թագաւորութեանն Վրաց Բագրատունեաց ազգէն
Շահնուազ խանին, թվին ՌՃԺԲ. (1663): Տուի վախմ ի
դուռն Փաշիվանից Սուրբ Աստուածածնին, ի ձեռն
տէր Աւետիսին, Աստուած վայելում տացէ եւ որդոյ
նորայ Առաքելին: Ով ոք սորանով օրէնք կատարեսցէ,
զմեզ մէկ բերան ողորմի եւ Հա՛յր մեղայ ասէ, Աստուած
իւր մեղքն թողու. ամէն, Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 219բ (1765 թ., նոտրգիր) Այս Մաշտուցս տէր
Յօհանին է՝ կարթալու համայ, թվին ՌՄԺԴ.ին (1765)
առայ այս Մաշտոցս:
2. Պհպ. Աա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Ես՝ մեծ տէր Մովսէըս տարայ մէկ ձեռք սքիստ, մէկ սհկի իւր մաղըզմանով, Բ. խաչ, Բ. շուռջառ: Տէր Բարսե[ղ]ն տարավ Ա.
(այլ ձեռքով շարունակած), տէր Պարսէղն տարաւ մէկ
սկի, մէկ ձեռք իսկեստ: Տէր Կիրիգորն՝ Ա. սկի, մէկ
ձեռք իսկեստ, Բստի տէր Մովսէս՝ մէկ սկի, մէկ ձեռք
իսգեստ: Տէր Առաքելն մէկ սկի, մէկ ձեռք իսկեստ,
տէր Սաքեոսն մէկ սկի, մէկ ձեռք իսկեստ:
3. (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Տէր Կարապետի ծխին Բ.:
Նալբանդ Իսրաէլի աղջկա հալաւ պսակ օրհնէք Օհանէզին հասաւ՝ Դ. ապասի:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 219ա սեւ թանաքով քառակուսի՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ/ ՌՍՌ՞/ՌՄԴ. (1755)» (անունն
անընթեռնելի), պարսկերէն սեւ թանաքով ուղղանկիւն
(կիսատ դրոշմուած)՝ «( »بنده خدԱստուծոյ ծառայ), սեւ
թանաքով քառակուսի վատ դրոշմուած, անընթեռնելի:
Ծնթ. պարսկերէն կնքադրոշմի ընթերցումը Քրիստինէ Կոստիկեանի:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «507, 3302», «ՌՃԺԲ. – 1663,
Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 219ա՝ «Մանուկ էի մմտաււվար»:

3303
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌԿ. – 1611
ԳՐԻՉ՝ Սահակ սրկ. (թ. 4-415), Անանուն (թ. 418-33): ՍՏԱՑՈՂ՝ Յովսէփ Երզնկացի: ՍՐԲԱԳՐՈՂ՝ տէր Գրիգոր Լովցի (Լվովցի):
ԹԵՐԹ՝ 435 (յետագայի էջակալում՝ 1-451, որ է՝ 4ա-231ա).
չգրուած՝ 1բ, 2ա, 3աբ, 299բ, 415բ, 434բ, 435բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԶx12

(ԻԵ, ԼԱ 14, ԼԵ 9, ԼԶ 14): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ռուսական ոճաւորմամբ զինանշան, վրան թագակիր երկգլխանի արծիւ, այլ թուղթ՝ թ. 298-9, 372-3, 417-35՝ լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած բուսական ոճաւորմամբ ուղ-
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ղանկիւն, մէջը՝ «WERGOT/VERRAVT/HATWOL/ GEBAVT/
HANSESEL»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն թ.
4-415 (12,5x9,5), թ. 417-33 (15x10-10,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ թ. 4-415
(նմուշ՝ 10բ), թ. 418-33 (նմուշ՝ 424ա): ՏՈՂ՝ 23 (թ. 4-417), 32
(418-33): ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի, 2 կապիչով՝ մետաղէ վարդեակաձեւ ագուցիչ օղակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ ծաղկազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 10բ

Նմուշ 424ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 10ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 5ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ
(միայն 10ա):
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ լատիներէն. Ժամագիրք (Missale).
ԺԴ. դ., Ֆրանսիա, Ա՝ ստացուած 1 թերթի ընդլայնակի հատումով եւ ընդերկայնակի եզրահատումով: Մագաղաթ 19,2x14,5.
երկսիւն (17,5x7). գրքային գոթական գիր (նմուշ՝ Աա), տող՝ 13
(ելուստի 2 տողով հանդերձ): Խորագրերը՝ կարմրով: Կարդալ
Աա, Աբ՝ Secreta, completa, pro penitentie, Secreta. Աա՝ ստ. լսում յաւելագրութիւն՝ Աստուածաշնչից հատուած (ԺԴ. դ.), Աղօթք
(ԺԵ. դ.): Տե՛ս Каталог рукописей и фрагментов латинского
алфавита хранящиейся в Матенадаране, каталог сооставила Л. Киселева, Ереван, 1980, стр. 63, N 58:

Նմուշ Աա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, ցեցի
անցքերով, մէջքի կաշին ճաքճքած, վերից պատռուած, 1 կապիչը,
3 գամը եւ դռնակն ընկած, կապիչներից մ-կի կէսը կտրուած, Բ.
փեղկը մէջքից կիսով չափ անջատ. թ. 1-13, 432-3՝ ստորին լուսանցները պատռտուած, մասամբ թափուած, թ. 434-5՝ ստորին
մասը 3,5 սմ ընդլայնակի թափուած. թ. 2-3ի միջեւ 6 թերթ, թ.
421-2ի միջեւ 1 թ. կտրած-հանած. թ. 298-9, 372-3՝ յետագայի ներմուծում՝ լրացումներով. գրեթէ բոլոր թերթերի եզրերին խոնաւութեան հետքեր, գրադաշտը գունափոխ, թ. 301-75՝ ստորին լուսանցին ցեցի անցքեր, զանազան բծեր, լուսանցակողերը մգացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-415ա [Մեկնութիւն Հնգեմատենին, արարեալ Վարդանայ վարդապետի]
Տե՛ս ձեռ. 1139, 2ա-102բ: 1/4աբ (խորագիրը տարբեր՝
Նախադրութիւն Ծննդոց տեսութեան սրբոյ հօրն Վարդանայ
առ խնդրող մատենիս): ա/5ա-9բ (խորագիրը տարբեր՝ Աշխարհալուր եւ տիեզերալուր վարդապետին Վարդանայ ասացեալ Մեկնութիւն արարածոցս): բ/10ա-219ա (անխորագիր):
2/219աբ (ունի՝ «Այս նախադրութիւն...»): ա/220ա-21ա (խորագիրը տարբեր՝ Դպրութիւնք ելիցն): բ/221ա-313բ (նախորդից չզատուած, անխորագիր): 3/313բ-14բ (խորագիրը տարբեր՝ Ղեւտական դպրութիւն): ա/314բ-39ա (նախորդից չզատուած, անխորագիր): 4/339ա-40բ (խորագիրը տարբեր՝ Թիւք,
Թիւք եւ դարձեալ թիւք): ա/340բ-60ա (նախորդից չզատուած,
անխորագիր): 5/360բ-61բ (խորագիրը տարբեր՝ Երկրորդ
Աւրէնք): ա/361բ-413բ (նախորդից չզատուած, անխորագիր):
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Վարդան վարդապետի յիշատակարան/414ա-5ա: Ընդարձակ
յիշատակարան/416ա-7ա (տե՛ս ձեռ. 1094, 398բ-400ա: Նախորդում է գրչի ծանուցումը՝ 415բ «Այս յիշատակարանս այլ
վարդապետին է» եւ շարունակւում է հետեւեալ բառերով.
«յաղթեցաք եւ հնազանդեալն սկսաք յԱստուած եւ յաղաւթս
նոցայ վստահացեալ ի գարնանային յեղանակն, առաջնորդ
ունելով զամոլսն հաւատոյ զԵղիշէ եւ զԵփրեմ, եւ զմե<մ>ծն
Ոսկիաբան եւ զայլսն, որք վաստակէին ի գիրքս յայս ի տեղիստեղիս եւ յորոյ հաւաքեալ էր լուսաւոր վարդապետն Տիմութէոս, սակայն դիպեցաք յոլով փորձանաց եւ տւայտանաց ներքոյ եւ արտաքոյ, փշմոր եւ յամբոխէալ աւուրքս մեղսաբեր,
վասն որոյ կասկածեմ, այլ |416բ| եւ գիտեմ իսկ, եթէ ոչ սակաւ
պակասութիւն եւ պատճառ եպերանաց գտանէք պատահեալքն
այրսմ գործոյ մեծի, ընդ որս վարկպարազի անցաք: Էջ ի զհարակւորն եւ զառաւել պիտանիս թողեալ լինին ի սրբոյն բանից,
եւ է զի յանդէպ տեղիս եդեալ: Եւ դարձեալ զոր ի մէնջ համարձակեցաք միտս յաւելուլ զթւեցեալն պակաս զչիլի, ի դէպ եւ
մնացեալ իցէ դարձեալ հարկաւոր բանէար անլուծելի, այլ եւ
հրամանատուքն ստիպէին զմեզ ի շոյտն, եւ մեք ի կասկածոտ
եւ ի մուխատրայ կենացն մերոց երկուցեալք, ելս ի դուրս եդաք
եւ համառաւտ գնացաք՝ փութացեալք յաւարտն, զոր տեսաք ի
շնորհսն Աստուծոյ եւ յողորմն նորայ: Յեղանակս ձմերայնի ի
հնգէտասանն Մարգաց ամսոյ եւ ի քսանուհինքն նոյեմբերի, ի
տօնի սուրբ հայրապետին Պետրոսի Աղէկսանդրու պատրիարգին եւ երկիր պագաք Աստուծոյ առ ի ձեր ի շրթունս եկեղեցոյ
եւ հաւատոյ, եւ նովաւ աղաչեմ զամենիսեան՝ ներել մեզ զյանցանս, աստուածաբար գթալով ի մեզ եւ ուղղելով զթիւրութիւն
մեր: Եւ թէ զշնորհն Աստուծոյ Յիսուսի մերոյ զանարգամեծարն
տեսանէք, բախեալ ի մեզ եւ պիտանի ինչ ծնեալ յամուլ եւ
յաղտեղեալ մտացս մերոց, մի՛ անարգէք, այլ տո՛ւք մեծութիւն,
պատիւ եւ փառք |417ա| Աստուծոյ, գոհութիւն եւ աւրհնութիւն
յազգս եւ յազինս ամենայն. ամենայն յաւիտեանս եւ յաւիտենից
յաւիտեանս: Շնորհս ունելով եւ աղաւթս տալով հայցողացն
բանիցս, ընդ որս եւ մեզ աղաչեմ մասնաւորիլ զառատող Աստուծոյ ի թողութիւն մեղաց մերոց, եւ անբիծ, եւ անդատապարտ կալո մեզ առաջի ահեղ ատենին Աստուծոյ, ձեւօք հանդերձ եւ ամենայն լռութեամբ քրիստոնէից եւ շնորհաւոր ձեզ եւ
բարեմոյն եւ բարեշուք եւ բարեաց բազմաց կարապետ եւ նախընթաց գրկուքս այս, վաստակ եւ աշխատութիւն, փոքրիկ
փցուն եւ հեղգ մտաց մերոց եւ ձեռաց: Երկրորդելոյ ի դիւրընթերց մատեան որդոյ իմոյ սիրեցելոց Մարգարէի, որում եւ
վարձ բարի տացէ նմայ Յիսուս Քրիստոս Տէրն մեր յառատաձիր գանձուց իւրոց, եւ եղիցի ինքն աւրհնեալ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն»):
Ծնթ. Վերին լուսանցներին գրչի եւ յետագայի ձեռքերով
խորագրեր, լուսանցներում սուրբգրային տնահամարներ, մէջբերումների մասին նշումներ եւ սրբագրումներ:

Բ. 418ա-33բ [Քարոզք]
ա. 418ա-431բ Յաղագս սրբոց հայրապետացն եւ ի
բանն Տեառն, որ ասէ. Ես եմ հովիւն քաջ, ի սրբոց վարդապետացն բանից յարմարեալ Յոհաննիսի Ե[ր]զնկացոյ, ի խնդրոյ վարդապետին Ստեփաննոսի –
Սիովնի վերնոյն եւ համայնից մօրն երամից սրբոցն
ազատածին զաւակն... մի՛ յուլուցն խառնիցիք դաս, որ
ի ձախմէ են, այլ աջակողմեանն արժանի լիցուք դասու
ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:
Տե՛ս Յովհաննէս Երզնկացի, Մատենագրութիւն, հտ. Ա.,
պատրաստեցին՝ Ա. Երզնկացի-Տէր-Սրապեանը եւ Է. Բաղդասարեանը, Երեւան, 2013, էջ 520-44:
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բ. 431բ-3ա Յաղագս նախահարց – Նախահայր
ասի Աբրահամ, եւ որ զկնի նորա եղեն... թէ Քրիստոս
եկեալ քահանայապետ, եւ նմա փառք յաւիտեանս:
գ. 433աբ Յաղագս մարգարէից – Ասէ Յիսուս.
Ամենայն մարգարէք մինչեւ ցՅովաննէս մարգարէացան, եւ թիւ եւ սկիզբն ոչ դնէ... եւ մարգարէքն յորժամ
տեսանէին հոգով զգալուստն Քրիստոսի, ի չարչարանս
եւ ի մահ ինքեանք /// (վերջը թափուած):
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԸ. դար, նոտրգիր
ա. 434ա [Գիր վասն անքնութեան եւ ցաւի] – Այս
են անուանք Է. մանկանց սրբոցն, որք ունին հրամանաւն Աստուածոյ իշխանութիւն... ազատին ամենայն
ցաւոցն Աստուծով:
բ. 434ա [Սուրբ վկան Արտեմայ բժշկող ցաւի] –
Սուրբ վկայն Արտեմա բազում անտանելի չարչարանս
կրեաց... անկեալ ցաւոցըն իւրեանց:
գ. 435ա Վասն մուղլապի, որ է շէրպէթ – Կունէիկ
շէրպէթի Լ. (30) տրէմ... ի մէկն քեասէ լից անօթուց,
վաղվնէ խմէ. Աստուծով լաւ է:
դ. 2բ Թաթար խուրտի, որ է վատ խուստուկի – Գ.
պճըղ մեկէ սխտոր ծանրութենովն... Գ. տրամ ջրով
խմէ, լօ է:
ե. 1ա [Վասն գոյութեան, որակի, քանակի, առնելոյ եւ կրելոյ] – Ունիմ ես անձն, որ է գոյութիւն...
կդատիմ, կհալածեմ, այս կրելն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Գրչի. 313բ Եւ ինձ՝ անարժան գրիչս, ողորմութիւնն ի նմանէ:
339ա Եւ ինձ՝ տառապեալ ոգոյս, ողորմութիւն ի
նմանէ, եւ իմոյցն ամենայնի. ամէն:
415ա Ընդ որս եւ զիս՝ զբազմամեղ անձն զՍահակ
սուտանուն սարկաւաք՝ որդի Լուսիկին, յիշել աղաչեմ
զսուրբ հանդիպողսդ յայսմ աստուածային գանձուցս,
յիշեսջիք զթշուառականս ի լուսափայլ յաղօթս ձեր, մի՛
յանարժանութիւնս իմ նայեսջիք՝ վասն Աստուծոյ: Կատարեցաւ սուրբ գանձարանս կարողութեամբն Հոգւոյն
Սրբոյ, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ աւրհնելոյն ի
թվին հայոց ՌԿ. (1611):
Տե՛ս ԺԷ. դ., յիշ-ք Ա., էջ 406, Հմր 512:

2. Ստացողի. 417ա (1613 թ.) Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի
մաքրայփայլ յաղաւթս ձեր զՈվսէփն յԵզնկացի, որ
ըստացաւ զգիրքս՝ յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց.
ամէն: Արդ, աղաչեմ զձեզ մանկո՛ւնք նոր Սիօնի, եթէ
հանդիպիք սմայ կարդալով կամ հարեւանցի տեսանելով, յիշեցէ՛ք եւ ի մաքրափայլ ա<ա>ղաւթս ձեր զհոգեւոր հայրն մեր զտէր Դաւիթն Զէթոնցի՝ իմաստունն
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եւ հանճարեղն, քաջ հեռետորն եւ յանաղթ փիլիսոփայն հայկա|417բ|զան սեռիս, որ բազում աշխարտեցաւ ի հետ մեզ, զցայք եւ ցերեկ ոչ դադարեաց, ո՛չ
քուն աչաց եւ ո՛չ նինջ արտեւանանց, մինչեւ էհաս յաւարտ գրոցս: Այն հոգին որ առաջնորդեաց Մովսէսի,
որ պատառեաց զծովն Կարմիր, այն հոգին, որ առաջնորդեաց Տեառն մերոյ տէր Դաւիթ Իմաստայսիրին,
որ պատառեաց զայս անհոյն ծովս, որ բացայյայտեայց
մի ըստ միոչէ եւ էհաս աւարտ սորին, Տէր Աստուած
իւրեան հոգոյն մէկին Ճ.այպատիկ (100), հազարայպատիկ, բիւրայպատիկ վարձս առցէ ի միւսանգամ
գալստեան. ամէն: Դարձեալ յիշէցէ՛ք ի մաքրայփայլ
յաղաւթս ձեր զեղբայրն մեր զտէր Գրիգորն զԼովցի,
զգրոց աշակերտն, որ զգիրքս սրբայգրեաց, շատ աշխատեցաւ. Աստուած իւր ծնողացն հոգոյն ողորմի.
ամէն:
Եւ մեղաւոր եւ անարժան ծառայի Յիսուսի Քրիստոսի, որդոյ պարոն Եագուպին Զատիքին, գրեցաւ թվին
ՌԿԲ. 1613:
Ծնթ. Յիշատակարանի ուղղագրական սխալները սրբագրուած են:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 482, Հմր 607:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 435ա (16748 թ., անարուեստ նոտրգիր) Թուին
ՌՃՂ եւ Է.ին (1748) եւ Յուլիս յամսոյ Ժ. եւ Դ.ին (14),
այաւուր պատկեր, հինգշաբաթի վեցերորդ ժամուն
արեգակն նսեմացաւ, մինչ ի Է.երորդ /// (մեկ բառ) եւ
աստղ եւս երեւեցաւ:
2. 4բ (1885 թ., շղագիր) Նուէր Սուրբ Էջմիածնայ
Մատենադարանին, բժիշկ Գաբրիէլ Յոհաննիսեանց,
1885 թիւ, 17 մայիսի, Ալէքսանդրապօլ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 2բ՝ սեւ թանաքով ութանկիւն, երկիցս՝ «ՌՃՄԹ. (1690)/ ՂԱԶԱՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «526, 3303», «ՌԿԲ. – 1613, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», 1բ՝ սոսնձած թղթին ձեռագրի
մասին տւեալներ, մէջքին սոսնձած պիտակին՝ «526»,
այլ պիտակ՝ պատռուած «Մեկնութիւն [Արարած]ոց
Վարդան[այ վարդապե]տի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աբ՝ «ցաւագար (չորիցս), Գրիգոր», 1ա՝ «ով գեղեցիկ գեղգ, գոյութիւն արարած է,
որակն գոյն է, քանակն թիւ որ չափութեան», 2բ՝ «ին
երկինք եւ երկիր անցին եւ պանք իմ մի անցին», 434բ՝
«տէր ասացցիս վասն աբբ գգգ համան, վասն գրչափորձու, վասն վասն գրչափորձութեան», 435ա՝ «1060+
550/1610»:
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3304
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 250+1 (կրկն.՝ թ. 75. գրչի մէջընդմէջ թերթակալում՝
երբեմն՝ չգրուած. այսպէս թ. 2՝ Գ., 9՝ ԺԱ., 10՝ ԺԲ., 16-19՝ ԺԸ-ԻԱ,
թ. 25՝ ԻԷ. եւ այլն, մինչեւ ՃԻԲ., որ է՝ թ. 203): ՊՐԱԿ՝ 1-31x8 (1,
12՝ 6, 3՝ 10, 8՝ 11, 9, 10՝ 9, 29՝ 4, 30՝ 12): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ 1. փայտէ ցանկապատ՝ մուտքով, մէջը զինուոր՝
ձեռքին երկսայր տապար, վերեւում՝ «AF», 2. հիւսածոյ նախշազարդ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x16,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,5x13,5-14):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 88ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ բաց մոխրագոյն
մոմլաթ, մէջքը՝ կապոյտ կտաւ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 88ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած եւ վերակալմուած Ի. դարում.
թ. 1-14, 195, 242-50՝ եզրերը լրացուած, թ. 67՝ 4,4 սմ ընդլայնակի (5 տող) եւ թ. 75գ՝ 11,5 սմ ընդլայնակի թափուած (չգրուած),
նորոգման ժամանակ դեղնաւուն թղթով լրացուած. թ. 1ից առաջ, թ. 51-2ի միջեւ 2ական թ., թ. 68ից յետոյ 1 թ. թափուած, թ.
162՝ սխալ տեղում կարուած, կարդալ՝ թ. 68-162-69, թ. 79-80՝
հիմքից անջատ, թ. 1-103՝ լուսանցներին ձէթի հետքեր, թուղթը
մգացած, թ. 203-50՝ լուսանցներին եւ գրադաշտին խոնաւութեան հետքեր, թ. 247-50՝ գրադաշտին ցեցի անցքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-75գ [Անդրէասի Կապադովկացւոյ Մեկնութիւն Յայտնութեանն Յովհաննու]
Տե՛ս ձեռ. 1161, 79բ-168բ: [Յիշատակարան թարգմանողի
գրոյս]/չիք: Նախադրութիւն/1ա (սկիզբը թափուած՝ /// թուեցաւ տիեզերական ժողովոյս, քանզի ոչ եթէ անձամբ առին...):
Գլուխք Յայտնութեան/ 1ա-2բ: Ներածութիւն/2բ-5ա: ա/5ա-8ա:
բ/չիք: գ/8աբ: դ/8բ-9ա: ե/9ա-10ա: զ/10ա-1ա: է/11աբ: ը/11բ2բ: թ/12բ-4ա: ժ/14ա-6ա: ժա/16աբ: ժբ/16բ-7բ (խորագիր՝
գլուխ ԺԲ Վասն կնքեալ գառին, որ ի կարգին է): ժգ/ 17բ-8բ:
ժդ/18բ-9ա: ժե/19աբ: ժզ/19բ-20ա: ժէ/20աբ (խորագիրը՝ չիք):
ժը/20բ-2ա (խորագիրը տարբեր՝ Գլուխ ԺԸ. Լուծումն Զ.երրորդ
կնքոյն, որ զհարուածս որ եւ վասն վախճանի լինելոց է նշանակեալ): ժթ/22ա-3բ: ի/23բ-5ա: իա/25ա-6ա: իբ/26աբ:
իգ/26բ-7ա: իդ/27ա: իե/27ա-8ա: իզ/28ա-9բ: իէ/29բ-30բ:
իը/30բ-1բ: իթ/31բ-2բ: լ/32բ-3բ: լա/34աբ (խորագիրը տարբեր՝ Զի սպանեալքն ի Նեռնէն դարձեալ յառնեն, ճառ ԺԱ.):
լբ/34բ-5ա: լգ/35ա-8ա: լդ/38ա-41բ: լե/41բ-2բ: լզ/42բ-4ա:
լէ/44ա-5ա: լը/45աբ: լթ/45բ-6բ: խ/46բ-7ա: խա/47ա (խորագիրը տարբեր՝ Վասն հրեշտակին, որ զանկումն բաբելացոցն
քարոզէր): խբ/47ա-8ա: խգ/48աբ: խդ/48բ-9բ: խե/49բ-51ա:
խզ/51աբ (խորագիրը տարբեր՝ Վասն որ զառաջին սկաւառակսն հեղու եւ հարուածք ապստամբից, ճառ ԺԶ.): խէ/51ա
(խորագիրը տարբեր՝ Եւ հարուած յերկրորդէն որոց եւ ի ծով):
խը/51ա (վերջը թափուած՝...մի է այս ի հրեշտակաց, որ ի վերայ տարերցս կարգեալ ///): խթ-ծ/չիք: ծա/52ա (սկզ. թափուած՝ /// իսկ զի ասէ յաւուրն մեծ, յորում պատուհասակոծ լինին անհաւատքն...): ծբ/52բ-3ա: ծգ/53ա-4բ: ծդ/54բ-7ա:
ծե/57ա-60ա (գլուխը՝ ծէ): ծզ/60ա-1ա (խորագիրը տարբեր՝
Վասն սրբոցն օրհնութեանց երեք ալելուօք զոր ի Քրիստոսի
երգէին): ծէ/61աբ: ծը/61բ-3ա: ծթ/63ա-4ա: կ/64աբ: կա/64բ65ա: կբ/65աբ (խորագիրը տարբեր՝ Չի՞նչ է առաջին յարու-

թիւն եւ զի՞նչ երկրորդն): կգ/65բ-7ա: կդ/67ա-8բ: կե/68բ (վերջը
թափուած՝ ծով ոչ երեւէր ի սոյն միտս, եւ զայս իմասցուք, զի
այս ///): կզ/162ա (սկզ. թափուած՝ ///ութեանցս այսմ հանդիպեսցի, Որդիս Աստուծոյ լինել եւ զյուսով): կէ/162աբ, 69ա72ա: կը/72ա-3ա: կթ/73աբ: հ/73բ-4ա: հա/74աբ: հբ/74բ-5գ:

Բ. 76ա-250բ [Ճառք, քարոզք, մեկնութիւնք]
ա. 76ա-117ա Տեառն Ներսիսի հայոց կաթողիկոսի մեկնութիւն բանիցն Դաւթի փիլիսոփայի [Բարձրացուցէք ճառին] – Ի սկիզբն բարեպաշտութեան
Հայաստանեաց՝ ունիմք իմանալ զԼուսաւորիչն Գրիգորիոս... մշտնջենական եւ յաւիտեան փառագրութեամբն փառք Քրիստոսի յուսոյն մերոյ:
բ. 117ա-29բ Վասն յարութեան Ղազարու շաբաթու – Վեց շաբաթս այս վեց Ռ. (6000) դարուն նշանակէ, քանզի այս շաբաթս... հասանել շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
գ. 129բ-33բ [Ճառ Վասն սիրոյ, ստ. լս-ից] Եթէ
սիրէք զիս, զպատւիրանս իմ պահեսջիք – Քանզի
ասաց նոցա, թէ զոր ինչ խնդ[ր]էք... զհաւասարութիւն
Երրորդութեանն ցուցանէ, որում փառք յաւիտեանս.
ամէն:
դ. 133բ-40ա [Մեկնութիւն Վասն չարչարանաց,
ստ. լս-ից] Յոյնժամ ետ զնա ի ձեռս, զի ի խաչ ելանիցէ – Բազում ամբաստանութիւն զՊիղատոսէ Աւետարանիչս տայ... սակայն ոչ տարադէպ են ասացեալքս:
ե. 140ա-6ա [Մեկնութիւն] մարգարէին Զաքարիայի. Եւ դարձաւ հրեշտակն, որ խօսէր ցիս եւ զարթոյց զիս... – Յայտնեաց Աստուած եւ ի տեսութիւն...
եւ զոր դուք ասէք, որ է անձնաւոր:
զ. 146ա-51բ Գոչ(=շ) վարդապետին մեկնութիւնն
Երեմիայ – Մարգարեացաւ Երեմիայ յաւուրս թագաւորութեանն Ովսիեայ... զիւրեանց տկարութենէն յաղթումն, եւ Քրիստոսի յաղթողին յամենայնի փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Տե՛ս Մեկնութիւն համառաւտ մարգարէութեանն Երեմիայի
եւ նախադրութիւնն նորին ի Մխիթարայ վարդապետէ Գոշ կոչեցելոյ, Մատենագիրք հայոց, Ի. հտ., ԺԲ. դար, Երեւան, 2014,
էջ 107-431:

է. 151բ-5բ Համառօտ Յոբայ՝ հաւաքեալ Վանական վարդապետի ձեռամբ – Ներգործական իմն
զօրութիւնն կատարունութեան բնաւորեալ... ցորեանն
իմանալի ժողովել խոստացաւ, նմա փառք յաւիտեանս:
ը. 156ա-61բ, 163ա-5ա Սկիզբն մարգարէութեան
Եզեկիէլէ մեկնութեան Վարդան վարդապետի – Եւ
եղեւ յամին Լ.երրորդի (30), յամսեանն չորրորդի...
շնորհիւ ողորմութեամբն Աստուծոյ. եւ նմայ փառք
յաւիտեանս. ամէն:
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թ. 165ա-9ա [Մեկնութիւն Յովհաննու. «Ոչ ոք
յերկնից ել...» Գ. 13] – Ոչ ոք ել յերկինս. կամէին հարցանել թէ զիա՞րդ... այլ երկնային եւ Որդի Աստուծոյ:
ժ. 169ա-74ա [Վասն թաղմանն, ստ. լս.]. [բն.]
Յետ այսորիկ, յետ որոյ, յետ զսոսայ լւանալոյ... –
Յովսէփ այր մեծ էր եւ երեւելի յազգէն... արժանաւոր
գոլով բարձրագոյն բանից նախ քան զսոսա:
ժա. 174ա-81ա Երանելոյն Յոհաննու Ոսկէբերանին ի Մեկնութենէ Գործոց առաքելոց – Շնորհ խնամոցն Աստուծոյ եւ աղքատահայեայց ողորմութիւնն
Քրիստոսի... յորժամ ի կարիս հասանեմք:
ժբ. 181ա-94ա Ի Տասնբան օրէնս, զոր շարադրեալ է սուրբ վարդապետին Վարդանայ – Հոգի
երեսաց մերոց՝ Տէր Քրիստոս Աստուած մեր զբանն
իրական հոգին կոչեաց եւ կեանք... ուրախութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժգ. 194ա-6բ Վասն սրբոց առաքելոցն – Մարգարէն սքանչացաւ եւ ասէ. Ոչ արար ինչ Աստուած, զոր ոչ
յայտնեաց... Արդ, արար Աստուած յարարչութենէն մեծ
արարածս... յայնմ աւուր մեծի երեւմանն Քրիստոսի
օրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն:
ժդ. 197ա-206ա Պատճառ առակացն Սողոմոնի
Իմաստնոյ – Յաղագս իմաստութեանն Սողոմոնի եւ
մեծութեան փառացն, զոր ընկալաւ յԱստուծոյ ի մանկութեան հասակին... զոր ընկալաւ ի վերայ սուրբ պարանոցին:
ժե. 206ա-15ա Վարդան վարդապետի արարեալ՝ ի
Կորընթացոյց առաջին թղթոյն. որ ասէ. Գոհանամք
զԱստուծոյ, վասն ամենեցոյն ձեր առաւել լեզուօք
խօսիմ... [ԺԴ. 18-19] – Արարչագործն Աստուած
հոգին ճշմարտութեան, որ ի Հօրէ ելանէ անհատաբար... ընդ որում Հօր եւ Հոգոյն Սրբոյ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ:
ժզ. 215բ-30բ Քարոզ մեծի ուրբաթին սգոյ, ի բան
առաքելոյն Պօղոսի, որ ասէ Առաջին Կորընթացոցն
ԺԱ. 24. (=23), եթէ՝ Տէր Յիսուս ի գիշերին, յորում
մատնիւր... – Կանխագիտութիւնք մարգարէիցն, որ
վասն կամաւոր եւ սարսափելի չարչարանացն ահաւոր
եւ անմահարար մահուանն Քրիստոսի... տնանկք ամենեքեան ի մի բերան փառաբանութեամբ օրհնել փրկիչն:
ժէ. 231ա-42ա Յաղագս յօթնաւորց արարչութեանց – Անդրանիկ օր միշաբաթուս եւ անդրանիկ
եկեղեցիս Քրիստոսի ընտրեալ ի հաւատս եւ ի հովիւքս
կոչեն... ի միւսանգամ գալստեանն նովին մարմնովն
գալոց է, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժը. 242ա-4ա Վասն մարգարէիցն – Քրիստոս
ասաց. ամենայն մարգարէք մինչեւ ցՅովհաննէս մարգարէացան, եւ այլ ոչ եւս, զի պարք մարգարէիցն վասն
Քրիստոսի գալստեանն մարգարէացան... վասն Աբ[րահամու] եւ զաւակացն նորա, եւ նմա փառք ընդ
Որդւոյ իւրում եւ ընդ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն:
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ժթ. 244ա-5ա Յաղագս նախահարց – Նախահայրք
ասին Աբրահամ եւ որ զկնի նորա են... փառաւորեցին
զՔրիստոսի մարդանալն վասն մերոյ փրկութեան, եւ
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
ի. 245ա-50բ Ի ՃԱ. Սաղմոս՝ վասն քահանայութեան, Վարդան վարդապետէ արարեալ, Աւուրք իմ
որպէս հովանի. դու, Տէ՛ր, յաւիտեան կաս... [12-14]
– Աստուածային շնորհացն արժանացեալք արք արդարք դրախտ են ի տան Աստուծոյ տնկեալք... ուղղել
զայն դէմս կուռս յարեւելս ուս/// (վերջը թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 68բ Զեղկելի գրօղս յիշեա՛յ, մաղթեմ:
ՅԵՏԱԳԱՅԻ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ

43բ (ստ. լս., հակառակ դիրքով, ԺԹ. դ., նոտրգիր)
Ես՝ Աստայպատեցի Զէմանէն, Յեղայզարին Զաքարէն, Ավդալին կամ Վարդան:
44ա (ստ. լս., հակառակ դիրքով, ԺԹ. դ., նոտրգիր)
Ես՝ Աստայպատեց Քարմանէնց Խաչայտուրի որդի
յԵնօքըս գրեցի գերս. ամէն Աստուած օրթուն (՞):
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառ՝ «Գէորգեան N 555», Պհպ.
Աբ՝ «N 3304», 1ա՝ «3304»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 14բ՝ «փ» (x7), «Ես շատ կարօտ եմ
իմս», 17բ «ի նուաստ Աստուծոյ ծառայ Աեվազէս բարօվ հազար բարի իմ եղպար Ուսէբին», 20ա՝ «մարգարէք մեծ ես դու տէր, ես ոտ նստի», 21ա՝ «Մարմին քո
անազան, մարմին Տեառն մերոյ Յիսուսի», 22բ՝ «Գալուստ հասցէս գիրսն Աստապատ մի հան (՞) Խաչատրի ձեռն ի տարին ամէն», 23բ «հասցէ գիսն յիմ պարոն <հպ> Աւտալին»: 25ա, 28ա՝ տառեր, 26բ՝ «բարով Ռ. բա», 27բ, 29բ՝ «Գալուստ», 35բ՝ հայերէն այբուբեն, 36բ՝ «Գերեցի գիրսն», 57բ՝ «Ի նուաստ քահանայէ Զաքարէս», 65բ եւ 73բ՝ «Գերայգուն եւ գերայրմեծայր Սահակիս ղուլուղ մալում լինի այտ իմ Սահակ
փառք գութիւն Աստուծոյ սաղ սալայմաթ մաս», 73բ՝
«Նախչիվան ձ. ծառայ Աստուծոյ, ծառայ, ծառայ, ծառայ, ծառայ», 74ա՝ «Իսայհապ եղպայր իմոց եղպայր
Սլէմանին», 75բ՝ «Եկանք հասանք Նաղչիւան դարձիեալ եմ Սահակ քո ծառայ Այեվազից մալում լինի
որ ճոթիաւ», 75դ՝ «Ի նուաստ քամինայ բանդայ (վերեւում՝ «է») Ավդալէս հասցէ գիրս խոջ սահիպ ի
նուաստ քամինայ բանդայ Ավդալէս հասցէ սահիպ
եղպար Զաքարին կամ Ավդալին կամ եղբօրն <ի
նուաստ> կամ Գալուստին, մալում լինի, գեր, կացեք
կամենանառիկ, ի նուվաստ քամնայ բանդայ Զաքարէս
մալում քեզ սահապ Ավատիդ յեզիտի Գալուստի, զի
օվ որ կարդայ այս է գիրս բոխկօվուպ կացէք բարոյ»,
76բ՝ «Ես եմ փցելուն տեսայ, շատ <ուր>ուրախ», 81ա
(ստ. լս.)՝ «Էվար հազայպետին սայհապ եղպայր Վարդան կամ Սլէմանէն կամ Յեղայզարէ |80բ|կարօտած
բար, Վարդանին», 80բ՝ հայերէն տառեր, 88բ՝ «աւյալ
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իմ յարմանես թանքայ ղամջայ առնեք Ե. ղոռ ինչ ինչ
հրայմանք կանես միսէլ ուչ ում ում ում», 93բ՝ «ի
նըվաստ մահ մահ», 94բ՝ «Ուզում եք Թաւրէզ գնաք,
ի՞նչ հրայմանք կանես», 99բ՝ «Գերայգուն եւ գերայմեծայր Սահա[կ]իս ղուլուղ մալում լինի, այայ մի Սահա[կ], եկան, հասանք», 101բ՝ «Աստատուց ես մլում
լինի քեզ սահիպ, Զաքարայ», 113բ՝ «Ի նուվաստ քամ-
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նայ բատայ Զաքարէս արզ լիցի քեզ՝ սահիպ Ավտալիտ», 121բ՝ «Աբրեղմանի որդի Վարդան սլեմն (՞),
յԵղիզար Հարապետ, Գասպր ելն անուն վուլնիւն»,
139ա՝ «Առաքելն, Ավտալն, Սլէման, Պողոսն, Աբկար,
Զաքարէն, Յենօքն, Մալխասն, Սոյհաբ Ակոբեն»,
183բ՝ «ՅԱզարի», 184ա՝ «օրինացն», 250բ՝ «դէմ Թ.
գամ»:

3305
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՍՊԱՀԱՆ

ՌՃԿԳ. – 1714

ԳՐԻՉ՝ Սարգիս քհյ (1ա-296ա), Յակոբ քհյ (296բ-385բ):
ՍՏԱՑՈՂ՝ Սիմէոն արքեպս.:
ԹԵՐԹ՝ 385+1 (կրկն.՝ թ. 94). չգրուած՝ 2բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԲx12
(ԻԴ 16, ԻԶ, ԼԱ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
1. եռամահիկ, 2. երեքնուկ՝ որի աջ ու ձախ կողմերում «S»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,4x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած՝ թ. 1-291 (15,5x10,5), թ. 292-345 (15,5x9,5), թ. 346-85
(15,5x10,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր՝ թ. 1-296 (նմուշ՝ 150ա), թ. 296-385
(նմուշ՝ 321ա): ՏՈՂ՝ 31: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ
կաշի 3 գամով (Ա. եւ Բ. փեղկերին՝ խաչելութեան խորաքանդակ
պատկեր: Ա. փեղկին՝ «Յ[ԻՍՈՒՍ]Ի Ք[ՐԻՍՏՈՍ]Ի Ծ[Ա]Ռ[ԱՅ] ՍԻՄՈՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ. /ԹՎ[Ի]Ն ՌՃԿԴ.ՈՒՄՆ (1715)» մակագրութիւն. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կապոյտ մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Դ+Ե-Ը՝ սպիտակ չգրուած
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ երեքնուկ, աջ ու ձախ կողմերին «S»:

Նմուշ 150ա

Նմուշ 321ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 3ա, 150ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, կանաչ, կարմիր, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, 3 կապիչն
ընկած. խոնաւութեան հետքեր՝ թ. 1-64՝ հիմքին եւ վերին եզրին,
թ. 65-140՝ վերին եզրին, թ. 171. թ. 24՝ կիսով չափ, թ. 363՝ մեծ
մասով հիմքից անջատ, թ. 97-106՝ կարը թուլացած, թ. 364-85՝
ստորին անկիւնը թանաքի հետքերով. 149բ՝ ջնջած 7 տող յետագայ յիշ-ն:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-140բ [Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 1458, 2ա-183ա: [Յառաջաբան Ագաթանգեղեայ
պատմութեան]/1ա-2ա: ա/3ա-22ա (խորագիր՝ չիք): բ/22ա41ա (խորագիր՝ չիք): գ/41ա-113բ (խորագիրն այլ՝ «Վարդապետութիւն սրբոյն Գրիգորի առն Աստուծոյ»): դ/113բ-40բ
(խորագիրն այլ՝ «Կատարեցաւ վարդապետութիւն սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
աւրհնելոյն ի բարձրունս յաւիտեանս. ամէն»):
Ծնթ. Լս.ներում կան յետագայի յաւելումներ (112ա): Տե՛ս

Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն հայոց, Մատենագիրք հայոց, հտ.
Բ. (Ե. դար), Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 1293 (նիշը Ա.),
1291-1735:

Բ. 140բ-8ա Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան մեծի
կայսերն Կոստանդիանոսի եւ սուրբ պապուն Սեղբեստրոսի եւ Տրդատայ Հայոց արքայի եւ սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի – Կամօք եւ կարողութեամբ համագոյ սուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն... աւանդեցաք ի ձեռն ատենադպրին հայոց արքային մեծիմաստի Ագաթանգեղոսի, ի փառս Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Հա՛յր մեր, որ յերկինս:
Տե՛ս Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան, Վենետիկ, 1695:

Գ. 148ա-89բ Թուղթ ընթհանրական Նեսէսի կաթողիկոսի Հայոց
– 148ա-9բ [Ցանկ Գրոյս] – ա. Յաղագս Թղթոյն
ընթանրականին տեառն Ներսէսի կաթողիկոսի Հայոց... ծէ. Յաղագս դժոխոց եւ դառն տանջանաց նորա:
Տե՛ս ձեռ. 500, 4ա-51բ: ա/150ա-7բ: բ/157բ-65բ (խորագիրն այլ՝ «Առ կրօնաւորս խարազնազգեաց»): գ/165բ-7բ:
դ/167բ-73բ: ե/173բ-82բ: զ/182բ-6բ: է/186բ-7բ: ը/187բ-8ա:
թ/188ա-9ա: ժ/189աբ:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
յԵրուսաղէմ, 1871, էջ 1-83:

Դ. 189բ-201ա [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթողիկոսի Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 500, 52ա-66բ: ա/189բ-93ա: բ/193ա-4ա:
գ/194ա-5ա: դ/195աբ: ե/195բ-7ա: զ/197աբ: է/197բ-8բ:
ը/198բ-9ա: թ/199ա: ժ/199ա: ժա/199ա-201ա:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
յԵրուսաղէմ, 1871, էջ 205 -29:

Ե. 201ա-58բ [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ
եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 500, 66բ-239բ: ա/201ա-2բ: բ/202բ-12ա:
գ/212ա-3ա: դ/213ա-8ա: ե/218ա-23ա: զ/223ա-30ա: է/230աբ:
ը/230բ-5բ: թ/235բ-6ա: ժ/236աբ: ժա/236բ-8ա: ժբ/238աբ:
ժգ/238բ-41ա: ժդ/241ա-3ա: ժե/243ա-5բ: ժզ/245բ-8բ:
ժէ/248բ-53բ: ժը/253բ-8բ: ժթ-իա/չիք:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
յԵրուսաղէմ, 1871, էջ 207 -48:

Զ. 258բ -385բ [Այլ թուղթք եւ բանք]

1261

631

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

1. 258բ-81բ Թուղթ տեառն Գրիգորի կաթողիկոսի
Հայոց, գրեալ եղբօր նորին Ներսէսի եպիսկոպոսի՝
հրամանաւ նորին, ի Միջագետս Ասորոց... ի խնդրոյ
ուրումն աստուածասիրի Առիւծ անուն իշխան, ի
Թուլկուրանն աւանի – Զի որ թէպէտ եւ տերունականն
հրամանն յորդորէ զմարդիկք քննել զգիրս... խոստացելոց բարութեանցն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,
որում փառք եւ զօրութիւնք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
յԵրուսաղէմ, 1871, էջ 240-89:

2. 281բ-6բ Նորին Ներսէսի եղբօր կաթողիկոսի
Հայոց տեառն Գրիգորիսի պատասխան թղթոյ
ուրումն Յակոբայ Ասորոց վարդապետի ի մայրաքաղաքէն Մելտինոյ հայոց – Ի զգալի դիտաւորութիւն
գրաւական քում նամակի... ապրել ի դրժանաց, յորոց
նեղիմք, ի փառս Քրիստոսի:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
յԵրուսաղէմ, 1871, էջ 230-40:

3. 286բ-93ա Թուղթ Ներսէսի արքեպիսկոպոսի
կիլիկեցոյց Տարսոնի՝ պատասխանի Յուսկանն արգելական ճգնաւորի՝ ի մեծն Անտիոք, յորում լուծանէ
զհարցումն կղերիկոսացն Անտիոքու եւ վասն որ ի
Հայս աստուածային շնորհի ճշտութեան ի վերայ
քահանայական կարգի եւ ժողովրդականաց ուղիղ
հաւատովն, որ ի Քրիստոս – Գիր քո պատուականութեանդ, երանելի ա՛յրդ Աստուծոյ... զի փառաւորեսցի
ի քեզ Հայր երկնաւոր, միածին Որդւովն եւ ամենասուրբ Հոգւովն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
– Գրչից 286բ (լս-ում) «Լաբրօնացոյն է բանս»:

4. 293աբ Կարգաւորութիւն սուրբ եւ ուղղափառ
հաւատոյս Հայաստան[եայց] եկեղեցւոյ, որով յամօթ առնէ զհերձուածօղս – Յառաջ քան զամենայն
տո՛ւր նոցա պատասխանի, որ հայհոյեն զմեզ այսպէս... որպէս ասէ Սոկրատ հրաշաբան պատմագիրն:
5. 293բ-4բ Պատճէն, որով զորովա[յ]նամոլ արբեցօղսն յամօթ առնես այսպէս – Որք ծառայ են
որովայնի եւ հակառակք են աստուածեղէն գրոց...
խնդրեսցեն թողութիւն մեղաց քոց. եւ Քրիստոսի
փառք յաւիտեանս. ամէն:
6. 294բ-305բ [Վկայութիւնք յաղագս Քրիստոսի]
ա. 294բ-8բ Վկայութիւնք վասն ծննդեանն Քրիստոսի եւ մկրտութեանն, զի պարտ է տօնել ի միում
աւուր՝ ի Յունվարի ի Զ.ն, ի Կղեմայ առաքելասահման
կանոնացն – Կարգեցին առաքեալքն Տեառն... տեսիլն
եւ պապանձումն յառաջին օր տօնի քաւութեան եղեւ:
բ. 298բ Կիւրղի Աղէքսանդրու հայրապետի ի Թէոդոսի թղթոյն, որպէս զի պարտ է ուտել ճրագալուցի
երեկոյն – Եւ արդ, պահելով զօրն... որպէս ի վաղ
առաւօտու յարուցելոյ Քրիստոսի:
գ. 298բ-302բ Վկա[յ]ութիւնք ընդդէմ նոցա, որք
ասեն, թէ. Տէրն ոչ եկեր զգառն հինգշաբաթոջ երեկո-
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յին. Յոհաննու Ոսկեբերանի Աւետարանին մեկնութենէ – Վասն որոյ ի հին Զատկին սկսանի... պատուել
զփրկագործ տօնախմբութիւն խաչին:
դ. 302բ-5բ Վկայութիւնք, զի պարտ է ասել զխաչեցարն ամենայն աւուր ի դէմս Որդոյ. Նեքտառեայ
Հռովմայ հայրապետի – Եւ արդ, ոչ եղեւ հնար
զմարմինն Տեառն իջուցանել ի խաչէն... զի բան խաչին
կորուսելոցն է յիմարութիւն:
ե. 305բ-6ա Ի Հաւատոյ թղթէն տեառն Գէորգեայ
առ Յովհաննէս պատրիարգ Ասորոց – Աւրհնեմք
զխաչ անուամբ Տեառն մերոյ... ընդէ՞ր աւրհնէս զխաչն:
– 306ա Ի հաւատոյ թղթէն Ներսէսի վեր[ջ]նոյ
կաթողիկոսի հայոց, որ առ Մանուիլ թագաւոր
Յունաց – Եւ արդ, աւրհնութիւն խաչի... որ ել ի կողէն
Յիսուսի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
զ. 306ա-7բ Ի Հաւատոյ թղթէն Գէորգեայ կաթողիկոսի Հայոց, որ առ Յովհաննէս պատրիարգն
Ասորոց վասն ուրբաթազէլի, զի սուտ է յամենայնի –
Արդ, եկեսցուք որ զգիշերն... խաւարն եւ մեղքն ոչ են
յԱստուծոյ արարեալ վկայութեամբ ամենայն աստուածեղէն գրոց:
է. 307բ Վասն Զատկի մատաղի, զի բարի է եւ
վասն այլոց մատաղաց յառաքելական երկրորդ կանոնացն, զոր գրեաց Կղեմ հայրապետ հեթանոսաց –
Կարգեցին առաքեալն եւ եդին հաստատութեամբ...
իբրեւ զառաջին Զատիկն գառն զենցեն:
ը. 307բ-8ա Վասն մատաղի հարցումն Աշոտոյ իշխանին եւ պատասխանի Սահակայ Հայոց վարդապետի – Եւ Գրիգոր Լուսաւորիչն սահմանեաց... եւ այս
կրկին գոհութիւն է:
թ. 308աբ Ի Նիկիայ երկրորդ կանոնացն ընդդէմ
նոցա, որք խոտեն զագապս, որ է պատարագ մեռելոյ – Եթէ ոք գարշեսցի յայնցանէ... մի՛ կերիցէ՝ թէ՛
քահանայ եւ թէ՛ աշխարհական:
ժ. 308բ-9ա Վասն աղի աւրհնութեան՝ Յոստոսի,
երրորդ եղեալ եպիսկոպոս յԵրուսաղէմ յետ Յակոբոյ
եւ Շմաւոնի – Արդ, առաջին ի Վարդավառի... բայց
դու ստուգիւ զնինուէցոցն Գ. օր իմա՛:
ժա. 309ա-10ա Վասն դժխոց եւ դառնագոյն
տանջահաց նորա – Չար է անուն դժոխոց ի լսելիս
մարդկան... հուրն ոչ շիջանի, յորմէ փրկեսցէ զմեզ
Քրիստոս, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
7. 310ա-4ա Տեառն Ներսէսի արքեպիսկոպոսի
Տարսոնի կիլիկեացոց, յորժամ չոգաւ դեսպանութեամբ ի թագաւորէն հայոց Լեւոնի Կոստանդնուպօլիս. Հարցումն պատրիարգին եւ պատասխանի
սրբոյն Ներսէսի – Իբրեւ յառաջեաց սուրբն Ներսէս
առաջի թագաւորին... գտեալ սուրբն յաղթօղ ամենայն
յունաց, եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
8. 314ա-8ա Թուղթ Հայոց կաթողիկոսի տեառն
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Կոստանդեայ, զոր գրեաց յաստուածապահ դղեկէն
Հռոմկլայէ առ թագաւորն հայոց Հեթոմ, ի մայրաքաղաքն Սիս. Պատասխանի, որ ի պապէն բերաւ առ
թագաւորն Հայոց Հեթոմ, ի ձեռն ծար (=ծադ) ղիկաթին, որ կոչէր Տիմանջ ղիկաթ, ի թուին հայոց ՈՂԷ.
(1248). Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական վարդապետին
հայոց Վարդանայ, յարմարեալ իրս այս – Քրիստոսապսակեալ սուրբ թագաւորի ամենայն հայոց Հեթմոյ...
ողջ լե՛ր կրկին, թագաւորեալ թագաւոր աստուածասէր:
9. 318ա-9ա Վասն Եփեսոսի երկրորդ ժողովոյն –
Երկրորդ ժողովն Եփեսոսի վասն Փլաբիանոսի եւ վասն
Եւտիքի եղեւ... Որդի բարձրելոյն կոչեսցի, եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
10. 319ա-20ա Յաղագս պիղծ ժողովոյն Քաղկեդոնի – Ժողովն Քաղկեդոնի շինելով ի վերայ հիման
Նեստորի... զիարդ ասէք յղանալ եւ ծնանիլ Աստուծոյ
Բանին:
11. 320բ-1բ Ի չորեքտասան Թղթոցն Ակակայ՝
Կոստանդդնուպօլսի հայրապետի եւ Պետրոսի՝
Աղէքսանդրու հայրապետի, զոր յետ ժողովոյն Քաղկեդոնի գրեցին առ միմեանս. Ակակ առ Պետրոս –
Հայր սուրբ Պետրոս Աղէքսանդրու հայրապետ, վէմ ու
հիմն եկեղեցոյ... ոչ ուրացար զնա առաջի թագաւորաց
եւ դատաւորաց եւ իշխանաց:
12. 321բ-8ա Յաղագս թէ փափն իցէ ուղղափառ
եւ հետեւօղ եւ ընդունօղ սրբոց առաքելոցն, ընդունիմք իբրեւ ի չորից պատրիագաց: Եւ թէ ոչ ունիցի
հաւատս, զոր երանելին Դիոնէսիոս, Աթանաս եւ
Աստուածաբանն Գրիգորիոս եւ Կիւրղոս եւ այլ աստուածաբանքն բացատրեցին ի հերիտիկոսն, վասն
որոյ եւ փախչիմք եւ խոտիմք զբանն նորա – Հարցումն. Զի եթէ խառնումն ջրոյն կեղծաւորութիւն եւ
հակառակութիւն կոչես... կցորդ լիցի չարեաց գործոց
նոցա:
13. 328ա-30բ Յաղագս հաղորդութեան մարմնոյ
եւ արեան կենարարին, զոր յայտնապէս զերկեն զժողովուրդն, ոչ տալով զտեսակ մարմնոյն եւ զտեսակն
արեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Հարցումն.
Խնդրեմ ի քէն, եթէ այլ ինչ յաղագս օգտակարութեան
բան ունիցիս, արտագրեսցես... ողորմութեամբ Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս.
ամէն:
14. 330բ-9ա Դաւանութիւն Հայոց եւ ներածութիւնս յաղագս անուղղից, որք ասեն վասն քաւարանին – Հարցումն. Եւ արդ, յաղագս քաւարանի, զի՞նչ
կամիցիս ասել... Յոհանիսի ի յԻսպահանցոյ Ջուղայեցի
ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեանն, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
15. 339ա-42ա Թուղթ Պիղատոսի Պոնդացւոյ դատաւորի՝ առ Տիբերեա կայսր, զոր գրեաց վասն Յիսուսի, թէ որպէս խաչեցաւ յԵրուսաղէմ – Ինքնակալիդ Սեբաստիեայ փառաւորի եւ հզօրի Տիբերեա
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կայսեր... փառաւոր լինէր անունն Տեառն Յիսուսի
Քրիստոսի ընդ ամենայն տիեզերս առ ամենեսեան, եւ
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
16. 342ա-3ա Տեառն Եփրեմի Խորին Ասորոյ
ասացեալ վասն տօն տարեկանաց – Տօն տարեկանք,
զոր կատարեն ըստ Մովսէսական օրինացն... ապա յետ
մահու սրբոյ հայրապետին ընկալան երուսաղէմացիքն
զայս կարգադրութիւնս:
17. 343աբ Ի մնացորդաց յաղագս Սողովմոնի –
Վասն զի գրեաց Մովսէս. Մի՛ առնուցուս զուստր նորա
ի դստեր քում... Սողոմոն հեղեղեաց զսենեակ իւր:
18. 343բ-4ա Ի մնացորդաց մնացորդէն, զոր բազմաջան յուզմանէ հազիւ կարացի գտանել – Յորժամ
յարոյց Աստուած զսատանայ Սողովմոնի... յԵրանիոսի
գիրսն գեղեցիկ յիշատակէ վասն Սողովմոնի:
19. 344ա-5ա Կարգաւորութիւն աւրհնութիւնաբեր
ցուցակի, որ ունի յինքեան զժամանակ իւրաքանչիւր
կարգեալ կանոնացդ, զտեղիս, թէ ով ոք, կամ յորմէ
գաւառէ զհայրապետաց ժամանակն, նշանակեցից,
թէ ո՞վ եբեր ի Հայաստան աշխարհս, եւ որոց հրամանաւ կարգեալ ճառեցին – Յետ ՃԺԱ, (111) ամի
սրբոյն Գրիգորի եղեւ թարքմանութիւն հայերէն լեզուիս... յՈստոս եպիսկոպոսէ արարեալ, որ չորրորդ էր
առաքելոցն:
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012, էջ 654-708:

20. 345ա Սահմանք հաւատոյ, որ ի Նիկիայ ժողովեցան ԳՃԺԸ. (318) սուրբ հայրապետքն, բացատրութիւն նորին ժողովոյ – Խոստովանիմք զՏէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս... ոչ առաւ բաժանումն միոյ դիմացն
անբաժանելոյ:
21. 345ա-52բ Այս թուղթ հերձուածողացն, զոր
վերնագրեցին. եւ Աթանասի է առ Ատտիկոս եւ է լի
հայհոյութեամբ – Ես այսպէս ածէի զմտաւ, եթէ
ամենայն ընդունայնաբ[ա]նութիւնքն ուր եւ իցեն
այն... ամփոփեաց զլուսաւորութիւն ճառագայթիցն
իւրոյ, արար խաւար ամենայն աշխարհի:
22. 352բ-4ա Սրբոյն Աթանասի յաղագս ապականութեան – Եւ դարձեալ մարմնոյն Բանին Աստուծոյ,
որ ընդ բնութեան մարմնոյն էր... ի վերայ բնութեան
աստուածութեանն հասանել կարասցուք:
23. 354ա Նորին Նիկիոյ հայրապետացն յաղագս
մարմնանալոյ Աստուծոյ բանին եւ հաւատոյ Զ.
գլխէն – Աստուծոյ շնորհապէս պարտ է հաւատալ
մարմնանալոյն... գործով զինքն երեւցուցեալ:
24. 354աբ Նորին ճառք ԲԺ.ան գլխոյ նզովելոյ –
Եթէ ոք ասիցէ կարծեօք երեւեալ... գրեալ է եղիցի նզովեալ:
25. 354բ-7ա Դաւանութիւն ի Նիկիայ սուրբ ժողովոյն ԳՃԺԸ. (318) հայրապետացն. մեկնութիւն ի
յայտարարութիւն եւ կշտամբանք հերձուածողաց –
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Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայր ամենակալ յարարօղն. յանդիմանեալ կշտամբին հեթանոսք... մի՛ դէմս
երկրպագեալ եղիցի նզովեալ:
26. 357ա Երանելոյն Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի, ի պատասխանոյ թղթոյն, որ ի Միջագետս Ասորոց, որով ձեռնադրեցաւ. Աբդիշու հայոց եպիսկոպոս Ասորաց, ի Ներսէսէ հայոց կաթողիկոսէ – Խոստովանեմք եւ հաւատամք իսկապէս զմարդանալն...
ուրանամք եւ միշտ ուրասցուք:
27. 357ա-63ա Բարսղի Կեսարու եպիսկոպոսի
ուղղափառի եւ Ապօղինարի հերձուածողի Վիճաբանութիւն առ միմեանս – Բարսեղ ասէ. Մարմին մարդկային ունէ՞ր Քրիստոս թէ՞ ոչ... յաղագս հաճութեան ընդունելով զմարդկութիւն, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
28. 363ա-4ա Ի թղթոյն Զենոնի բարեպաշտ եւ
ուղղափառ թագաւորի, որ կոչի Հենատիկոն, այսինքն՝ Միաւորիչ, որ յետ Լ. (30) ամի Քաղկեդոնի
ժողովոյն – Յաղագս այսորիկ ծանուցանել ձեզ փութացաք... որք զնոցայն խորհեցան եւ կամ խորհին:
29. 364աբ Ի թղթոյն Անաստասայ բարեպաշտի
ընդդեմ հերձուածողաց, որ էր յետ Բ.(՞) ամի Քաղկեդոնի ժողովոյն – Մի է սահման հաւատոյ, զոր ընդունիմք ԳՃԺԸ. (318) սրբոց հարցն, որ ի Նիկիայ ժողովեցան... երանելոյն Կիւրղի ԲԺ.ան գլխոյն գտանի:
30. 364բ-71բ Այս է թուղթ Լեւոնի՝ Հռոմայ վարդապետի, զոր գրեաց առ Փլաբիանոս, ընդդեմ մոլորութեանն Եւտիքեայ, զոր եւ Հայք Տումար ասեն:
Պրակք վեց: Առաջին գլուխ – Լէոն եպիսկոպոս սիրելի
եղբօրդ Փլաբիանոսի եպիսկոպոսի Կոստանդնուպօլսու, ողջոյն... կարողացուսցէ ճշմարտադաւան ուղղափառ հետեւօղսն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
31. 372ա-3ա Պատմութիւն տեառն Ներսէսի կաթողիկոսի հայոց Կլայեցոյ – Շնորհազարդն եւ հոգելին տէր Ներսէս յաջորդեաց զաթոռն հայրապետական
յեղբօրէն... մեզ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած մեր
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
32. 374ա-85բ [Տոմարական]
ա. 374աբ Կենդանակերպի աղիւսակ. լրացուած
ՋՂԴ.ից (994) ՌՇԿԹ. (1569):
բ. 375ա-85բ [Հրահանգ գործածութեան] – Ո՛վ ընթերցողք, քէն հանապազ նահանջէ այն տարին, որ նահանջ լինի... երեք շաբաթ առաջաւորի բարեկենդան
ուրբաթ օրն Տեառն ընդ յառաջ արա՛յ շաբաթ օրն
կիրակի է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Սարգիս գրչի. 2ա Զանարժանս յիշատակի յոգնամեղ տէր Սարգիս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որ մեղսամակարդ ձեռօք սկսայ զգիծս. Սուրբ Հոգին Աստուած
հասուսցէ յաւարտ բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք
սուրբ Լուսաւորչին:
41ա Զունայնս բարեաց եւ զլցեալս չարեօք, զեղկելի
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եւ զվատշուէր անձն տէր Սարգիս անհմուտ զգծօղ սորին յիշել աղաչեմ ի Քրիստոս, հանդերձ ծնողօք իմովք
եւ ամենայն արեան մերձաւորքն իմ, եւ զորդին իմ,
զնորաբողբոջ Յովհանէսն յիշել ի Քրիստոս զՏէրն իմ:
240բ (ստ. լս-ում) Վա՜յ եւ եղուկ գծողիս յայս
կիտիս եւ յայսմ թղթիս, զի դառն էր ինձ յայսմ ժամ:
2. Յակոբ գրչի. 373ա Փառք քեզ, փառաց թագաւո՛ր, աւրհնեալ եւ փառաւորեալ ամենասուրբ Երրորդութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, երրեակ անձնաւորութիւն եւ միասնական աստուածութիւն, արարիչ
յոչ էից ընթանուր արարածոց, գոյացուցիչ բնաւից
եղելոց, խնամիչ եւ կառավար համայն լինելութեանց,
քեզ աւրհնութիւն եւ գոհութիւն, պատիւ, փառք եւ
երկրպագութիւն ի բոլորից գոյից եւ ի մասանց արարածոց, տնօրինիչ եւ առաջնորդս ամենայն բարեաց,
Տէ՛ր իմ եւ Աստուած: Որ ըստ անոխակալ գթութեանդ
ետուր կարողութիւն մեղապարտ եւ դատապարտեալ
քո ծառայիս՝ Յակոբ յանարժան քահանայի, տեսանել
յաւարտ գծիս եւ ի վճար բանիս կրկնակի սուրբ գրոցս,
այսինքն՝ Ագաթանգեղոսի եւ Ընթանրականի եւ այլ
մասնաւոր բանից, զոր ծրարեալ |373բ| դրոշմեցի զսա
ի քարտիսի մեղսաներկ բազկաւս եւ աղտեղաշաղախ
մատամբս, ի վայելումն եւ զբօսանս տեառն Սիմոն աստուածաբան վարդապետի, արհի եւ քաջի եպիսկոպոսի, յիշատակ բարի յաւիտենիս այսորիկ ապագայից
եկելոց ընթերցողաց, յամի թուահաշութեան տոհմիս
ՌՃԿԳ. (1714), յամսեանն Յունիսի Ժ., ի գահս արքայանիստ եւ ի քաղաքս թագաւորական՝ ի գրոց Շօշ կոչեցեալ, որ այժմ Ասպահան արտաձայնի, ընդ ժամանակաւ թագաւորութեան Պարսից շահ Սուլթան Յուսէնի,
ի հայրապետութեան տեառն Աղէքսանդրի եւ առաջնորդութեան տեառն Մովսէս վարդապետի, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Հոգւոյ եկեղեցւոյ: Արդ, աղաչեմք զպատահօղսդ գրոյս՝ յիշեսջիք ի Քրիստոս զստացօղ սորին
զտէր Սիմոնն՝ մեծ րաբունին, եւ զհանգուցեալ ի Քրիստոս ծնօղսն իւր՝ զհայրն իւր Սարգիսն եւ զմայրն իւր
Յուղիդայն, եւ ամենայն արեան մերձաւորսն իւր, նաեւ
զեղբայրն իւր Մովսէս վարդապետն, եւ դու՝ յիշողք,
յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն, Հայր մեր:
385բ Անարժան Յակոբ քահանայս՝ գրիչս, յիշեցէ՛ք,
եւ իմ ծնօղս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Աբ (1723 թ., նոտրգիր) Աստուծով. թիվն
փրկչին մերոյ ՌԷՃՁԶ. (1786) եւ փոքրն Ազարիայ՝
ԱՃՀԱ. (171+1615=1786), Արեամ Գ., լուս ի չորսին, ի
Մուլչի Բանդարումն, լուսաւորեալ հոգի տէր Յակոբի
որդի պարոն Ծատուրն երազի տեսման այ, որ մէկ
սեղանի նըման բա[ր]ձրաւանդակ տեղ այ լինում, եւ ի
միջոյ նորայ մին աղբիւր այ բըղխում, որ ի հարցանելն
ասմ են՝ Այս է նշան սրբոց Սուքիազանց մարմինքն
յայտնըվելոյ, զոր ես՝ նուաստ տէր Գրիգոր մեղապարտ

1267

634

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

յաբեղայս թիվն ՌՃՀԲ. (1723) եւ Շբաթ ԺԱ. (11) Բումբայուց եկի տեղս, որ է Բանդ[ա]րն, եւ վերոյյիշեալ
պարոնն ինձ պատմէց, տեղս գրեցի Շբաթ ԻԹ.ումն
(29), տեսնենք վերջն ի՛նչ լինելոց է եւ կատարումն
ինչպէ՛ս կըլինի:
2. Պհպ. Գա (1840 թ., շղագիր, մատիտով վրան
գծուած) Ի 1840 ամի եւ յամսեանն մարտի 20ին, ես՝ ի
ներքոյ ստորագրող սրբազան արհիապանծ արքեպիսկոպոսս ընծայեցի զայս Ագաթանգեղոս գիրքս Վաղարշապատեցի Բզնունեան Գէորգ վարդապետին,
զորս բարեաւ վայելէ: Էր սա իմ սեփական եւ ոչ ի
յայլոց եւ կամ ի վանքական, վասն այն յօժարակամ
սրտի ընծայեցի: Որքան ընթեռնու, վասն իմ ասասցէ՝
Տէր ողորմեսցի:
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա՝ սեւ թանաքով բոլորակ,
ջնջուած, անընթեռնելի, թերեւս Ս. Ամենափրկչի
կնքադրոշմը, որի հետ նոյնն է ձեւով եւ տրամագծով,
տե՛ս ձեռ. 3306, 41ա: 3ա՝ սեւով ութանկիւն, անընթեռնելի: 385բ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ/ ///(անունն անընթեռնելի) ՎԱՐԴԱՊԵՏ/ ///(2 տող անընթեռնելի)»:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին սոսնձած թերթիկին՝ «ՌՃԿԴ. –
1715, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», Պհպ. Աա՝ «612, 3305»,
373բ՝ «Յամի Տեառն 1714, 149 տարուան գիր», մէջքին
սոսնձած թղթին՝ «Պատմութիւն Ագաթանգեղոսի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աբ՝ «Թիթք կչին մերոյ ՌԷՁԶԷ
(1787) աբգէր», Պհպ. Բա՝ «ростоить хорошо писаль еть гнига постой хорошо писаль», 140բ՝
«Սուտ է որպէս գիր ի վերայ ջրոյ»:

3306
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԻՍՊԱՀԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Սարգիս քհյ: ՄԵԿԵՆԱՍ՝ պրն Գրիգոր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ս.
Ամենափրկիչ վանք եւ Դաւիթ վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 328+1 (կրկն.՝ թ. 37, գրչի էջակալում՝ ա-յժգ., որ է՝ 3ա315ա). չգրուած՝ 1բ-2բ, 155աբ, 320բ-8բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԷx12+6 (Ա,
ԺԳ 13, ԺԱ 11, ԻԷ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. երեքնուկ, որի աջ կողմում «Z», ձախում՝ «H», 2. լուսին,
որից ցած՝ աստղ. այլ թուղթ՝ թ. 1, 155, 323-8՝ լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ 3. փայտէ ցանկապատ՝ մուտքով, մէջը՝ արջ եւ
«PROPALRED»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(15x10,3): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 30: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ դարչնագոյն կաշի, Ա. եւ Բ. փեղկերին ուղղանկիւն շրջանակի մէջ խաչելութիւն. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝
ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝ բրոնզ, բուսական դրոշմազարդերով: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի՝
մի երեսը սպիտակ, միւսը՝ ծաղկաթուղթ:

Նմուշ 5ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Գրիգոր Լուսաւորչի չարչարանքները, Տրդատ եւ պատուիրատուն՝ 4բ, Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ խոզակերպ Տրդատ՝ 40բ, Ներսես Շնորհալի՝ 154բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 5ա, 41ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 156ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ մարդ, թռչնագիր,
ձկնագիր, կենդանագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, կապոյտ,
դեղին, սպիտակ, մանուշակագոյն, վարդագոյն, բրոնզ:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ.
մատենագիտութիւն. Թ-ԺԷ. դդ., Գահիրէ, 2005, էջ 567:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը՝ մաշուած. թ. 130-1ի միջեւ 1
չգրուած թ. ելուստ, թերթերի վերին լուսանցից եզրահատուած,
որից թ. 5ի ճակատազարդի վերին մասը կտրուած. թ. 2-322՝ վերին մասը խոնաւութեան հետքերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-145բ [Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 1458, 2ա-183ա: [Յառաջաբան Ագաթանգեղեայ
Պատմութեան]/3ա-4ա: ա/5ա-23ա (խորագիրը տարբեր՝ Վարք
եւ պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին): բ/23ա-40ա

ՌՃԽԱ. – 1692
(խորագիրը՝ չիք): գ/41ա-118ա (խորագիրը տարբեր՝ Վարդապետութիւն սրբոյն Գրիգորի՝ առն Աստուծոյ): դ/118ա-45ա
(խորագիրը տարբեր՝ Կատարեցաւ վարդապետութիւն սրբոյն
Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ աւրհնելոյն ի բարձունս յաւիտեանս. ամէն):
Տե՛ս Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն հայոց, Մատենագիրք
հայոց, հտ. Բ. (Ե. դար), Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 1293
(նիշը Ա.), 1291-1735:

Բ. 145բ-52բ Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան մեծի
կայսերն Կոստանդիանոսի եւ սուրբ պապուն Սեղբեստոսի եւ Տրդատայ հայոց արքայի եւ սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի – Կամօք եւ կարողութեամբ համագոյ սուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն... աւանդեցաք ի ձեռն ատենադպրին հայոց արքային մեծիմաստի Ագաթանգեղոսի, ի փառս Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Հայր մեր, որ:
Տե՛ս Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան, Վենետիկ, 1695:

Գ. 153ա-192բ Թուղթ ընթանրական տեառն Ներսէսի կաթուղիկոսի Հայոց
– 153ա-4ա [Ցանկ գրոյս] – ա. Յաղագս թղթոյն
ընթանրականին տեառն Ներսէսի Հայոց կաթողիկոսի... ԿԲ. Յաղագս թղթոյն Պետրոսի հայրապետին եւ
Ակակայ, զոր գրեցին առ միմեանս, յետ ժողովոյն Քաղկեդոնի:
Տե՛ս ձեռ. 500, 4ա-51բ: ա/156ա-63ա: բ/163ա-70բ (խորագիրը տարբեր՝ Առ կրօնաւորս խարազնազգեացս): գ/170բ2բ: դ/172բ-8ա: ե/178ա-86ա: զ/186ա-90ա: է/190աբ: ը/190ա1ա: թ/191ա-2ա: ժ/192աբ:

Դ. 192բ-203ա [Թուղթք տեառն Ներսիսի կաթողիկոսի Հայոց]
Տե՛ս ձեռ. 500, 52ա-66բ: ա/192բ-5բ: բ/195բ-6ա: գ/196ա7ա: դ/197ա-8ա: ե/198ա-9ա: զ/199աբ: է/199բ-200բ: ը/200բ1ա: թ/201ա: ժ/201ա: ժա/201ա-3ա:
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Ե. 203ա-58ա [Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 500, 66բ-239բ: ա/203ա-4բ: բ/204բ-13ա:
գ/213ա-4բ: դ/214բ-9ա: ե/219ա-23բ: զ/223բ-30ա: է/230աբ:
ը/230բ-5ա: թ/235ա-6ա: ժ/236աբ: ժա/236բ-8ա: ժբ/238աբ
(խորագիրը տարբեր՝ Պատասխանի թագաւորական գրոյն
տեառն Ներսէսի երկրորդ անգամ): ժգ/238բ-41ա: ժդ/241ա-2բ:
ժե/242բ-5բ: ժզ/245բ-8ա: ժէ/248ա-53բ: ժը/253բ-8ա: ժթիա/չիք:

Զ. 258ա-314բ [Այլ թուղթք եւ բանք]
1. 258ա-81ա Թուղթ տեառն Գրիգորի կաթողիկոսի Հայոց, գրեալ եղբօր նորին Ներսէսի եպիսկոպոսի՝ հրամանաւ նորին, ի միջագետս Ասորոց... ի
խնդրոյ ուրումն աստուածասիրի Առիւծ անուն իշխանի Թուլկուրանն աւանի – Զի որ թէպէտ եւ տէրունականն հրաման յորդորէ զմարդիկք քննել զգիրս...
խոստացելոց բարութեանցն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր, որում փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
յԵրուսաղէմ, 1871, էջ 240-89:

2. 281ա-5բ Նորին Ներսէսի եղբօր կաթողիկոսի
Հայոց տեառն Գրիգորիսի պատասխանի թղթոյ
ուրումն Յակոբայ Ասորոց վարդապետի, ի մայրաքաղաքէն Մելտինոյ Հայոց – Ի զգալի դիտաւորութիւն
գրաւորական քում նամակի... ապրել ի դրժանաց,
յորոց նեղիմք, ի փառս Քրիստոսի:
Տե՛ս Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ,
յԵրուսաղէմ, 1871, էջ 230-40:

3. 285բ-92ա Թուղթ Ներսէսի արքեպիսկոպոսի
կիլիկեցոց Տարսոնի. Պատասխանի Յուսկանն արգելական ճգնաւորի ի մեծն Անտիոք, յորում լուծանէ
զհարցումն կղերիկոսացն Անտիոքու, եւ վասն որ ի
Հայք աստուածային շնորհի ճշմարտութեան ի վերայ
քահանայական կարգի եւ ժողովրդականաց ուղիղ
հաւատովն, որ ի Քրիստոս Աստուած մեր – Գիր քո
պատուականութեանդ, երանելի ա՛յրդ Աստուծոյ... զի
փառաւորեսցի ի քեզ Հայր երկնաւոր, միածին Որդւովն
եւ ամենասուրբ Հոգւովն յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
4. 292աբ Կարգաւորութիւն սուրբ եւ ուղղափառ
հաւատոյ Հայաստան[եայց] եկեղեցւոյ, որով յամօթ
առնէ զհերձուածօղս – Յառաջ քան զամենայն տո՛ւր
նոցա պատասխանի, որ հայհոյեն զքեզ այսպէս... որպէս ասէ Սոկրատ հրաշաբան պատմագիրն:
5. 292բ-3բ Պատճէն, որով զորովանամոլ արբեցօղսն յամօթ առնես այսպէս – Որք ծառայ են յորովայնի եւ հակառակք են աստուածեղէն գրոց...
խնդրեսցեն թողութիւն մեղաց քոց, եւ Քրիստոսի
փառք յաւիտեանս. ամէն:
6. 293բ-305բ [Վկայութիւնք յաղագս Քրիստոսի]
ա. 293բ-6բ Վկայութիւնք վասն ծննդեանն Քրիստոսի եւ մկրտութեանն, զի պարտ է տօնել ի միում
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աւուր՝ ի Յունվարի Զ.ն, ի Կղեմայ յառաքելասահման
կանոնացն, օգնեա՛ Սուրբ Հոգի Աստուած – Կարգեցին առաքեալքն Տեառն... տեսիլն եւ պապանձումն յառաջին օր տօնի քաւութեան եղեւ:
բ. 296բ Կիւրղի Աղէքսանդրու հայրապետի ի Թէոդոսի թղթոյն, որպես զի պարտ է ուտել ճրագալուցի
երեկոյն – Եւ արդ, պահելով զօրն... որպէս ի վաղ
առաւօտին յարուցեալ Քրիստոս:
գ. 296բ-7ա Վկայութիւնք ընդդէմ սոցա, որք ասեն,
թէ Տէրն ոչ եկեր զգառն Ե.շաբթոջ երեկոյին, Յոհաննու Ոսկիբերանի Աւետարանի մեկնութենէն – Վասն
որոյ ի հին Զատկին... յորժամ եկեր զգառն օրինակին
եւ զբաղարճն:
դ. 297ա-300ա Վկայութիւնք, զի պարտ է զսուրբ
պատարագն մատուցանել անխմոր եւ անջուր,
անաղ եւ անձէթ, Թադէոսի սուրբ առաքելոյն Քրիստոսի – Արժան է զհաց պատարագին... այլ ընդ Քրիստոսի յարութեանն պատուել զփրկագործ տօնախմբութիւն խաչին:
ե. 300ա-2ա Վկայութիւնք, զի պարտ է ասել զխաչեցարն ամենայն աւուր ի դէմս Որդոյ, Նեքտառեայ
Հռոմայ հայրապետի – Եւ արդ, ոչ եղեւ հնար զմարմինն Տեառն իջուցանել... զի բան խաչին կորուսելոցն է
յիմարութիւն:
զ. 302աբ Ի Հաւատոյ թղթէն տեառն Գէորգեայ,
որ առ Յոհաննէս պատրիա[ր]գ Ասորոց – Աւրհնեմք
զխաչ անուամբ Տեառն մերոյ... ընդէ՞ր աւրհնես զխաչն:
– 302բ Ի հաւատոյ թղթէն Ներսէսի վերջնոյ կաթողիկոսի Հայոց, որ առ Մանուիլ թագաւորն յունաց –
Եւ արդ, աւրհնութիւն խաչի... որ ել ի կողէն Յիսուսի
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
է. 302բ-3բ Ի Հաւատոյ թղթէն Գէորգեայ հայոց
կաթողիկոսի առ Յոհանէս պատրիար<ար>գն Ասորոց՝ Վասն ուրբաթազելի, զի սուտ է յամենայնի –
Արդ, եկեսցուք եւ յայնք որ զգիշեր... խաւարն եւ
մեղքն ոչ են յԱստուծոյ արարեալ՝ վկայութեամբ ամենայն աստուածեղէն գրոց:
ը. 303բ-4ա Վասն Զատկի մատաղի, զի բարի է,
եւ վասն այլոց մատաղաց յառաքելական երկրորդ
կանոնացն, զոր գրեաց Կղեմ[ես] հայրապետ հեթանոսաց – Կարգեցին առաքեալք եւ եդին հաստատութեամբ... իբրեւ զառաջին Զատիկն գառն զենցի:
թ. 304ա Վասն մատաղի՝ հարցումն Աշոտոյ իշխանի եւ պատասխանի Սահակի հայոց վարդապետի – Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչն սահմանեաց... եւ
այս կրկին գոհութիւն է:
ժ. 304աբ Ի Նիկիա երկրորդ կանոնացն՝ ընդդէմ
նոցա, որք խոտեն զագապ, որ է պատարագ մեռելոց
– Եթէ ոք գարշեսցի յայնցանէ... մի՛ կերիցէ թէ՛ քահանայ եւ թէ՛ աշխարհական:
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ժա. 304բ-5ա Վասն աղի աւրհնութեան՝ Յոստոսի,
երրորդ եղեալ եպիսկոպոս յԵրուսաղէմ յետ Յակոբայ եւ Շմաւոնի – Արդ, առաջին ի Վարդավառի տօնին... բայց դու ստուգիւ զնինուէացոցն երեք օր իմա՛:
– 304բ-305ա Վասն առաջաւորի պահոց – Սա
ստուգապէս Նինուէացոց պահքն է... զնինուէացցւոց
երեք օրն իմա՛:
ժբ. 305աբ Վասն դժոխոց եւ դառնագոյն տանջանաց նորա – Չար է անուն դժոխոց ի լսելիս... հուրն
ոչ շիջանի, յորմէ փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
7. 305բ-8բ Տեառն Ներսէսի արքեպիսպոպոսի
Տարսոնի կիլիկեցոց, յորժամ չոգաւ դեսպանութեամբ ի թագաւորէն Հայոց Լեւոնի ի Կոստանդնուպօլիս. Հարցումն պատրիարգին եւ պատասխանի
սրբոյն Ներսէսի – Իբրեւ յառաջեաց սուրբն Ներսէս
առաջի թագաւորին Յունաց... գտեալ սուրբն յաղթօղ
ամենայն յունաց, եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
8. 308բ-12ա Թուղթ հայոց կաթողիկոսի տեառն
Կոստանդեայ, զոր գրեաց յաստուածապահ դղեկէն
Հոռոմկլայէ առ թագաւորն Հայոց Հեթոմ, ի մայրաքաղաքն Սիս. Պատասխանի թղթին, որ ի պապէն բերաւ առ թագաւորն Հեթոմ, ի ձեռն ծար (=ծադ) ղիկաթին, որ կոչէր Տիմանջ ղիկաթ, ի թուին հայոց ՈՂԷ.
(1248). Գրեցաւ ի ձեռն արդիւնական վարդապետին
հայոց Վարդանայ, յարմարեալ իրս այս – Քրիստոսապսակեալ սուրբ թագաւորի ամենայն հայոց Հեթմոյ...
ողջ լե՛ր կրկին, թագաւորեալ թագաւոր աստուածասէր:
9. 312աբ Վասն Եփեսոսի երկրորդ ժողովոյն –
Երկրորդ ժողովն Եփեսոսի վասն Փլաբիանոսի եւ վասն
Եւտիքի եղեւ... Որդի բարձրելոյն կոչեսցի, եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
10. 312բ-3բ Յաղագս պիղծ ժողովոյն Քաղկեդոնի
– Ժողովն Քաղկեդոնի շինելով ի վերայ հիման Նեստորի... զի՞ ասէք յղանալ եւ ծնանիլ Աստուծոյ Բանին:
11. 313բ-4բ Ի չորեքտասան թղթոյն Ակակայ՝
Կոստանդնուպօլսի հայրապետի եւ Պետրոսի՝ Աղէքսանդրու հայրապետի, զոր յետ ժողովոյն Քաղկեդոնի գրեցին առ միմեանս. Ակակայ առ Պետրոս –
Հայր սուրբ Պետրո՛ս, Աղէքսանդրու հայրապետ, վէմ եւ
հիմն եկեղեցւոյ... ոչ ուրացար զնա առաջի թագաւորաց եւ դատաւորաց եւ իշխանաց:
12. 315բ-6բ Պատմութիւն տեառն Ներսէսի կաթողիկոսի հայոց Կլայեցոյ – Շնորհազարդն եւ հոգելին
տէր Ներսէս յաջորդեաց զաթոռն հայրապետական...
մեզ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած մեր այժմ եւ միշտ
եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
13. 316բ-9ա Թուղթ սրբոյն Դիոնէսի առ Տիմոթէոս. Յաղագս մահուանն Պետրոսի եւ Պօղոսի եւ
նահատակութեան նոցին – Ո՛վ աշակերտ աստուածային եւ որդի հոգեւոր... ընդ որում եւ զպսակն առ-
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ցո՛ւք ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. ստ. լս-ում կան բնագրերի խորագրերի համառօտութիւնները:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դար, շղագիր
1. 1ա [Ոտանաւոր] – Մատթէոս մարդ անուանեցաւ, / զի զմարդկութիւն Տեառէն սկսաւ... զի արծարծեալ ճրագիս իմ բոց, / մի՛ խրթնասցի յաւարտ հողմոց:
2. 319բ [Ոտանաւոր] – Ներսէս փրկչին պատկեր
գործեալ, / զբանըս եւ զգործս ի կիր արկեալ... որ աստ
գրով կայ շարադրեալ:
3. 320ա [Ոտանաւոր] – Թաթ աստուածային, գրէր
ի սրտին / Մեսրոպայ մեծին ըզգիրս մեր ազգին...
ազգիս Հայոց լուսաւորիչ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 4ա Զանարժանս յիշատակի զՍարգիս էրէցս՝
վատնօղ բանի եւ անարժան այցելուի, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս Աստուած, որ մեղսամակարդ բազկաւս եւ աղտեղաշաղախ մատամբս սկսայ զգիծս, զոր Սուրբ Հոգին
Աստուած հասուսցէ յաւարտ, բարեխօսութեամբ
սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին: (գրչափոխութեամբ)
Վաղմ է Սուրբ Ամենափրկչի վանքին եւ վայելումն
Դաւիթ վարդապետին:
40ա Վաղմ է Սուրբ Ամենափրկչի վանքին եւ վայելումն Դաւիթ վարդապետին:
152բ Զունայնս ի բարեաց եւ զանարժանս յիշատակի զՍարգիս էրէցս՝ զգծօղ սորա յիշել ի Քրիստոս
աղաչեմ, եւ դուք վարձս ի Տեառնէ առնուցուք. ամէն:
314բ Փա՛ռք քեզ, փառաց թագաւո՛ր, աւրհնեալ եւ
փառաւորեալ ամենասուրբ Երրորդութիւն՝ Հայր եւ
Որդի եւ Սուրբ Հոգի, երրեակ անձնաւորութիւն եւ
միասնական աստուածութիւն, արարիչ յոչ էից ընթանուր արարածոց: Գոյացուցիչ բնաւից եղելոց, խնամիչ
եւ կառաւարար համայն լինելութեանց, տեսականաց եւ
անյայտից: Քեզ աւրհնութիւն եւ գոհութիւն, պատիւ,
փառք եւ երկրպագութիւն ի բոլորից գոյից եւ ի
մասանց արարածոց, տնօրինիչ եւ առաջնորդ ամենայն
բարեաց, Տէ՛ր իմ եւ Աստուած: Արդ, գրեցաւ գիծս այս
եւ ի վճար բանիս կրկնակի սուրբ գրոցս, այսինքն՝
Ագաթանգեղոսի եւ Ընթանրականի եւ այլ մասնաւոր
բանից, ի թուահաշուութեան տոհմիս Արամեան ՌՃԽԱ.
(1692), յամսեանն փետրվարի ԺԵ. (15), ի թագաւորութեան ազգին կարմրագլխաց շահ Սուլեհմանին,
յամս աստուածապատիւ եւ հոգեւոր տեառն մերոյ Նահապետ կաթողիկոսի ամենայն Հայոց, ի գահս արքայանիստ եւ ի քաղաքս թագաւորական Իսպահան կոչեցելոյ, որոյ էր |315ա| հովիւ եւ առաջնորդ յաւուրս յայս
տէր Ստեփաննոս արքեպիսկոպոս եւ բանիբուն վարդապետ, խոհական եւ հանճարեղ, խստակրօն եւ ճգնաւոր, ժուժկալ ի պահս եւ յաղօթս, եւ ամենայն իրս եւ ի
բանս, զոր Տէր Աստուած շնորհեսցէ զսա եկեղեցւոյ
իւրում ընդ երկայն աւուրս: Արդ, ստացաւ սուրբ
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գիրքս, որ կոչի Ագաթանգեղոս եւ Ընթանրական, բարեմիտ եւ հանճարեղ, հեզահոգի եւ պայազատ պարոն
Գրիգորն, ի յալալ յընչից իւրոց եւ ետ վաղմ Սուրբ
Ամենափրկչի վանքին, ի վայելումն Դաւիթ վարդապետին, յիշատակ իւրն եւ ծնօղացն՝ պարոն Յովանիսին
եւ Մարիանէ, եւ եղբայրն իւր պարոն Ոհանջանն, եւ
որդին իւր նորաբողբոջ պարոն Պետրոսջանն, եւ
դստերքն իւր՝ Անայի խանումն եւ Մուրասա խանումն.
յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք: Դարձեալ յիշեցէ՛ք զպարոն Գրիգորն եւ զկողակիցն իւր մանուկ
Նազլուխանն, եւ դուստրն իւր Զիբիթախանումն, որ
հանգուցեալ են առ Քրիստոս: Դարձեալ յիշեցէ՛ք զպարոն Գրիգորն եւ զվերջին կողակիցն իւր Շմէլն, եւ
դստերքն իւր Ազաթլու եւ Լէլիխանն. յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք: Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ
զձեզ, ո՛վ հոգեւոր հա՛յրք իմ եւ եղբա՛րք, ի խորոց
որտէ եւ հառաչմամբ մտաց, եւ յորդ արտասուօք
հայցեմ զանարժան գծօղ սորա զՍարգիս քահանայս,
որ մականուամբ եմ քահանայ, եւ ոչ գործօք, յիշել
աղաչեմ հանդերձ ծնօղոք իմովք, որ հանդիպիք սակս
սուրբ գրոցս կարդալով կամ օրինակելով, թողութիւն
ներելոյ անցուցէք ընդ իս ի սղալանացս, կամ ի խոժոռ
գրիս, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոս յաւուր
գալստեանն նորա. ամէն, Հայր մեր, որ յերկինսդ ես:
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320ա (1725 թ., բոլորգիր) Յիշատակ է գիրգս իմ՝
Ջուղայեցի մահտեսի Դաւիթ վարդապետին, որ եմ
սպասաւոր եւ առաջնորդ Սուրբ Ամենափր[կ]չի վանիս, թիւն ՌՃՀԴ. (1725), որ մերով գոյիւք եւ արդեամք,
այսինքն՝ վարդապետական գաւազանի պտղովն ստացեալ եղեւ, եւ ո՛չ այլ ուստեքէ, վասն որոյ ըստ մերում
յօժար կամօքն վաղմ եւ յիշատակ ետու Սուրբ Ամենափրկչի աթոռիս: Մի՛ ոք իշխեսցէ ձեռնամուխ լինիլ՝
ծախել, գրաւել կամ հանել ի սուրբ ուխտէս, այլ մանաւանդ հայցեմ ի ձէնջ՝ ապագայից եկելոց եղբարց, որք
հանդիպիք ի սմայ ընթռնլով կամ գաղափարելով, միով
Հա՛յր մեղայիւ յիշեսջիք զիս, հանդերձ ծնողիւք իմովք,
եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի: Եւ թէ ոք
յանդգնի ծախել եւ գրաւել կամ այլ ինչ պատճառանօք
իւրացուցանել եւ զփոքր յիշատակարանս կտրել,
հոգւով եւ մարմնով պարտական լիցի ինձ՝ ահաւոր
ատեան դատաստանին Քրիստոսի: Վերջ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 41ա սեւ թանաքով բոլորակ՝ «ԹՎԻՆ
ՌՄԾ. (1801), ՍՈՒՐԲ ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ»:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին սոսնձած թղթին՝ «ՌՃԽԱ.
– 1692, Մ[եսրոպ], եպիս[կոպոս]», «613, 3306»:
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ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ՝ Կիւրեղ (3բ-30բ), Ոհանէս (1ա-2բ, 31ա-198ա):
ՍՏԱՑՈՂ՝ Ոհանէս (գրիչը):
ԹԵՐԹ՝ 198+2 (կրկն.՝ թ. 1, թ. 144). չգրուած՝ 1աբ, 3ա: ՊՐԱԿ՝
Ա-ԺԳx16 (Ա 31, Բ 13, Գ, Ժ, ԺԱ 12, Թ 11, ԺԳ 12+1): ՆԻՒԹ՝
թուղթ (թ. 1-55). լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. ոճաւոր զինանշան, 2. վեցթեւ ծաղիկ, այլ թուղթ (թ. 56-198). լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ 1. եռամահիկ, 2. գծային խաչ երեքնուկով պսակուած, որի աջ ու ձախ կողմերում «VC», 3. իրար յաջորդող լուսին, աստղ (թ. 191): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝
թ. 3-30 (16,5x11), թ. 1-2, 31-198 (17x10,5-10,8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝
թ. 3-30 (նմուշ՝ 7ա), թ. 31-198 (նմուշ՝ 177ա): ՏՈՂ՝ 20-21 (թ. 119), 18 (թ. 21-30), 26 (թ. 31-55), 22 (թ. 56-196): ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, մէջքը՝ սեւ կտաւ, Բ. փեղկի
վերին եւ ստ. եզրերը վարդագոյն մոմլաթ. միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ չգրուած սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. չգրուած
սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 7ա

Նմուշ 177ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, 2ական գամերն ու կապիչներն ընկած, Ի. դարի 50ական թթ-ին կազմը նորոգուած եւ
թերթերի մի մասի հիմքերն ու եզրերն ամրացուած. թ. 55-6ի միջեւ թերեւս 1 թ. թափուած, խոնաւութեան հետեւանքով թերթերի
մեծ մասի գրադաշտը գունափոխուած-սեւացած. 20ա՝ գրադաշտը
հաւանաբար ջնջած, ապա վրան սոսնձած կարկատան թղթով
ծածկած, 41բ՝ թանաքի հետքեր, թ. 43՝ ստ. լս-ը 1 սմ ընդլայնակի
կտրած, 26-30 66-71 75-80, 96բ-7ա, 100բ-1ա, 103ա եւ այլն՝
առանձին հատուածներ լս-ներում գծումներով յատկանշուած:
Ծնթ. Կիւրեղը գրել է թ. 3-30ը թերեւս իբրեւ Յոհանէսի
գրածի թափուած մասի լրացում՝ աշխատելով գիրը նմանցնել Յոհանէսի գրին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-2բ Ցանկ գրոյս այս է – ա. Պատմութիւն սրբոյն
Բագարաթայ Տորոմենոյ եպիսկոպոսի. եւ լուսաւորիչ
եղեւ... լզ. Այս է պատմութիւն աղչեկանն եւ տղային:
ա. 3բ-19բ Յասմ աւուր վկաբանութիւն սրբոյն
Բագարաթայ Տոռոմենոյ եպիսկոպոսի. եւ լուսաւորիչ եղեւ – Սուրբն Բագարատ աշակերտ էր սրբոց
առաքելոցն... ընդ այլ երանելի ճգնաւոր կանայս:
բ. 20բ-30բ Բ. Տեսիլ սուրբ առաքելոյն Պաւղոսի՝
յորժամ տարան զհոգին – Լուարո՛ւք, որդի՛ք մարդկան, ի միտ առէ՛ք զպատուէրս... ողորմեա՛ց մեզ հրեշտակ ասողդ Աստուծոյ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս յաւիտենից:
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գ. 31ա-43բ Գ. Սրբոյն Յակոբա Սրճոյ էպիսկոպոսի ասացեալ Մեծի ուրբաթին չարչարանաց Տեառն
մերոյ Յիսուս Քրիստոսի, յիններրորդ ժամուն, որ
հրաւիրեցաւ աւազակն ի դրախտ եւ ի քերոբէն, որ
պահէր զճանապարհս ծառոյն կենաց – Անծանաւթ
ծնունդ ծոցոյ Հաւր միածին Որդի՛, զարթո՛յ... զուարճացո՛յ զսա յարքայութեանդ մեծի փառաց քոց հայեցողութեամբ, եւ քեզ փառք յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց
ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգոյդ այժմ յաւիտեանս. ամէն:
դ. 44ա-9բ Դ. Երանելոյն Եփրեմի ասացեալ Վասն
ահեղ հարուածոց կարկտի – Բազում կերպարանք են
պատուհասից եւ սպառնալեաց Աստուծոյ, զոր
յաւգուտ... արժանի արա՛ ժամանել եւ վայելել ինչոյս
Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ այժմ:
ե. 49բ-55բ Ե. Հարցումքն սուրբ հաւրն Մակարա
վասն էրիտասարդին եւ պատասխանիք վասն վարուց – Ասէ երիտասարդն ընդ ծերն. Հա՛յր սուրբ, կամին հարցանել ընդ քեզ... ի յայն մեղացն ազատին, այլ
եթէ ծոյլ լինին եւ ա/// (վերջը թափուած):
զ. 56ա-8բ Զ. Նաւասա[րդ] ԺԹ. եւ Օգոստոսի ԻԹ.
Տօն է գլխատմանն Ոհաննու Մկրտչին – Իսկ յորժամ
մկրտեաց Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս եւ քարոզէր ժողովրդեանն... բազում բժշկութիւնք կատարին ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
է. 59ա-60բ Է. Քաղոցի ԺԸ. եւ Դեկտեմբերի ԻԶ.
Վկայաբանութիւն սրբոյն ըՍտեփանոսի Նախավկային – Սուրբըն ըՍտեփաննոս այր լի շնորհօք...
նորահաս պտուղ առաջի թագաւորաց գօվելի է, նոյնպէս սուրբն ըՍտեփաննոս առաջի Աստուծոյ:
ը. 61ա-3բ Ը. Վկայաբանութիւն Պողոսի առաքելոյն – Այս Պողոս էր կամակից ըսպանման... համարձակ քարոզէին ամենայն առաքեալք ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
թ. 63բ-6ա Թ. Քաղոցի Ի. եւ Դեկտեմբերի ԻԸ.
Վկայաբանութիւն սրբոյն Յակոբայ – Սուրբ առաքեալն Յակոբ էր եխբայր սրբոյն Ոհաննու աւետարանչին... բազում բժշկութիւնք լինին ի փառս Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ:
ժ. 66ա-72բ Ժ. Վկայաբանութիւն գլխաւոր առաքելոցն Պետրոսի եւ Պողոսի – Իսկ յետ յարութեան եւ
համբարցման Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ... հաստատեսցան հաւատով. եւ է հաստատ մինչեւ ցայսօր:
ժա. 72բ-8բ ԺԱ. Քաղոցի ԺԹ. եւ Դեկդեմբերի ԻԷ.
Եւ այլ միուս պատմութիւն սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ Պողոսի վասն չարչարանացն նոցայ – Սրբոց
առաքելոցն Պետրոսի եւ Պողոսի ելհամբում (՞) զօրութիւնս առնեն... ի Հռօմայ քաղաքին եւ ի սրբազան փափին, որ է յաւիտեանս. ամէն:
ժբ. 78բ-82ա ԺԲ. Տրէի Թ., Նոյեմբերի ԺԷ. Եւ գնաց
ի Լիդի քաղաքն ասորիցոց, եւ պատմութիւն սրբոյն
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Փլիպոսի առաքելուն – Յորժամ Փլիպոս առաքեալն
գնաց ի վիճակն իւր, աշակերտօքն... զտօնս սրբոց կատարել պաշտումամբ եւ պատարագօք:
ժգ. 82ա-5ա ԺԳ. Պատմութիւն Յոհանու աւետարանչին – Սա էր եղբարն սրբոյն Յակոբայ առաքելոյն... գրիցեմ ձեզ Աւետարան, որ օրհնեալ յաւիտեանս
սաւիտենից. ամէն:
ժդ. 85ա-7բ ԺԴ. Հոռ<ոմ>ի ԺԷ. եւ Սեկտեմբերի
ԻԶ. Պատմութիւն եւ գալըստեանն սուրբ աւետարան[չ]ին եւ մատամբն սրբոյն Յօհանու – Ի միում յաւուր
պատարագեաց եւ հաղորդեաց ինքն... վերանալն
սուրբ մարմնոյն, որ է օրհնեալ, փառք յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
ժե. 87բ-91բ ԺԵ. Վկայաբանութիւն ս[ր]բոյն Անդրէի առաքելուն եւ սրբոյն Մաթէոսի աւետարանչին –
Իսկ յետուգուն (՞) սրբու գալըստեան սուրբ առաքեալքն... սահմանեցին օրէնք եւ սահմանք ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
ժզ. 91բ-3բ ԺԶ. Արեգի ԻԳ. եւ Մարտի ԼԱ. Իրեգում
ճառն է վասն թերէհաւատութեան Թումայի – Յորժամ
որ ըզՔրիստոս ըմբռնեցին հրէաքն... կամիք զիս խաբել, ասեն առաքեալքն:
ժէ. 93բ-102ա ԺԷ. Տրէի Ժ. եւ Նոյեմբերի ԺԸ. Վկայաբանութիւն Գրիգորի Լուսաւորչին – Սրբոյն Գրիգորի հայրն Անակ էր մեծ վէզիր Խօրասանու... եւ անդ,
ի մէջ ծառոյ միոյ հանգեաւ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
ժը. 102ա-5ա ԺԸ. Վկայաբանութիւն սրբոյն Մինասայ, Երմոգինեա եւ Գրաբուսի վկայիցն – Սուրբըն
Մինաս կռապաշտ էր... ծառայեաց մինչեւ ի մահ ի
փառս քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
ժթ. 105ա-7բ [ԺԹ.] Պատմութիւն եւ ըսքանչելեաց
Պարսղի հայրայպետին – Յաւուր միում սուրբն Բարսեղ գնաց ի տուն քահանայի միոյ... աւանդեաց ըզհոգին ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
ի. 108ա-10ա [Ի.] Պատմութիւն եւ յիշատակ Մալխասայ եւ Կոսպարայ – Սոքայ էին վաճառական եւ
միայտեղ շրջէին... բուրէր հոտն անուշ մինչեւ ի մահ, ի
փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
իա. 110ա-3ա [ԻԱ.] Պատմութիւն տէր Ոսկան
քահանայի եւ իւր որդի ըՍտեփանոսի – Տէր Ոսկան
քահանայի կինն գերի արարին եւ տարան... պատարաք ոչ մատուց վասն ահագին տեսլեան, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
իբ. 113ա-5բ Ի[Բ.] Պատմութիւն Կոստանդիանոսի թագաւորին – Կոստանդիանոս թագաւորն ԺԲ.
(12) տարեկ[ան] էր, յորժամ որ թագաւորեաց... հանգեաւ ի խաղաղութիւն ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ յաւիտեանս սաւիտենից. ամէն:
իգ. 115բ-8ա [Ի]Գ. Պատմութիւն խաչայփայտին
եւ դշխոյն Հէղինէի, թէ որպէս գնաց Երուսաղէմ եւ
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տեղեկացաւ աստուածընկալ խաչն – Իսկ յետ խաչելութեանն եւ յարութեան Քրիստոսի... եկն ի Կոստանդինուպօլիս ուրախութեամբ եւ խնդութեանն, ընդ
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
իդ. 118ա-21բ ԻԴ. Պատմութիւն սուրբ Ոսկանցն –
Սուրբ Ոսկեանքն զինաորք էին եւ կռապաշտք... ուրախանային եւ փառս տային Աստուծոյ, ընդ որում օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
իե. 121բ-4ա [Ի]Ե. Պատմութիւն սրբոյն Սարգիս
զաւրայվարին եւ որդուն նորա Մարտիրոսին – Եւ
սուրբն Սարգիս մեծ զօրայվար էր եւ ազգաւ հոռոմ...
բազում նշանս լինի, ուրում փարք յաւիտեանս. ամէն:
իզ. 124ա-7բ [ԻԶ.] Պատմութիւնն անողորմ Պետրոսին – Այր մեծայտուն մի Պետրոս անուն եւ ունէր
բազում ոսկի եւ արծաթ... հանգեաւ ի խաղաղութեան.
փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:
իէ. 127բ-31ա ԻԷ. Պատմութիւն Յոբայ արդարուն
– Երանելին Յոբ էր զարմէն Աբրայհամու... ողորմած
եղեւ աղքատաց եւ կարօտելոց ի սէրն Քրիստոսի
փառք յաւիտեանս. ամէն:
իը. 131ա-5բ ԻԸ. Պատմութիւն սրբոցն խառասնից (=քառասնից) – Որք ի Սեփաստիա կատարեցան... բժշկութիւնս կատարին ի դրունս Սրբոցն Քառասնից, ընդ որում փարք յաւիտեանս. ամէն:
իթ. 135բ-9բ ԻԹ. Պատմութիւն անդամայլուծին –
Այս անդայլուծս աղքատ էր համ տկար... վերացաւ
Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ի յերկինս, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
լ. 139բ-42բ Լ. Պատմութիւն Ռուսինոսի տնտեսին,
որ էր ազգաւ հայ, ի գաւառէն Մոկաց – <Յ>Ի վանք
մի բնակեալ էին Խ. (40) միայբանք եւ ճքնաորութիւնն
առնէին... զինչ եղեւ Ռուսինոս ճգնաւորն, որ է օրհն[եալ] յաւիտեանս. ամէն:
լա. 142բ-4բ Պատմութիւն եւ փոխման սրբոյհի
Աստուածածնին – Իսկ յորժամ եհաս աւուրքն փոխման աշխարհէս... նովաւ առնէր բազում ըսքանչելիս ի
փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
լբ. 144գ-5բ ԼԱ. Պատմութիւն Կիպրիանոսի. սայ
էր ազգաւ ասորի, ի քաղաքէն Անդիոքայ – Զի Կիպրանոս չարայչար կախարդէր... բարի հաւատօվ կատարեցաւ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
լգ. 146ա-51ա ԼԲ. Աւրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութեան եւ զպատուիրանս, որ խոնարհեցոյց Տէրն
յարարածս ի հողեղէն բնութիւնս – Ո՛վ աստուածասէր եղբայրք, պատմեմ զքանչելի նշանս, որ եղեւ...
բանք իմ մի՛ անցցէ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս.
ամէն:
լդ. 151ա-7բ ԼԳ. Վասն պահուց պնդութեան
խրատ Եփրեմի – Ազդող եւ աւկտակար եւ կարեւոր են
պահոց պնտութիւնք... ժառանկել զանանց բարու-
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թեանց վայելջութիւնքն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,
որում փարք յաւիտեան:
լե. 158ա-76ա ԼԴ. Յաղակս ժողովոյն, որ եղեն –
Հարցումն. Յորո՞ւմ ամի եղեն ժողովք եւ ո՞ւր եւ վասն
է՞ր: Պատասխանի. Յառաջին ժողովումն ի Նիկեայ...
ա. 160ա-70բ Առանձին ժողովք Հայոց – Եւ որպէս
այսորիկ ժողովք ընդդէմ հասարակաց... թէպէտ բաժանեալ լիցի ի նոցանէ:
բ. 170բ-6ա Դարձեալ վասն միաբանութեան եւ
բաժանումն եկեղեցւոյ հարցն – Ազգ առ ազգս բաժանեալ լինի գաւառ եւ լեզուաւ... եւ այլ առաքելոցն
արգել: Այսքան վասն հաղորդութեան:
լզ. 176ա-8ա [ԼԵ.] Վարք եւ յիշատակ մեծ վարդապետին մերոյ Գիրիգորի Դաթեւացուն – Երջանիկ եւ
անճառելի շնորհօք Հոգոյն Աստուծոյ լցեալ վարդապետս Գրիգորոս էր բարեպաշտ ծնողաց զաւակ... այսպիսի ձեւովս եկեալ լինի յաշխարհս, որոյ յիշատակն
աւրհնութեամբ եղիցի:
լէ. 178բ-85ա Վկայաբանութիւն սրբոյն Աբդլմսէհի, որ թարքմանի ծառայ Քրիստոսի – Ամենեքեան, որ հաւատացեալ են ի Քրիստոս... կեցեալ անդ
Ղեւի բարի վարուք եւ հանգեաւ ի Քրիստոս խաղաղութեամբ, նոյնպէս եւ մայրն սրբոյն ի փառս Քրիստոսի:
Ծնթ. գրչափոխութեամբ՝ գունատ թանաքով, գրուած է
հիմնական մասից ժամանակ անց, ցանկում արտայայտուած չէ:

լը. 186ա-96բ Այս է պատմութիւն աղչիկանն եւ
տղին – Մեծայտուն մի կայր ի քաղաքի, ունէր բազում
գանձս... աշխարհին տէր կացոյց զմանուկն, եւ Քրիստոսի մարդայսէրին փարք յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
Ծնթ. Յայսմաւուրքներից եւ Ճառընտիրներից յայտնի
պատմութիւնների վերաշարադրուած բնագրական նիւթեր են:

– 198ա Աղօթք վասն բժշկութեան ճերմի եւ դանդի – Սուրբն առաքեալն Պարթուղիմէոս ել ի լեառն
Դաթուանայ... ազատի Աստուծով. ամէն:
ՅԱԻԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԸ. դար, նոտրգիր
1. 197ա [Խրատ] – Այս է դժոխոցն թիվն... որ կոչի
Կ. (60):
2. 197բ [Տաղ անոյշ. հմմտ. ձեռ. 2266, 333ա] –
Անճառելի բանն ի Հօրէ ինչի նման է / Որ լոյս ծագեաց
մեզի յամար խիստ կեղեցիկ է... Մեկն. Անճառելի Բանն
ի Հօրէ ան Հայր Աստուած է... իւր միածինն է:
3. 198բ [Վասն Մօվսէսի մարգարէի] – Մոսես
մարքարան որ էտէս ի Սիոնէական լերինն... Սուրբ
կոյսն որ ոչ այրեցաւ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Կիւրեղ գրչի. 19բ Եւ Աստուած ողորմի Ոհանէսին եւ իւր ծնողացն. ամէն:
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30բ Ես՝ գծողս Կիւրեղս, եւ զաշխատողս զՈհանըսս եւ ծնողս մեր եւ զձեզ. ամեն:
2. Յոհանէս գրչի. 43բ Տէ՛ր Աստուած, ողորմի գրողի սորայ Յոհանէսին եւ իւր ծնողացն եւ իւր եղբարցն,
գարդացողաց եւ լսողաց ասացիք. ամէն (նման՝ 82ա):
49բ Տէր Աստուած ողորմի ստացողի սորայ, գրողիս
եւ ծնողաց եւ եխբարցն եւ ազգայկանացն, կարդացողաց եւ լսողաց. ամէն:
58բ Որողմի պարեխօսութեամբ Ոհաննու Մկըրտչին եւ Գրիգորիսի ըստացողի գրոյս Ոհանէսին եւ իւր
ծնողացն եւ եխբարցն եւ որդկանցն եւ իւր կողակ|59ա|ցին, ազկայկանացն, կարդայցողացն եւ լսողացն. ամէն (նման՝ 66ա, 78բ, 87բ, 91բ, 102ա, 110ա,
121բ, 185ա, 197ա):
60բ Քրիստո՛ս Աստուած, սրբոյն ըՍտեփաննոսի
եւ ամենայն սրբոց բարեխօսութեամբ ողորմեայ մեղայպարտ Ոհանէսին եւ իւր ծնողացն, որդկանցն եւ
կողագցին եւ եխպարցն եւ ազգայն|61ա|ացն, կարդայցողացն եւ ունկնտրողացն. ամէն (նման՝ 63բ, 72բ,
105ա, 107բ, 118ա, 124ա, 127բ, 131ա, 135բ, 139բ,
142բ, 144բ, 151ա, 157բ, 178ա):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 198բ (1769 թ., նոտրգիր) Ես՝ Ղազարս, որ եկի
Սուրբ Աթոռն մեր[ոյ] թվին ՌՄԺԸ. (1769), Հոգտպերի
ԻԵ. (25):
2. 30բ (1775 թ., նոտրգիր) Այս է յիշատակ
պատմութիւն օոր գարդայ Ա. Հար մեր երկին ասայ,
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Աստուած սրողն. ես՝ Յարութինս գիրեցի թվին ՌԲՃԻԴ.
(1775) Փոտըրվարի ԻԶ. (26) գիրվեց:
3. 20ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Գրեցես անարժան Սարքիս, որ Յօհաննէսիս ես անարժան թողթս գրեցի որ
քեզ, թէ դու իմանաս մեզ համար ինչ որ բիտի:
4. 43բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Այս է [յի] շատակ տէրուց
Ղազար օվ որ գարդայ:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «3307», 1բ սոսնձած թղթին տեղեկութիւններ ձեռագրերի վերաբերեալ եւ «640, 3307»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա «չուրալ իրն է, լազան կցիք», տառեր, Պհպ. Աբ, 20ա, 28բ, 29ա, 32բ, 84բ, 96բ, 120բ,
133բ, 134աբ, 146բ, 147ա, 164բ, 166աբ, 169բ, 185բ,
187բ՝ հայերէն զանազան տառեր, 3ա՝ «Գրիջ փուցութիւն մեղա քեզ Տէր, բազում ողորմեայ Աղաճան ալախան», «Տէր Աստուածածին», 32բ՝ «Բել», 57ա՝ «Մոսէս
Մըցըր», 96բ՝ «Սուրբն Գրիգոր»: 165ա՝ «լուս գփ»,
165բ՝ «Ղանգես», «Թէոփ», 166ա՝ «Կանթեղ», 166բ՝
«Դ. աւետարանիչք», 167ա՝ «առքել Ֆ», 185ա՝ «Վարք
եւ յիշատակ սրբոյն երանելի Ստեփաննոսի – Սուրբն
ըՍտեփանոս էր: Ահա մեղաւորք են եւ աջողեալ է
նոցայ կան եւ ունին զմեծութիւն աշխարհի. ամէն»,
185բ՝ «Ի Աստուծոյ ծառայ Գէորքէ որ շատ բարի վասն
բարի հասցէ զմեզ /// (2 տող ջնջած)», «Ի տէր Գրիգորիս հասցէ այս գիրս Ղալայան Սիվիս եւ Օհն, ՌՃ.»,
198բ՝ «Սարգաւագոյնս», «Բերեալ է առաջի ողորմութիւն Աստուծոյ որով փրկեալ», «Դարձեալ տարիալ
տնկեցին զնայ յերկրին քամայ որով լուսաւորեցան
առաջի», «Ագար որ արեր զմարդն»:

3308
ՎԱՐՔ ԵՒ ՄԱՏԵՆԱԳՈՐՈՒԹԻՒՆՔ ԵՒԱԳՐԵԱՅ ԵՒ ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ
ԳՐԻԳՈՐԻ
ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մատթէոս աբղյ Ընկզձորեցի:
ԹԵՐԹ՝ 131+1 (կրկն.՝ թ. 46). չգրուած՝ 1աբ, 131աբ: ՊՐԱԿ՝ ԱԺԱx12: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. թագով
պսակուած անընկալելի պատկեր, որից ցած շեղանկիւն ողկոյզ,
2. թագով պսակուած խառն ոճաւորմամբ անընկալելի պատկեր,
3. ոճաւոր զինանշան, մէջը խաչ, ներքեւում 2 բոլորակ՝ «B»,
«W» տառերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(14,5x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 97ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ
ծաղկաթուղթ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ կապտաւուն
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ.
կապտաւուն չգրուած թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով,
թագակիր արջ՝ ձեռքին տապար (երեւում է վերին մասը), մասն
կազմաստառի:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը տեղ-տեղ մաշուած, թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թերթերի եզրերին խոնաւութեան հետքեր, թ. 1՝
հիմքից կիսով չափ անջատ, թ. 131՝ անցքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-130բ [Վարք եւ մատենագիտութիւնք Եւագրեայ եւ լուծմունք Գիրգորի]
Տե՛ս ձեռ. 1734, 2ա-382բ: ա/2ա-5ա: բ/5ա-6ա: 1/6ա-16բ:
2/16բ-34ա: 3/34ա-63ա: 4/63ա-6բ: 5/66բ-76բ: 6/76բ-107բ:
7/107բ-10բ: 8/110բ-4բ: 9-14/չիք: 15/115ա-30բ: ա/115ա-9բ:
բ/119բ-30բ: գ-է/չիք:
Լս-ներում հեղինականիշ անուններ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 97ա

Գրչի. 114բ Շնորհօք մարդասիրին եւ օգնականութեամբ նորին Աստուծոյ կատարեցաւ առաջին գիրք
սուրբ եւ երիցս երանեալ երջանիկ հօրն մերոյ Եւագ-
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րեայ: Արդ, գիտութիւն լիցի հարց իմոց եւ եղբարց, զի
Եւագրի Առաջին գիրքն, որ Ճ.աւոր (100) ասի, աւարտեցաք, բայց Երկրորդ գիրքն, որ Գիտնաւոր եւ Արդիւնաւոր կոչի, թողաք: Զի չեղաք ձեռնհաս գրել զբովանդակն, այլ յետ առաջնոյն զերրորդ գիրքն գրեցաք: Որք
կարդաք ի սմանէ եւ կամ օրինակէք եւ շահիք ի շնորհալի բանիցս, աղաչեմ, զի լի բերանով Աստուած
ողորմի ասիցէ՛ք մեղսամած սորին մեղաւոր, սուտանուն Մատթէոս ապեղայիս, որ է Ընկզձորեցի, այլ եւ
ծնօղացն իմոց՝ հօրն իմոյ Մանուկին եւ մօրն իմ Հուռումին, եւ եղբարցն իմոց, Հայր մեղայիւ միով |115ա|
իշեսջիք, եւ դուք լինիցիք արժանի երկնից արքայութեանն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն, Հա՛յր:
130բ Փառք եւ գոհութիւն, պատիւ եւ երկրպագութիւն, որ ետ զօրութիւն եւ կարողութիւն փինատ եւ
փանաքի մեղսամած Մատթէոս աբեղայիս, որ աւար-
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տեցի զերկու գիրք սրբոյն երիցս երանելոյ երջանիկ
հօրն Եւագրիոսի: Աղաչեմ զընթերցօղսըդ, որք հանդիպիք գրոյս, արժանի առնէք զիս ձեր սուրբ աղօթիցդ
մասնակից լինել եւ հոգւոց հանգուցելոց ասել. եւ Հա՛յր
մեր որ յերկինս, եւ զկնի Աստուած ողորմի ասել, որ եւ
դուք՝ ողորմի ասօղքդ գտջիք ողորմութիւն ի Քրիստոսէ
յուսոյն մերմէ, որէ աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա, 131բ սեւ թանաքով շրջան,
կենտրոնում խաչ:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին սոսնձած թղթին՝ «Նուէր
մատենադարանի Մայր Աթոռոյ յԱստրախան քաղաքէ», Պհպ. Աա՝ «642, 3308», «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», մէջքին սոսնձած թղթիկին՝ «պատմ. ///2բ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա (նոտրգիր, գրչի ձեռքով)՝ «Տէր
Ալէքսան իմ ամէն եւ յիշատակ է այս Եւագրըս», 131բ՝
«իմ տէր Ալէքսանիս է եւ յիշատակ»:

3309
ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 70. չգրուած՝ 1աբ, 67ա-70բ: ՊՐԱԿ՝ 1-7x10: ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսադրոշմով՝ «GCCLNI»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x14,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14-14,5x9,8): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 20ա):
ՏՈՂ՝ 18-9: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն հէնքով ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ
եզրերը բաց շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ.
աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 20ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. մէջքի վերին մասը ճաքած, ստորին մասում ցեցի անցք:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-66բ [Աստուածաբանութիւն]
ա. 2ա-7բ Գլուխ Ա. Յաղագս սիրոյն Աստուծոյ, որ
առ մեզ (Ա.-ԻԷ.) – Եւ այժմ զի՞նչ է ինձ աստ. զի բարձաւ ժողովուրդ իմ ձրի... զփառս եւ ճշմարտութեամբ,
այսինքն՝ իմաստութեամբ ըստ առաջնոյն (Բանք Ոսկի[ականք]):
բ. 7բ-9բ Գլուխ Բ. Յաղագս նախկին գալստեանն
փրկչին (Ա.-Է.) – Հարկ եղեւ գալուստ Քրիստոսի յաշխարհ, զի այլոց իրիք... զի մի՛ տեսցէ զփառս Աստուծոյ:
գ. 9բ-10բ Գլուխ Գ. Յաղագս աւետման սուրբ
կուսին (Ա.-Ե.) – Կրկին ընթեռնումք ի սուրբ գիրս
երկախօսութիւն մի ի մէջ Եւայի եւ բնասարկուին...
կարմիրն՝ մեղաւորաց այրումն, կապոյտն՝ արդարոց ի
փառս, անտառ՝ աղեղն:
դ. 10բ-1բ Գլուխ Դ. Յաղագս ծննդեանն Քրիստո-

սի (Ա.-Զ.) – Ծնունդն է շնորհալի, փառաւոր եւ պտղալի, Տիտոս Բ. 11: Քանզի երեւեցաւ շնորհն Աստուծոյ...
այս յարմարի եւս եկեղեցւոյ. Սէր Աստուծոյ Գլ. 48:
ե. 11բ-5բ Գլուխ Ե. Յաղագս չարչարանացն Քրիստոսի (Ա.-ԺԷ.) – Մատնիչքն Քրիստոսի են վեց. երեքն
յաստուածային կողմանէ... ուստի ընտրէ մեռանիլ,
քան զապրիլն. եւ այլն: Սէր Աստուծոյ 47:
զ. 15բ-8բ Գլուխ Զ. Յաղագս սրբոյն խաչին (Ա.ԺԲ.) – Համբարձումն ձեռացն Քրիստոսի ի վերայ խաչին... ետ մեզ վերածնանիլ, յառնել եւ յաւիտեան թագաւորել. Բանք Ոսկի[ականք]:
է. 18բ-20ա Գլուխ Է. Յաղագս սրբոյ Յարութեան
(Ա.-Ը.) – Յարութիւնէն Քրիստոսի խնդութիւն պարգեւեց ի դժոխս եղեալ հոգւոցն... զի ի ժողովուրդն
հրէից ոչ գոյ իմաստութիւն, եւ առաքեալք փախեան եւ
այլն յամարեա՛. Մեկն. Եսաեայ, Գլ. 27:
ը. 20ա-1ա Գլուխ Ը. Յաղագս համբարձմանն
Քրիստոսի (Ա.-Գ.) – Բարձրացաւ արեգակն, եւ լուսին
եկաց ի կարգի իւրում... սոյնպէս եկեսցէ ի վերացուցանել ձեզ ընդ իւր:
թ. 21ա-2ա Գլուխ Թ. Յաղագս գալստեանն Հոգոյն Սրբոյ (Ա.-Է.) – Յորժամ վերացաւ Եղիա, եթող
Եղիսէի աշակերտին... ուրեմն եւ ոչ Հոգին Սուրբ կարէ
գտանիլ անդ, այլ սատանայ. Մեկն. Իմաստ. Գլ. 1:
ժ. 22բ-6բ Գլուխ Ժ. Յաղագս ահեղ դատաստանին (Ա.-ԻԲ.) – Նախ գուշակեաց զօրն դատաստանի
Յովսէփ, որ ի բանտին... այս յարմարի եւս արդարոց,
ըստ այնմ՝ զԵկայք օրհնեալն մեկնելով. Բանք Ոսկի[ականք]:
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ժա. 26բ-8բ Գլուխ ԺԱ. Յաղագս սուրբ Աստուածածնի (Ա.-ԺԴ.) – Ո՞վ է սա, որ երեւեալս է իբրեւ
զառաւօտ գեղեցիկ, իբրեւ զլուսին... դուք մտածեցէք
տառապեալ մօրն. եւ այլն. Սէր Աստուծոյ 47:
ժբ. 29աբ Գլուխ ԺԲ. Յաղագս հրեշտակաց (Ա.-Ե.)
– Հրեշտակք նկարին թեւօք պատանի եւ մերկք...
եռացեալ էր սիրով, զի զաշխարհս ոչինչ համարեցաւ.
Բանք Ոսկի[ականք], Գլ. 3:
ժգ. 29բ-33ա Գլուխ ԺԳ. Յաղագս սրբոյ (Ա.-Ի.) –
Քրիստոս զառաքեալսն անուանէ եղբարս... առ ճշմարիտ արժանապատուութիւն մարտիրոսութեան. Մեկն.
Իմաստ. Գլ. 3:
ժդ. 33ա-4ա Գլուխ ԺԴ. Յաղագս եկեղեցւոյ (Ա.Դ.) – Եկեղեցին է դրախտն Ադամայ, զի ընդ նմին... եւ
մեռաւ, զայսոսիկ կարես յամարել ի վերայ եկեղեցւոյ.
Մեկն. Եզե[կիելի], Գլ. 24:
ժե. 34ա-5բ Գլուխ ԺԵ. Յաղագս սրբոյ հաղորդութեան (Ա.-Է.) – Յովսէփ Արիմաթացին սուրբ կտակօք
պատեաց... ատամունք նոցա առեալ, ոչ կարեն իմանալ
զքաղցրուիւն նորին. Սէր՛՛, Գլ. 23:
ժզ. 35բ-42բ Գլուխ ԺԶ. Յաղագս խոստովանութեան, զղջման եւ ապաշխարութեան (Ա.-ԼԶ.) – Ոչ
կացոյց Աստուած խոստովանահայր զհրեշտակս... այսպէս եւ ի մէնջ խնդրէ զղջումն զխոստովանութիւն եւ
զապաշխարութիւն, Բանք Ոսկի[ականք]:
ժէ. 42բ-4ա Գլուխ ԺԷ. Յաղագս աստուածաբանական առաքինութեանց առհասարակ (Ա.-Զ.) –
Հաւատն իբրեւ սիւն լուսեղէն լուսաւորէ զմեզ... ի մահ
մատնի տանուտէրն եւ այլն. Ի թուղթն, Յակ[ոբայ]
Մծբ[նեցւոյ] առ Լուս[աւորիչ]:
ժը. 44ա-5ա Գլուխ ԺԸ. Յաղագս հաւատոյ – Եթէ
կամիս կատարեալ լինիլ հաւատով... դժուարին է մտանել ի հաւատս Քրիստոսի. եւ այլն. Անտառ անցանել:
ժթ. 45ա-6բ Գլուխ ԺԹ. Յաղագս սիրոյ (Ա.-Թ.) –
Կոյս արկեալ է ի բանտ վասն հաւատոյ, առ որ մտանէ
բարի զինուոր մի եւ... յորժամ տարան զշնացեալ կինն
առ նա՝ առ ի դատել. Յոհն. 8. 5, Մեկն. իմաստ. Գլ. 1:
ի. 46բ-7բ Գլուխ Ի. Յաղագս հնազանդութեան
(Ա.-Զ.) – Ադամ ցոր վայր էր հնազանդ Աստուծոյ, հնազանդէին նմա... որոյ գիտացեալ զպատճառն, այլ ոչ
երբէք ելանէր. Ռօտիկ՛՛ 312:
իա. 47բ-8բ Գլուխ ԻԱ. Յաղագս աղքատութեան
(Ա.-Դ.) – Է պարտ յագենալ ընչիւք աշխարհի... Քրիստոս ի քեզ լիցի ի կորուստ. Ռօտիկ՛՛ Վեց, 122:
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իբ. 48բ-50ա Գլուխ ԻԲ. Յաղագս քրիստոնէական
վարուց (Ա.-ԺԲ.) – Քրիստոնէին արի լինել պարտ է...
եւ չորրորդ՝ յաւիտենական փառաւորութեան. Անտառ,
Պահանջել:
իգ. 50բ-1բ Գլուխ ԻԳ. Յաղագս աղօթից (Ա.-Է.) –
Միտքն է քաղաք Տեառն զօրութեանց ըստ Դաւթի...
իսկ հպարտն եւ պիղծն սատանայի. Մեկնութիւն Իմաստասիրաց, Գլ. 1:
իդ. 52ա-3ա Գլուխ ԻԴ. Յաղագս ողորմութեան
(Ա.-Զ.) – Զոր ինչ տամք կարօտելոց, զամենայն գրեն
հրեշտակք ի մատեանս... արեգակն եւ լուսինն ձրի
լուսաւորեն զմեզ. Եօթն. 523:
իե. 53ա-4բ Գլուխ ԻԵ. Յաղագս հեզութեան եւ
խոնարհութան (Ա-Զ) – Բնակի միայն ի հեզս եւ ի
խոնարհս, որ ցուցանէ... որք զինքեանս մեղաւոր համարին որպէս մաքսաւորն. Անտառ, Գալ.:
իզ. 54բ-6բ Գլուխ ԻԶ. Յաղագս բարի մտածմանց
(Ա.-ԺԱ.) – Մովսէսի չեւ եւս գնացեալ յերկիրն աւետեաց... այսինքն՝ քննիչ խորհրդոց եւ ունկնդիր լեզուի.
յայտնի է Մեկնութիւն Իմաստասիրաց, Գլ. 1 հմր. 6:
իէ. 56բ-7բ Գլուխ ԻԷ. Յաղագս բնաւորութեան
մարդկան (Ա.-Ե.) – Բարի մարդն զայլս եւս բարի
կարծէ... այնք, որ վասն Աստուծոյ գործեն, զոր ինչ
գործեն. Բանք Ոսկի[ականք], 3:
իը. 57բ-60ա Գլուխ ԻԸ. Յաղագս ստութեան աշխարհի եւ աշխարհայնոց (Ա.-ԺԵ.) – Դաւիթ աղքատ
հովիւ, ունելով զցանկութիւն աշխարհի... զոր պատրաստեաց Աստուած սիրելեաց իւրոց. Բանք Ոսկի[ականք]:
իթ. 60ա-1բ Գլուխ ԻԹ. Յաղագս գարշութեան մեղաց (Ա.-ԺԳ.) – Ենեքայ ասէ, եթէ գիտէի թէ Աստուած
ներէ... Սաւուղ, զի հալածես. եւ այլն: Ահա զնոցին
ինքն էառ: Բանք Ոս[կիականք]:
լ. 61ա-3ա Գլուխ Լ. Յաղագս պատժոց մեղաց
(Ա.-Թ.) – Որ ով ոք մեղանչէ, նովիմբ եւ պատժի.
Իմաստ. 11.17... անդ լիցի լալ եւ կրճել ատամանց՝
ըստ երրորդին. Բանք Ոսկի[ականք]:
լա. 63ա-6բ Խրթին Մեկնութիւնք (Ա.-ԺԹ.) –
Աներեւոյթքն ի սկզբանէ աշխարհի արարածովքս իմացեալ տեսանի... պատշաճ վարկեալ են ընթեռնուլ ի
խորհրդեան պսակին:
Ծնթ. 29-30 թերթերի միջեւ եղած, ձեռագրիս մասը չկազմող, չհամարակալուած 1 թերթ առանձնացւել եւ 2231 համարի
ներքոյ մուծուել է Հայերէն պատառիկների շարք:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Քարոզգիրք «Սէր Աստուծոյ», 669,
3309»:
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3310
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Կ. ՊՈԼԻՍ
ԹԵՐԹ՝ 97 (գրչի էջակալում՝ 3-68, որ է՝ 29ա-62բ). չգրուած՝
1ա-3ա, 25ա-27բ, 93բ-4ա, 96ա-7բ:
ՊՐԱԿ՝ 1-4x6 (1՝ 3, 3՝ 12)+Ա-Զx12 (Ա, Զ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝1. «UU», 2. «TA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,8x14,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x10-10,5). սեւով, ապա
կարմրով սահմանագծուած, ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 28ա): ՏՈՂ՝ 30 (թ. 4-30), 27-8 (թ. 28-95): ԿԱԶՄ՝ մագաղաթ, դեղնաւուն. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր ցայտկէն:

Նմուշ 28ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի մագաղաթի գոյնը տեղ-տեղ
մգացած, կեղտոտուած, թ. 36-7ի միջեւ 1 թերթի ելուստ, թ. 8797՝ հիմքին, Բ. փեղկին՝ ցեցի անցքեր, թ. 4, 5՝ անկիւնում մատնահետքեր, թ. 3-4՝ վերին ձախ անկիւնում խոնաւութեան հետք,
թանաքի մգութեան հետեւանքով գրեթէ բոլոր թերթերի գիրն
արտացոլուած հակառակ երեսներին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-9ա [Անանուն, Մեկնութիւն Ստորոգութեան
Արիստոտէլի]
ա. 4ա-5բ Ստոր[ոգ]ութիւնք Արիստոտէլի (Հարցմունք եւ պատասխանիք վասն Ներածութեան Պորփիւրի) – Ելոյր հարկաւորի քրիսաւորէ եւ յառս Արիստոտէլի ստորոգութեանցն վարդապետութիւն... Հարցումն. Զի՞նչ է Ներածութիւնք Պորփիւրի: Պատասխանի. Ե. ձայնք են... մակացութեան ընդունակ եւ
սահմանաւ յայտնել այս է, եւ այս կարճառօտաբար:
բ. 4բ-5բ Ստոր[ոգ]ութիւնք Արիստոտէլի – Գոյացութիւն, որակ, քանակ, առինչ, ուր, երբ, կալ, ունել,
առնել... քանզի ի միջի գոլով կարողք գոն եւ սեռք գոլ
եւ տեսակք: Այսքան բաւ լիցի վասն Ժ. Ստորոգութեանցս եւ զբովանդակն գտցես ի Մեկնութիւնս գրոցն
Արիստոտէլի:
գ. 5բ-9ա Վերլուծութիւնք Արիստոտէլի ի տասն
բանիցն – Ստորոգութիւնք ներքին ասութիւնք ասին
կամ քննութիւն, այսինքն՝ զներքինն քննել կամ
իմանալ, իսկ տասն յաղագս տասն բանի հաստատել...
իսկ կրելն աշխատութիւն կամ հալածանք, կամ
վտանգ, կամ տառապանք, վիշտք կամ չարչարանք,
ուրախութիւն կամ տրտմութիւն, մխիթարութիւն կամ
հանգիստ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Բ. 10ա-24բ [Կղեմէս Գալանոս], Ի գիրս ֆիսիկային,
այսինքն՝ բնաբանութեան Արիստոտէլի. Յաղագս
սկզբանցն բնական մարմնոյ. Առաջին վիջաբանութիւն. Թէ զի՞նչ եւ քանի՞ք իցեն սկզբունքն բնական
իրաց
Տե՛ս ձեռ. 133, 2ա-27բ: ա/10ա-1ա: բ/11աբ: գ/11բ-3բ:

ՌՃՂԴ.-ՌՃՂԶ. – 1745-1747
դ/13բ-5բ: ե/16աբ: զ/16բ-8ա: է/18ա-20բ: ը/21ա-3ա (խորագիրը տարբեր՝ Յաղագս արարողական-վաղճանական պատճառաց): թ/23ա-4բ:

Գ. 28ա-95ա Բանք իմաստասիրականք եւ աստուածաբանականք համառօտաբար իբր սահմանօրէն արտադրեալք եւ հաւաքեալք ըստ այբուբենից,
աշխատասիրութեամբ Լէհացի Ստէփաննոսի բանասիրի
Տե՛ս ձեռ. 110, 370ա-463բ: ա/28ա-38ա: բ/38ա-41ա:
գ/41ա-2բ: դ/42բ-4բ: ե/45ա-8ա: զ/48ա-9բ: է/49բ-50ա: ը/50ա:
թ/50աբ: ժ/51ա: ժա/51բ-2բ: ժբ/52բ-3բ: ժգ/53բ-6ա: ժդ/56ա7ա: ժե/57ա-60ա: ժզ/60ա-4բ: ժէ/64բ-5ա: ժը/65ա-9բ: ժթ/69բ72ա: ի/72ա-4բ: իա/74բ-6ա: իբ/76ա-8ա: իգ/78աբ: իդ/78բ83ա: իե/83աբ: իզ/83բ-7ա: իէ/87ա-9բ: իը/89բ-90ա: իթ/90բ1բ: լ/91բ-2բ: լա/92բ-3ա, 94բ-5ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 24բ Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ,
որպէս էրն ի սկզբանէ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն: Յամի Տեառն 1745:
36բ-7ա թերթերի միջեւ (կտրուած թերթի հիմքելուստի վրայ) Յիշեցէ՛ք եւս ըզտիրացու Գրիգորս եւ
զծնողսն ւիր /// (1 բառ ջնջած), զի որ յիշիցէ՛ք, Տէրն
մեր Յիսուս Քրիստոս տացէ զթողութիւն մեղաց ցերոց.
ամէն: Հա՛յր մեր որ յերկինս ես, սուրբ:
95ա Յամի Տեառն 1747:
Փառք եւ պատիւ յաւէժական
ամենասուրբ Երրորդութեան,
ինքնագոյի մի տէրութեան,
միասնական աստուածութեան,
երկրպագեմ միշտ յաւիտեան,
զի զօրացոյց զտկարս անբան
որ ոչ թերի մնաց զայս բան,
տուողին շնորհաց զբանս անհամար,
կրկին լիցի զփառըս գումար:
Բանին կենաց ամբիծ տաճար
ամէնօրհնեալ Աստուածամայր, |95բ|
զի բարեխօս լինիս դու յար
մեղաւորաց յօժարաբար
գծօղ գծիս, որ եմ հաւար,
արա՛ վիրացս փութով դու ճար:
Գրեցաւ ի Կոստանդնոյբօլիս:
95բ Ի թուին Հայոց ՌՃՂԱ. (1742) Դեկտէնբերի Ի.
(20) նշան ինչ երեւեցաւ յերկինս, քանզի ի շաբաթու
գիշերին, ի յինն ժամու գիսաւոր աստղ (գիսաւորի
նկար) իմն ցոլացեալ տեսանիւր, մինչեւ ի յարշալոյսն,
եւ յետոյ ծածկեցաւ:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 3բ (1774 թ., նոտրգիր) Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի միաբան, Սիմէօն սրբազան կաթողիկոսի աշակերտ
եւ կողմանցն հիւսիսոյ, նաեւ մայրաքաղաքին Հաշտրախանու երբեմնական առաջնորդ եւ նուիրակ Սանահնեցի Յովսէփ արքեպիսկոպոսինն է գիրքս այս: Ի վայելելն ձեր, ո՛վ ուսումնասէր եղբարք, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զՅովսէփ եպիսկոպոսս եւ զկրկնակի ծնօղսն իմ,
զվերոյգրեցեալ բազմաշխատ վեհապետն ամենայն հայոց, որ է հոգեւոր ծնօղ իմ եւ սնուցիչ, եւ զմարմնաւոր
ծնօղսն իմ՝ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս զՇիօշբէկն եւ
զՔեթէվանն, եւ զեղբարսն իմ՝ զպարոն Մովսէսբէգն եւ
զպարոն Բեժանն, եւ զքորս իմ եւ զբարեբողբոջ զաւակունսն նոցին եւ զամենայն ազգայինսն իմ, որք կոչին
Արղութեանք, որք են ի տոհմէ նախարարացն Հայոց,
այսինքն՝ Զաքարեա մեծի սպարապետին՝ որդւոյ
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Սարգսի իշխանին, զորոնց վիպէ պատմիչն Կիրակոս
եւ պատմագիրն վրաց: Որք եւ այժմ եղբարքն իմ
իւրեանց ծառայօքն եւ ամենայն ստորադրեցելովքն
բնակին պանդխտութեամբ ի քաղաքն Թիլֆիզ, ընդ
հովանեաւ խաչազօր արքային քաջին Հերակլայ, ակն
ունելով վերին այցելութեանն եւ նորոգութեան սեպուհ
գաւառին իւրեանց: Հանդի[պ]օղքդ եւ յիշօղքդ զմեզ
յաղօթս, յիշեսջիք ի Քրիստոսէ ի մեծի հայրապետին.
ամէն, 1774 ի Հաշտրախան:
2. 4ա (ի ստ. լս., 1774 թ., նոտրգիր) Սանահնեցի
Յովսէփ արքեպիսկոպոսինն է:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԹ. [դար], Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»,
«N 71», «668, 3310», Ա. կազմաստառին սոսնձած
թուղթ՝ ձեռագրի վերաբերեալ տւեալներով:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բ. կազմաստառ՝ «1898-1747/151»:

3311
ՊԵՏՐՈՍԻ ՂԱՓԱՆՑՒՈՅ ՏԱՂԱՐԱՆ
ԺԹ. դար
ՍՏԱՑՈՂ՝ Յօհան Փառակցով (Փառակեցի):
ԹԵՐԹ՝ 34 (գրչի էջակալում՝ 3-70, որ է՝ 1ա-34բ): ՊՐԱԿ՝ 1-5x8
(Ա 9, Գ 6, Ե 3): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. կապոյտ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «8///», «///20»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,8x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (17,5x14,5-14,7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նման՝ 25ա): ՏՈՂ՝ 23:
ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն թուղթ. մէջքը՝ կարմիր մետաքս. Միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
Ա-Թ+Ժ-ԺԱ. Ա, ԺԱ՝ չգրուած սպիտակ թուղթ. մասն կազմաստառի, Բ-Ժ՝ դեղնաւուն թուղթ:

Նմուշ 25ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – «Զսրբոյ Ամլորդւոյն. Մեծի Մկրտչին
Քրիստոսի»՝ 15ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր:
Վ ե ր ջ ն ա զ ա ր դ ՝ հրեշտակ՝ 15բ, ձուկ՝ 34բ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմած ԺԹ. դարում Ս. Էջմիածնում, նորոգուած ԻԱ. դարում Մատենադարանում. թ. 1-3ի վերին մօտ
6սմ լայնութեամբ թափուած մասերը լրացուած նորոգման դեղնաւուն թղթով, գրադաշտը վնասուած, թերի, թ. 4-9, 34ի վերին
լուսանցի թափուած մասերը լրացուած վանդակաւոր տպարանային թղթով. թերթերի անկիւնները սեւացած, գրադաշտը թանաքից գունափոխ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. ա. 1ա-24բ [Օգնեա Տէր. Առ համագոյ ամենասուրբ Երրորդութիւնն, Երգ Առաջին. Աղբիւր կենաց –
Բաշխօղ շնորհաց՝ ինքնագոյ, ինքնագոյ. / անեղ, աներբ
եւ անքանակ, գերագոյ գերագոյ] / ո՜ երրեակ եւ մի
անհաս թուի (=բնութիւն) համագոյ. / ցողեա՛ զանճառ
ըղշնորհըս քո ի հոգիս, / ի հոգիս. եւ զովացո՛ զիս
ըզպասքեալ ծարաւիս... աննըւազ բարութիւն ցօղեա՛:
Ծնթ. Ձեռագիրս արտագրուած է հետեւեալ տպագրից՝
Գրքոյկ, կոչեցեալ Երգարան... ի Կօստանդնուպօլիս քաղաք, ասացեալք ի յետնորդ միաբանէ մօրն լուսոյ Սրբոյ Էջմիածնի ի

Պետրոսէ վարդապետէ Ղափանցւոյ, ի թուականիս ՌՄԻԱ. (1772).
զարդագրերը եւ նկարը նմանեցնեուած են տպագրին, ձեռագրի
երկրորդ մասը տպագրի համեմատ խառն դասաւորութիւն ունի:

բ. 1բ [Առ Տէր Յիսուս – Ի քո անհուն եւ յորդառատ
ողորմութիւնդ յուսալով. / ի գլորմանէ դարձեալ յառնեմ ըզմեղանս իմ ողբալով. / ո՜հ ինձ ողբակից զաշխարհս ամէն ըզլալականս] առնելով. / ո՛վ տէր Յիսուս,
նեղելոյս յոյս քաւութեան, քաւութեան, / ինձ լսեցո՛
ըզքոյդ բարբառ բերկրութեան... ամէնառատ ողորմութիւնդ աղաչեմ. ո՛վ՛՛:
գ. 2աբ [զՓեսայէն խորհրդոյ, եւ Հարսնէն լուսոյ –
Գարուն եղեւ, յարեաւ հիւսիւն ամլական. / եկըն թեման,
շընչեաց ի մերս այգեստան, / երփնաւորեալք երեսք դաշտաց փայլեցան.] եւ բուրեցին ըզհոտս իւրեանց աննըման... փութա՛ եւ է՛ջ գովեալ քոյր իմ նազելի, արի մտ՛՛:
դ. 2բ-3բ Վէպ զանձնէ եւ աղերս առ Տէր (Դ.) –
Խա[ւարեալ եմ հոգւով՝ մեղօք չարաչար. / ի մէջ տըղմի
առթաւալիմ անդադար. / գոչեմ առ քեզ, լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր
իմ բարերար, / Հայր ան]պատճառ, Որդ[ի անճառ, Հոգի գերափառ] / ախտիւ մեղաց կարկամեալ կապեցեալ
կամ... մի՛ տար ի կեր զիս գազանց անդնդայնոց չար
ժանեաց:
ե. 3բ-4ա Զալեկոծութենէ Հոգւոյս (Ե.) – Աշխարհս
է ահագին ծով լայնատարած. / յորում ալեօք ծըփի
անձն ի արտալած... մաղթանօք դըշխոյի մօր քոյ միշտ
կուսին, ողորմեա՛ ինձ Աստուած:
զ. 4աբ Սիրաբորբոք եւ ըղձալիր աղերսանք առ
թագուհին երկնից եւ բարեխօսն ամենայն Քրիստոնէից (Զ.) – Նոր առաւօտ մայր սուրբ յուսոյ / եւ յորդառատ վտակ լուսոյ... լիցիս միջնորդ քո Միածնին. կոյս՛՛:
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է. 4բ-5ա զՑնծութենէ Լուսնահաւոյն (Է.) – Ի գալ
գարնան եղանակին, երկիրս ամէն կանաչացաւ, /
եկեալ երգնակն, էջ ի յայգին... ծիծառն եկեալ առնէ
մեզ յուշ, թէ օր սիրոյ ձեր մերձեցաւ:
ը. 5աբ Առ Տիրուհին եզական, նմանութեամբ զանազան (Ը.) – Ակն արփիացայտ՝ գեղ արեւնըման / ի
դիրս աստեղաց՝ ճաճանչ տիրական... դիմելոցն առ
քեզ լե՛ր միշտ օգնական. ի մէջ համայնից՛՛:
թ. 5բ-6ա Զպտղաբերութենէ բարի գործոց եւ
զփոյթ սպառեցմանէ նորին (Թ.) – Լուսաբեր ցըրօնքն
իմ վարդի / յանկեան այգւոյն՝ անկեալ բարդի... զարհուրիմ յոյժ եւ սասանիմ. մի թա՛՛:
ժ. 6աբ Առ մայրն ողորմութեան (Ժ.) – Ծառ խնկաբեր եդեմաբոյս անթառամ, / սէր իմ անթառամ... այց
ար, սէ՛ր իմ, այց արա՛:
ժա. 6բ-7ա Ի մուտն գարնան հրաւիրումն խնդութեան եւ զարթչիլն ի քնոյ լուսնահաւոյն (ԺԱ.) – Ո՛հ ի
գալ գարնան այգիքն ամէն բերկրեցան, / զարդ ըզգեցեալ բերկրեցան, ո՛հ... գան սէր իմ, գան. գան սէր իմ,
գան. ո՛հ:
ժբ. 7աբ Առ պանծալին հրեշտակաց սուրբ կոյսն
Մարիամ (ԺԲ.) – Արի,՛ ե՛կ, արի, նազելի՛, արի՛, ե՛կ,
արի, / բորբոքեալ վառի սիրով քով հոգիս իմ այրի...
ողորմեա՛, գըթա՛, փութապէս գերւոյս անճարի. նա՛՛:
ժգ. 7բ-8ա Ողբ պիլպիւլին վասն բացման վարդին
(ԺԳ.) – Ի գալ գարնան եղանակին / փութայր պիւպիւլն ի սէր վարդին... տեսեալ ըզքեզ ոյժ ըստանամ, /
դարձեալ անդէն եւ զօրանամ. վարդ՛՛:
ժդ. 8ա Դարձեալ ի մայրն լուսոյ եւ ապաւէնն յուսոյ (ԺԴ.) – Է՜ մայր ամբիծ, կոյս գերամբիծ՝ ամէնօրհնեալ թագուհի / անշամանդաղ սուրբ արուսեակ՝ դշխոյ
երկնից պանծալի... գեղապաճոյճ ճիռ օրհնութեան քոյայնոց աղբերացեալ. արի:
ժե. 8բ-9ա Զվարդէ իմանալիոյ (ԺԵ.) – Ի հրոյ սիրոյդ վառեալ հոգիս վառի եւ ոչ հովանայ, / հառաչելով
յարակ ողբայ եւ ոչ այնու զովանայ... ցաւքն յամենուստ ի վերայ իմ տեղայ որպէս հոսանի. իմ՛՛:
ժզ. 9աբ Դարձեալ առ ազատիչ մայրն գթութեան՝
ամէնօրհնեալ կոյսն Աստուածածին (ԺԶ.) – Յաւիտենից նշան ուխտի՝ կամարաձեւ ծիածան / անօրինակ
մարմնաւորաց՝ գեղով փայլուն աննման... դէմ եդեալ
առ քեզ, պաղատիմ կողկողագին յորժամ. ակն՛՛:
ժէ. 9բ-10ա Զվարդէ եւ զլուսնահաւոյն, պարզ բանիւ (ԺԷ.) – Ծիլ ծիլ ոսկի է վարդի թերթերըն, / որպէս
եւ ասեն նախնի ծերերըն... գոլ գոլ արտասւօք զսիրտն
իւր այրէ ի փըշուտ վայրէ. գեղ՛՛:
ժը. 10աբ Ի ծնունդ ամենազօր փրկչին տիեզերաց
(ԺԸ.) – Ի Քափրաթայ քաղաք Դաւթի՝ աւետիս, / լոյս
մեծ ծագեաց ի գիշերի՝ աւետիս... հալածեսցես յայսմ
աշխարհէս՝ աւետիս:
ժթ. 10բ-1բ Ի յունկս պիւլպիւլին ձայն աւետման,
որոնց բանք են ի խորհուրդ Տեառն քարոզութեան
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(ԺԹ.) – Պաղերն հալեցաւ՝ ձիւնըն վերացաւ / ձըմեռն
հեռացաւ՝ գարունն մօտեցաւ... թերաբաց շըրթամբք
մանրէն ծիծաղին. մի՛՛:
ի. 11բ-2ա Աղաղակ խորհրդաբար առ բարձրեալն
Աստուած ի խաչին, վասն փրկութեան մարդկայնոյ
ազգէին (Ի.) – Երդնում, արե՛ւդ արքայական՝ վա՛րդ,
վա՛րդ, / ես քո գերիս այս անարժան՝ վարդ, վարդ...
զսիրտըս փութով հայցեմ բուժել. վա՛րդ, վա՛րդ:
– 12աբ Դարձեալ ի նոյն միտ – Ի փշալից թփոց
քոյին՝ վա՛րդ, վա՛րդ, / բարձրադիտակ դիտանոցին՝
վա՛րդ, վա՛րդ... ըզգեղ քո սուրբ վայելչացեալ, վա՛րդ,
վա՛րդ:
իա. 13ա Ձայն Աւետեաց, մեզ եւ ձեզ մեծ աւետիս, Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց (ԻԱ.) – Քաղցրիկ
գարունն եկեալ էհաս, / արի՛ երգնակ, ուրախացի՛ր...
զսիրով քոյով ըզմայլողիս. ե՛կ, սիրե՛՛:
իբ. 13աբ Առ Սուրբ Էջմիածին մայրն հաւատոյ եւ
պարծանքն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (ԻԲ.) – Մաքուր եւ սուրբ ըստեանց քոյին՝ փափագիմ, սէ՛ր իմ,
փափագիմ, / յոյժ յոյժ կարոտով... սէր իմ հայրենին,
յոյժ յոյժ կարոտով՛՛:
իգ. 14ա Դարձեալ առ նոյն Սուրբ Էջմիածին (ԻԳ.)
– Էջմիածին աստուածակերտ խորան լուսոյ / Մասեան
լերին փառք եւ պըսակ մայր հաւատոյ... այլ պահեսցես անմեկնելի գըթով քոյին:
իդ. 14բ-5ա Զհոգեւոր գարնանէ եւ զքարոզութենէ
սրբոց առաքելոց (ԻԴ.) – Ահա ծաղկեցան ծաղիկք,
տունկք եւ ծառք / լըսելի եղեն թռչնոց սուրբ բարբառք... յորս եւ կամիս, անդէն ցանկայ:
իե. 15աբ Զսրբոյ Ամլորդւոյն մեծի Մկրտչին Քրիստոսի (ԻԵ.) – Գերազանց կըրօնից տատրակդ անբաղդատ. / սէ՛ր իմ, զիա՞րդ լըռեալ ես... եւ բանն ինքնին
յայտնի գոլով, նաեւ մանկունք հասկանան:
իզ. 16աբ Սուգ Լուսնահաւոյն զվարդէ ի յերկար
խօթութեան իւրում (ԻԶ.) – Ասացէ՛ք արտուտին զթեւս
իւր վառեսցէ / եւ գուժկան բօթատար վարդին առեսցէ... այց արա՛, ո՛վ սիրօղդ հոգւոյ. ահա՛՛:
իէ. 16բ-7բ Դարձեալ զվարդէ, որ խորհրդածի
զգերազանցութենէ շնորհացն Աստուծոյ եւ զյապաղմանէ նորին (ԻԷ.) – Յամէ քամին հարաւոյ եւ անագանի / ըզսգակրօնս ի մեռացօնս ետ վաղվաղակի...
մինչ նշան քո ծաղկեցման ոչ երեւեցան. ա՜խ վար՛՛:
իը. 17բ-8ա Լաց եւ խնդիր առ Տէր, թերեւս գտանել զկորուսեալ առաքինութիւնս մեր (ԻԸ.) – Գողուղի
կալեալ քայլեմ, կաղիկաղ կամաց, կամաց / տրտմութեան կառք եւ սայլ եմ, հին ցաւով՝ամաց, ամաց... ես
մնամ ցաւած ցաւած:
իթ. 18աբ Զգարնանէ Բիւզանդիոյ, որ խորհրդաբար ակնարկի առ բնակիչս նորին (ԻԹ.) – Յորդաքայլ կարկաչահոս ջուրքըն լեռնային / ի մերձիլ ջերոտ
աւուրց եւ գարնանային... մորմոքիմ ախվայութեամբ
ես հառաչաձայն, ո՛վ Տէր իմ՛՛:
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լ. 19ա-20ա Դարձեալ զԿոստանդնուպօլսոյ ի
դէմս վարդի եւ պիւլպիւլին, յորում զանազան նմանութիւնք մակացութեանց ստորագրին ներողաբար
(Լ.) – Առաւօտեան քաղցր եւ անոյշ հովերըն / մերձեալ
հընչեն մեղմով թըփոցյդ քովերըն... ի տօթոյ եւ ի տապոյ լինիմ պակուցեալ, բացի՛ր, բացի՛ր:
Ծնթ. Տպագրի 44-54 էջերի տաղերը չարտագրուած:

լա. 20ա Զմտելոց ընդ դուռն Ապաշխարութեան՝
այլաբանօրէն (ԼԱ.) – Ջեռոտ աւուրց մերձիլ առ մեզ,
ե՞րբ իցէ, սէ՛ր իմ, ե՞րբ իցէ / փայփայելով այգորել քեզ
ե՞րբ իցէ, սէ՛ր իմ, ե՞րբ իցէ... զերգըս սիրոյդ առ գեղգեղել ե՞րբ իցէ, սէ՛ր իմ՛՛:
լբ. 20բ-1ա Զքաղցրիկ թռչնոց կաքաւուց (ԼԲ.) –
Փութա՛ առ մեզ, նաղշո՛ւն կաքաւ, / սարերն ամէն կանաչացաւ... ըզսուգ սրտիս հայցմամբ քոյոյ երգարանիս
յայդ՛՛:
լգ. 21աբ Զգացումն զվարդէն եւ իմացումն զկատարելութենէ սիրոյն (ԼԳ.) – Գետք արտասուաց
իջեալ յաչացս ընթանան / եւ անխափան հոսմամբ յորդեալ զօրանան... զողջոյն առեալ դարձի՛ր ըշտապով
յայգին, ի՛մ սիրուն մանուշ՛՛:
լդ. 21բ-2ա Ի հրճուանս սիրելեաց պատահեալ
զբօսանաց, յաւուր Համբարձման Տեառն հարկեալ
ասացուած (ԼԴ.) – Պիւլպիւլն եկեալ քաղ[ց]րիկ
ձայնէր ի պարտիզին, / թեւ ընդ գըլխով հարեալ ողբայր յոյժ ցաւագին... յայնժամ մնայ սոխակ հոգիդ որբ
եւ այրի:
լե. 22ա-3ա Առ ազգն իւր սիրելի (ԼԵ.) – Ի սուգ եւ
լաց արդ մըտի / նոր ողբոց շաիւղ գըտի... ոչ թագչիմ
զօր ամենայն:
լզ. 23ա-4ա Ողբ կտակի Ուրբաթու աւուր մեծի, որ
ի բերանոյ մօրն խաչեցելոյն Յիսուսի եղանակեալ
ձայնիւ ասի (ԼԶ.) – Կանա՛յք ամենայն, քո՛րք իմ սիրական, / եկա՛յք Գողգոթայ դուք ամենեքեան... ընդ քեզ
մեռանիլս է ինձ երանի. լացէք ող՛՛:
լէ. 24բ Երգ ի վերայ գարնան եւ դիտումն ի յամենակեցոյց տնօրէնութիւն եւ յարութիւն փրկչին մերոյ
Քրիստոսի (ԼԷ.) – Ի մերձիլ գարնան, աշխարհս ամենայն / փառօք ճոխանան[ա]ն, լինին աննըման... յագին լիովին, ոչ երբէք սովին:
Բ. ա. 25աբ Զմարդասիրութենէ Բարձրելոյն (Ա.) –
Աստուած գոլով եւ բարերար զչէսըս էակել կարօղ Տէր,
/ խորոց բանից մըտաց անկար հասու առնել կարօղ
ես, Տէ՛ր... զորս ընդունիս, զայնըս սիրով նախատես:
բ. 26աբ Զգինւոյ եւ զզօրութենէ նորին (Բ.) –
Պատրաստ լե՛ր, Բեթլէհէ՛մ, զարթի՛ր ի նախանձ / եւ
զարթո՛ ըշտապաւ ըզզօրութիւնս քոյս... առանց կարծեաց կարէ ըմպել գինի մարմին:
գ. 26ա-7ա Զախից՝ այսինքն հեծութեանց սրտի
(Գ.) – Իմ սիրելի հոգւոյս թառիկ / րոպէական պիտոյ
բառիկ... եւ ի նոյն վիշտ ըստ իրաւանց դու նախ անկար:
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դ. 27բ-8ա Խնդիր եւ աղաչանք, բողոք եւ հառաչանք, իբրու կցորդ առաջնոյն (Դ.) – Զիս աննըմանս
եւ նըմանիս մարդանըման, արա, Տէ՛ր իմ, / յաշխարհի
աստ զանընտանիս՝ քոյցդ ազգական արա՛, Տէ՛ր իմ...
միշտ պաշտօնիւ փառատրական: Ա՛, Ա՛, Տէ՛ր զօրութեանց:
ե. 28բ-9բ Զքսմսողաց եւ զխռովարկու անձանց,
յորոց Տէր փրկեսցէ զսիրելիսդ իմ (Ե.) – Ի քաղաքի թէ
քան ըզչափն, / յաճախիցին արք բանսարկուք... արդարեւ իսկ արժանանաս ապա շնորհաց:
զ. 29բ-30ա Սակաւուկ ինչ խրատ առ անձն իւր
ապիրատ (Զ.) – Չիք համ ի բանս երկարագոյնս / թէ՛
լաւ, թէ՛ վատ քիչն անոյշ է... եւ ոչ հոգան զհոգիս
իւրւրեանց ի հնութենէ նորոգելոյ:
– 30բ Յայսմիկ երեսոջ ախալեցեալ տառք եւ
բառք ոմանք ի ձեռագրութեան դնին հանդերձ ուղղագրեցելովք, նշանակութեամբ թղթաթուոցն եւ տողից –
Եկեսցես եւ յոյժ... վարդն իմ յամենայն. երես 44, 3:
է. 30բ-1բ Զեօթնից մահացւաց մեղաց յորոց եւ
գերեցայ (Է.) – Ի յեղյեղուկ լոյծ փոփոխման / արմատ
ձըգեալ կալայ զտեղի... յաւէտ ի քեզ յարմարի:
ը. 31բ-2բ Վէճ ընդ անձն իմ (Ը.) – Արի՛ մտցուք ի
դատաստան, անձն իմ մեք քեւ / մի՛ երկընչիր դատօղքն են սուրբք թէպէտ մեք խեւ... դէմ յանդիման
ամենեցուն եւ ակներեւ:
թ. 32աբ Գանգատ զպատրանաց աշխարհի (Թ.)
– Նետիւք աչացդ խաղաս միշտ ի վերայ իմ / իբրեւ
զխնծոր կարմիր, յոյժ կարի թըշուտ.. տո՛ւր շաքար
նըշուտ:
ժ. 32բ-3ա Զիրաւանց եւ զդատաստանաց (Ժ.) – Ի
պարտեզի կամ ի յայգւոջ եթէ իցեն փուշք ինչ խոտան /
ի բաց խըլել արմատաքի, յիրաւի արժան է, արժան...
զայն անտեսել եւ զանց առնել, յիրաւի արժան է,
արժան:
– Դարձեալ զնոյնոյ եւ զբաարկութենէ – Բարի եւ
չար հրամայեցեալ եւ արգելեալ ընդ բարութիւն եւ չարութիւն համակարգեալ... զի ոչ պատժօղն ինքըն
պատժի եւ զօրինակ քեզ կալաքար:
ժա. 33բ-4բ Հաւաստութենէ եւ զանհաւաստութենէ մահու եւ զպատրանաց աշխարհիս (ԺԱ.) –
Ըզգոյութիւն քո մոռացեալ՝ քառոտանեաց ընկերացար
/ եւ գարշելեացն առ ի նոցունց ամենայնիւ նըմանեցար... ապա թէ ոչ ի յուշոյ քոյ փութով սորին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Ստացողի. 16ա (ստ. լս., նոտրգիր) Ի վայելումն
տիրացու Յօհան Փառակցով:
Ծնթ. Թէեւ գրուած է նոտրգիր, բայց հնարաւոր է, որ գրչի
իրական գիրն է, քանի որ ձեռագիրը գրուած է շինծու բոլորգրով՝ նմանեցնելով տպագիր գրքին, ուստի Յօհան Փառակցովը (ինչպես հասկանում է Ս. Ամատունին՝ Փառակեցի) թերեւս
առաջին ստացողն է:
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647

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՆՇՈՒՄ՝ Բա՝ «ԺԹ. Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», «Հմր
680, 3311», «Տաղարան Պետրոս վարդապետի Ղափանցւոյ, քառածալ, բոլորագիր գրեալ ի կապոյտ
թղթի, անուն գրչին անյայտ: Ընթերցումք յերես 33. «Ի
վայելումն տիրացու Յօհան Փառակցով (Փառա-
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կեցի)»: Սկիզբն թերի (միայն 2 թերթ): Ետու կազմել.
Սահակ վարդապետ Ամատունի» (գրեթէ նոյնը Ա.
կազմաստառին սոսնձած թղթին, «Զայս պատուական
Երգարան ետու կազմել իմով ծախուք. Սահակ վարդապետ Ամատունի»):

3312
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՎԱՆԱՆԴԵՑՒՈՅ՝ ՏԵՍԱՐԱՆ ՀԱՆԴԻՍԻՑՆ ՀԱՅԿԱՅ,
ԱՐԱՄԱՅ եւ ԱՐԱՅԻ
ԶՄԻՒՌՆԻԱ
ԳՐԻՉ՝ Միրզայեան Յովհաննէս Վանանդեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Գրիգոր Կոստանդեան դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 122 (գրչի էջակալում՝ 3-231, որ է 5ա-119ա). չգրուած՝
1աբ, 119բ-22բ: ՊՐԱԿ՝ 1-12x10 (1 12): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. Լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած ոճաւոր զինանշան, մէջը՝ ամրոցի վրայ կանգնած, թեւատարած թագակիր արծիւ, ներքեւում՝ «GIOR MAGNANI», այլ թուղթ՝ թ 13-120, լուսադրոշմով՝ «BASTED MLL BOOK 18»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,4x15:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x12): ԳԻՐ՝ նոտրգիր, շղագրի տարրերով (նմուշ՝ 39ա): ՏՈՂ՝ 28: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, միջուկը՝
ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ, մէջքը եւ փեղկերի անկիւնները՝ շագանակագոյն կաշի: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ, չգրուած սպիտակ
թուղթ՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «AL MASSO»:

Նմուշ 39ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը՝ մաշուած. թ. 1, 7, 8՝ թանաքի
հետք, թ. 2, 118՝ պատռուածքներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա [Տիտղ.] Տեսարան հանդիսիսցն Հայկայ,
Արամայ եւ Արայի, ոտանաւորեալ Միրզայեան Յովհաննու Վանանդեցի վարժապետ քահանայի՝ Սուրբ
Ստեփաննոս եկեղեցւոյն Զմիւռնոյ, ի զբօսունս մանկանց ազգիս Հայոց, ի խնդրոյ Գրիգորի Կոստանդեան ազգասէր դպրի*. 1829, ՌՄՀԸ., ի Դպրատանն
Զմիւռնոյ
* «ի խնդրոյ... դպրի» մասն աւելի մուգ թանաքով:

– 3աբ Յառաջաբան – Որք զհայրենի քաջարութեանցն հանդիսից զվիպագրութիւնս... զանձնէ վարապան է ի կզակս պարսաւատրաց, թէ իցեն յուշի:
– 4ա Ցանկ գլխակարգութեան գործոյս – ա. Նախաշաւիղ առ ի նոյն յորդորման... Ժէ. Յորդոր նմանիլ
նախնեաց՝ 196:
– 4բ [Բնաբան] – Իմաստութիւն զողոքիչս իւր
փրկեաց ի ցաւոց... քան զամենայն ինչ զորաւոր է աստուածապաշտութիւն: Իմաստ. Ժ. 9:
ա. 5ա-6բ Հագներգ տաղաչափական ի պայծառ
հանդէս դիւցազին մերոյ Հայկայ Թորգոմեան: Գլուխ
առաջին. Նախաշաւիղ առ ի նոյն յորդորման – Հուր
է սեղանոյ իղձ ազգասիրին, / արծարծուն վառեալ ի

ՌՄՀԸ. – 1829

ներքս ի հոգին... խնդամիտ հոգւով յախորժ ընթերցման, / անձանց բարութեան մթերեալ զօճան. 24:
Ծնթ. Այս եւ յաջորդ միաւորների վերջերում գրուած են
տների քանակները:

բ. 6բ-12ա Բ. Ծնունդ եւ սնունդ Հայկայ – Զմեր
նախնի գեղադիտակ վեհ դիւցասզին / եկն արդ ի
վէպս առնուլ զփառսն պանծագին... յայսմին հրճուէր
նա ի վայելս անտխրական. 78:
գ. 12բ-7բ Գ. Աստուածպաշտութիւն Հայաստանի
– Փառաց են պարգեւք յայս նոր տեսարան / առ ճոխ
բարձրութիւն ազգիս հայկազեան... լերինք եւ բլուրք
տեղւոյն փափկութեան, / համայն գործադիրք աստուածպաշտութեան. 70:
դ. 17բ-22բ Դ. Զեղծումն մարդկան ի բարին – Այս
վեհապանծ շուք Հայաստանին / խոր խոցոտէր զսիրտ
խարդախ դժնդեայ դիւին... երկրպագեմ քեզ յոգեշարժ
յիղձս եռանդեան. 70:
ե. 22բ-6բ Ե. Ազատութիւն Նոյի ի ջուրցն հեղեղաց
– Հրաման վեհին անդարձ հաստատեալ զեղծումն աշխարհին, / ջնջել եթէ զամս հարիւր եւ քսան անդարձ
զեղխեսցին... զկատար Մասեաց ի նաւահանգիստ անվտանգ կալան. 56:
զ. 26բ-32ա Զ. Բազմանալ մարդկան եւ բաժանումն – Հին աւուրցն հայր արդար ծերունին, / գտեալ
յանդորրու յետ միոյ ամին... հաստատուն սիրով կալ
ընկերական. 74:
է. 32ա-5բ Է. Աշտարակաշինութիւնն – Հոգին աննիւթ եւ անձնիշխան շունչ երկրային / ինքնագործ է
թէեւ կապեալ ընդ նիւթ մարմնին... յերկնից գաւիթն
գումարեաց զազգս ամենայն. 52:
ը. 35բ-9ա Ը. Վտարանջութիւն Հայկայ – Նոր ինչ եկն
ի յայտ արտաքոյ կարգի մտաց մարդկային, / թանձրանիւթ մարմնոյ զաստուածութեան պատիւ տալ իւրում
անձին... անդ կայ ժամ առ ժամ գալստեան ստուար
խուժանին քուշեանց. 50:
թ. 39բ-44ա Թ. Պատերազմ եւ յաղթութիւն Հայկայ
– Աստ պերճութիւն փառաց Հայկայ խրոխտագին /
սերտ ուժգնութիւն տածէ ի սիրտ զօրականին... յԷէն
անհատ աղբիւր կարգեալ պայծառ տոհմին. 63:
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ժ. 44ա-50ա Ժ. Միապետութիւն եւ աշխարհաշինութիւն Հայկայ – Ահա պանծալի պսակ պետական / ի
գլուխ երկիրն առնու Հայաստան... զսորայն դրուատ
երգել ի կիթառ. 85:
ժա. 50ա-7բ ԺԱ. Մահ Հայկայ դիւցազին – Այսպէս ի պարարտ ծերութիւն բարեաց զազգն խաղաղեալ / զարմն Յաբեթեան հայր մեր քաջարի՝ Հայկ գերհամբաւեալ... թէ ոչ զղամպար սիրոյն վառեսցուք անշէջ ի սրտին. 103:
ժբ. 57բ-67բ ԺԲ. Միապետութիւն Արամայ եւ
հանդէսքն – Աստ նոր նուագ եկն ինձ ի ճառ հագներգական / ի հանդիսից մերս Արամայն վեհազնութեան...
զերկրին հանգիստ ի թշնամեացն ապահովեալ. 141:
ժգ. 67բ-73ա ԺԳ. Միապետութիւն Արայի – Յետ
կատարելոյ զհանդէս թաղման Արամայ վեհին / բազմախումբ ատեան անդրէն բոլորեն որեարք աշխարհին... ի պսակ հանել կալայց զառաջին ոճ հագներգական. 75:
ժդ. 73ա-88ա ԺԴ. Պատերազմն Շամիրամայ ընդ
Արայի – Ի յորդ լիութիւն բարգաւաճ բարեաց / մինչ
յուռթի պանծայր երկիր հայկազանց... զորոցն ընկալար, հատո՛ տոհմական. 207:
ժե. 88ա-94ա ԺԵ. Եղերերգութիւն զԱրայէ – Զարթի՛ր ինձ, նուա՛գ դու Մակեդովնեան ընդ դէպսն յարի՛ր
/ զարթի՛ր յողբանաց դղրդել շարժիւն զհայկեան ջո-
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լիր... նշանք բարեդէպք անմռունչ պատուեն յաւէտ
հաչակեալ. 83:
ժզ. 94ա-101բ ԺԶ. Երգիծանութեան առ Շամիրամ
– Ո՞ւր ես, պոռնի՛կ դու Շամիրամ, ճա՛կ դիմագող, /
յո՞յր գարշանացն ի ժահր արդէն ծփիս յողող... անդ
ցնծասցիս յանստուեր լոյսն երջանկութեան. 106:
ժէ. 101բ-19ա ԺԷ. Յորդոր՝ նմանիլ նախնեաց –
Աստ ինձ նոր հանդէս երկուց եւ քրտանց ընդարձակ
բացեալ / յազգային շահուց վաստակ յորդորէ սերդ
քաջալերեալ... որով եւ իմ այս վաստակ դիւրասցի ի
բերս հանգըստեան. 247:
Ընդ ամենայն են ի Հագներգութեանս տունք 1685:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

2բ (1880-1881 թ., շղագիր) Ինքնաձեռագիր օրինակ
աշխատասիրողի մատենիս առաքեալ ի թանգարան
Մայր Աթոռոյս ի Կարապետ քահանայէ Տէօքմէճեան
Զմիւռնիացւոյ ի 1880-81 թուականի փրկչական:
Խ[ոնարհ] ծ[առայ] (անընկալելի ստորագրութիւն):
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. կազմաստառին սոսնձած թղթին՝ «1829,
Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», Պհպ. Աա՝ «683, 3312»,
մէջքին սոսնձած վարդագոյն թղթին՝ «2»:

3313
ԳՐԻԳՈՐԻ ՓԵՇՏՄԱԼՃԵԱՆ՝ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
(Մասն Ա.)
Կ. ՊՈԼԻՍ
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր Մինդանճեանց Կոստանդնուպօլսեցի:
ԹԵՐԹ՝ 52 (գրչի էջակալում՝ 1-41, որ է՝ 1ա-36ա). չգրուած՝
1աբ, 51բ-2բ: ՊՐԱԿ՝ 1-3 (խառն՝ Ա 19, Բ 17, Գ 16): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած զինանշան,
մէջը թեւատարած թագակիր արծիւ, ներքեւում՝ «ALMASSO»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով սահմանագծուած (14,5x10). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 20ա): ՏՈՂ՝ 17: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ տպարանային դրոշմուածքներով շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ: Լուսացակողերը՝ դեղին:

ԺԹ. դար

գոր դպրի Փեշտըմալճեան: Գրեցաւ յամի փրկչին
1837 եւ ի փետրվարի 20. Մասն Ա]
Տե՛ս ձեռ. 1965, 2ա-150ա: Ա/2ա-6ա (չունի Ա-Գ գլուխները): Բ/6ա-15բ (խորագիրը եւ սկզ. այլ՝ Պրակ Բ. Գաղափարք եւ
ծանօթութիւնք – Գաղափարք եւ ծանօթութիւնք են կերպարանք եւ ազդմունք արտաքին առարկայից): Գ/15բ-24ա:
Դ/24ա-41բ: Ե/41բ-50բ (խորագիրը եւ սկզ. այլ՝ Պրակ. Հակակայք կամ հակադրութիւնք – Ապաքէն ցուցաւ, թէ ստորոգութիւնք ոմանք ընդունին զներհակութիւն...) Զ-Է/չիք:
Ծնթ. Հմր 1965 ձեռ-ի համեմատ ունի ձեւակերպումների
մասնակի տարբերութիւններ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 20ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը՝ մաշուած, մէջքը՝ քերծուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-50բ [Տրամաբանութիւն, հավաքեալ ի վաղեմի եւ ի մեծանուն, յերեւելի հեղինակաց տրամաբանութեան: Յաշխատասիրութենէ պատուելի Գրի-

Գրչի. 51ա (ԺԹ. դար, շղագիր) Դասատետր Փեշտըմալճեան բազմահմուտ վարժապետի, Գրիգոր յորջորջելոյ: Դասատետրս այս գրեաց մահտեսի Գրիգոր Մինդանճեանց Կոստանդնուպօլսեցւոյ աշակերտ Փեշտըմալճեան վարժապետի, որ յետոյ ի ձեռնադրութեանն
կոչեցաւ Գէորգ, կարգեցաւ քարոզիչ Խասգիւղի եւ
Միջագիւղի Պօլսոյ, կարգեցաւ փոխանորդ երկուց
պատրիարքաց Կոստանդնուպօլսոյ՝ Աստուածատրոյ
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եւ Ստեփաննոսի, կարգեցաւ առաջնորդ Պրուսա քաղաքին եւ եպիսկոպոս վիճակաց նորին եւ ապա պատրիարք եղեւ Աթոռոյն Կ. Պօլսոյ:
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ՆՇՈՒՄ՝ 1ա-ին սոսնձած թղթին ձեռագրի վերաբերեալ տեղեկութիւններ եւ «ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», «688, 3313»:

3314
ՏՈՄԱՐ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 25 (գրչի էջակալում՝ 1-30, որ է՝ 2բ-17բ). չգրուած՝ 1ա2ա, 16ա, 17բ-25ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-Բx12 (Բ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. Լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. ոճաւոր զինանշան, մէջը՝ «Ж» եւ
վեցթեւ ծաղիկ, 2. «CATTECASCA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x14,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով եւ կարմրով սահմանագծուած
(16,5x9,8). ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 10ա): ՏՈՂ՝
22: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, եզրերը եւ մէջքը՝ շագանակագոյն կաշի.
միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

բե՛ր եւ զյայտնութիւնն հայոց ի բաց գնա՛յ... յԱդար
ամսոյն Զ. ի վերայ ա՛ծ:
6բ՝ Ունի 5 սիւնակով («Յարակայ, Ամիսք եւ տօմար ասորոց, Քանիք, Կրկնակ, Կիսակ») եւ 13 տողով աղիւսակ,
7ա՝ Ունի 7 սիւնակով («Վերադիր, Լրումն Ասորոց, Քանիք,
Առաջաւոր, Քանիք, Բուն Բարեկենդան, Քանիք») եւ 20 տողով
աղիւսակ:

ե. 8ա [Ամիսք եւ տոմարք արաբացւոց եւ մակեդոնացւոց] – Կա՛լ զհայոց մեծ թովականն, Ա. թիւ ի
վերայ բե՛ր... մարտի ԻԲ. (22) հետ եբրայեցւոցն է:
Նմուշ 10ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վրան հետքեր, մէջքին
սոսնձած թղթիկը պատռուած. թ. 2-3ի միջեւ 1 թ-ի ելուստ, թ. 13,
17-20՝ լուսանցակողերին դեղնաւուն բծեր, որոշ էջերի (5ա, 6ա)
գրադաշտը գրչի ձեռքով նորոգուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-17ա [Տոմարականք]
1. 3ա-11բ [Պատճէն տոմարի]
ա. 2բ Տոմարական բոլորակ աղիւսակ ըստ շաբաթուայ օրերի:
բ. 3ա-4ա [Պատճէն տոմարի Յունաց] – Զուգաւորութիւն հայոց ընդ յունաց այսպէս արա՛. կա՛լ զաւուրս
հայոց ամսոյն, եւ թէ չիցէ բաւական... շաբաթ ԺԴ. (14)
Տեառնընդառաջ է:
– 3բ-4ա Անշարժ եղանակ յունաց եւ ասորոց զոյգ
– Դիւստրաւս յունաց, Ադար ասորոց Ի. (20) գարնանամուտ է...
3ա՝ Ունի 8 սիւնակով եւ 28 տողով աղիւսակ, որի սիւնակների անուններն են՝ «Յարակայ, Ամիսք եւ տօմարք յունաց,
Քանիք, Կրկնաք, Կիսակ, Վերադիր, Լրումն յունաց, Քանիք»:

8ա՝ Ունի 5 սիւնակով («Յարակայ, Ամիսք եւ տօմար արաբացւոց, Կրկնակ, Ամիսք եւ տօմար մակեդոնացւոց, Կիսակ») եւ
14 տողով աղիւսակ:

զ. 8բ-10բ [Պատճէն տոմարի Է. ազգաց] – Յաղագս յարակային եգիպտացւոց. Յունվարի Զ. եւ Տուբիլի ԺԱ. Յայտնութիւն Տեառն է... մարտի ԺԳ. է, որ
ասի Նեվրուզ, այսինքն՝ գարնանամուտ:
– 10աբ Անշարժ եղանակ Է. ազգացդ Բ. ազգի
ամսով է գրած – Եգիպտացւոց եւ վրացն. Պեմենովթ
եգիպտացւոց...
8բ-9բ՝ Ունի 13 սիւնակով («Յարակայ, Ամիս եգիպտացւոց,
Ամիս եթովպացւոց, Կրկնակ, Կիսակ, Ամիսք աթենացւոց,
Ամիսք բիւթանացւոց, Ամիսք կապադովկացւոց, Ամիսք վրաց,
Ամիսք աղուանից, Վերադիր, Լրումն Է. ազգին, Քանիք») եւ 1420 տողով աղիւսակ:

է. 10բ Ամիսք պարսից, որ ասի Ջալալի եւ Տաճկաց (միայն աղիւսակ, ամսանուններով)
ը. 11աբ [Պատճէն տոմարի Սարկաւագի] – Ամսանահանջն այսպէս արա՛. կալ զգարնանամուտն Մեծ
հայոց ԺԲ... Զ. թիւ ի բաց հա՛ն, աւուրք են նորոյս ամսոյ:

գ. 4բ-6բ [Պատճէն տոմարի եբրայեցոց] – Զուգաւորութիւն Մեծ հայոց ընդ եբրայեցւոց ամսոյ այսպէս
արա՛. կա՛լ զաւուրս հայոց ամսոյն եւ զանցեալ ամիսն...
Արեգակն Ձուկն մտանէ, եւ գիշերավարն Կոյսն է:
– 5բ-6բ [Անշարժ եղանակք] – Թամուզ կամ Յաւ,
Աւելեաց Դ. գարնանամուտ է...

11ա՝ Ունի 2 աղիւսակ՝ 4 սիւնակով («Յարակայ, Ամիսք
Սարկաւագին, Կրկնակ, Կիսակ») եւ 14 տողով, 3 սիւնակով
(«Վերադիր, Լրումն, Քանիք») եւ 20 տողով:

4բ՝ Ունի 2 աղիւսակ՝ 1. 4 սիւնակ («Յարակ, Ամիսք եւ տօմար եբրայեցւոց, Կրկնակ, Կիսակ» անուններով) եւ 14 տող, 2.
3 սիւնակ («Վերադիր, Լրումն եբրայեցւոց, Քանիք» անուններով) եւ 20 տող:

2. 11բ-7ա [Աստեղաբաշխականք]
ա. 11բ-3ա Յաղագս իջման կամ երեւման աւուրն
եւ ժամուն գերազանցիկ լուսնի – Ծանուցանեմք Աստուծով զիջման ժամանակն գերազանցիկ լուսնի... օր
մի ունիք, զայն եւս ոչ գիտէք:

դ. 6բ-7բ [Պատճէն տոմարի ասորոց] – Զուգաւորութիւնն հայոց ընդ ասորոց այսպէս արա՛. կա՛լ
զաւուրս հայոց ամսոյն եւ զԱրակայն ասորոց, ի վերայ

Տե՛ս Պատճէն տումարի (Է.-ԺԵ. դդ.), աշխ.՝ Ջ. Էյնաթեանի,
աշխ. եւ խմբ.՝ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երեւան, 2000, էջ 128: Ձեռագիրս նկարագրուած է, բայց բնագրի կազմութեան մէջ
ներառուած չէ:

12ա՝ Ունի 2 սիւնակով («Նոր վերադիր յունաց», «Հին
վերադիր յունաց») եւ 20 տողով աղիւսակ:
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բ. 13բ [Աղիւսակ] – Զմուտ աղիւսակիս այսպէս
արա՛. տե՛ս զաւուրս լուսնին... գտանես զլուսինն, թէ
յորում կենդանակերպի է:
13բ՝ Աղիւսակ (13 սիւն, 13 տող) պարզելու համար, թէ
լուսինը որ կենդանակերպում է:

գ. 14ա [Բոլորակ աղիւսակ լուսնի եւ արեգակի
ընթացքի վերաբերեալ] – Առաջին կարմիր գիրն Թ. եւ
Ժ.երեակն է... ԺԱ. օր պակաս յԱրեգակէն:
դ. 14բ-5ա [Վասն պահոց Յունաց] – Եթէ կամենաս գիտենալ զՅունաց ազգի պահսն, որ պահեն վասն
սրբոց Պետրոսի եւ Պօղոսի... Գ.շաբաթի յետոյ սուրբ
Եղիայի օրն լինի, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս.
ամէն:
14բ՝ Ունի աղիւսակ 6 սիւնակով («Թիւ գրոց, Գիր տարւոյ,
Թիւ աւուրց, Թիւ գրոց, Գիր տարւոյ, Թիւ աւուրց») եւ 19 տողով:
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ե. 15աբ Վասն խաւարման արեգական – Վասն
խաւարման Արեգական եւ Լուսնի. եւ սոքա երեք ցեղ
դէմս ունին... յայն անդամն մարմնոյն մարդկանց. եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
զ. 16բ-7ա Յաղագս աւագ լրման գտնելոյ – Դիւրին եղանակաւ գտանի օր տօնի Զատկի... զկիրակագիրն տօն Զատկին նոյնպէս ըստ աւուրց ամսոյն:
– 16բ՝ Ունի աղիւսակ 3 սիւնակով («Վերադիր», «Ամիսք»,
«Աւագ լրումն») եւ 20 տողով:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դար, նոտրգիր
25բ [Վասն Մահմեդի] – Անիծեալ Մեհմէտն յամի
Տեառն 592 ծնեալ ի Մէդին... մինն արիոսական եւ
միւսն նեստորական:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «689, 3314», «ԺԹ. Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», մէջքին սոսնձած կապոյտ թղթին՝ «1. Տօմարագիտութիւն»:

3315
ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԴՊԻՐԻ՝ ԲՈՒՆ ՏՕՄԱՐ ՀԱՅՈՑ ԵՒ ՀՌՕՄԱՅԵՑՒՈՑ
ՎԸԼԱՇՀԵՐՆԱՅՍ (Հունգարիա)
ԳՐԻՉ՝ Մատթէոս դպիր (հեղինակը):
ԹԵՐԹ՝ 28 (գրչի էջակալում՝ 1-43, որ է՝ 4ա-25ա). չգրուած՝
1ա-2ա, 3աբ, 12բ, 18աբ, 22բ, 23բ, 27ա, 28աբ: ՊՐԱԿ՝ (1+7)
+12+8*: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագապսակ ոճաւոր զինանշան, որից ցած՝ «GM», այլ թուղթ (թ. 2).
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ առիւծ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,2 (թ.
2՝ 19,8x34, 2 ծալուածքով): ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, կարմրով սահմանագծուած (14-8x9,5-10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝
23-26: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ (Ա. փեղկին սոսնձած թղթին՝ «Տօմարայգիտութիւն»). ծայրերը եւ մէջքը՝ կարմիր կաշի. միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ վարդագոյն թուղթ, 2 վարդագոյն
էջանշան ժապաւէն:
* 1ին պրակի մէջ, 5րդ թերթից յետոյ կարուած 2րդ եւ
3րդ պրակները, որոնցից յետոյ գալիս են 1ին պրակի 3 թերթը: 1ին պրակի 2րդ թերթը յետագայում սոսնձած:

Նմուշ 6ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմին՝ զանազան բծեր, ծայրերը մաշուած, որոշ էջերի գրադաշտը նորոգուած գրչի ձեռքով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-17բ [Տիտղ.] Բուն տօմար Հայոց եւ Հռօմայե[ցոց] շարադրեցեալ ըստ առաջնոց տօմարագիտաց, յամի Տեառն 551: Պարզաբանեալ ըստ հրամանի տեառն Պօղոս արքեպիսկոպոսի եւ պատրարգի մեծի Պօլսոյս, յօգուտ ազգիս, յամի Տեառն 1816,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Հրեշտակապետ եկեղեցւոյ, ի
Մատթէոս դպրէ, որ ի Վըլաշհերնայսն
– 2բ Աղիւսակ 9 սիւն («Յարակայք, Աւուրք ամսոց,
Ամիսք եւ Տօմար Հռոմայեցւոց/Հայոց, Կրկնակք, Կի-

ԺԹ. դար

սակքն, Թիւ, Վերադիրք եւ Ինն եւ Ժ.[ե]րակ, Թիւ, Եօթներակ») եւ 27 տող:
ա. 4բ Աղիւսակ (13 տող (ըստ հայոց ամսանունների) եւ 10 սիւն («Անուանք ամսոց, Կրկնակք, Կիսակք,
Է. եօթներեակք») – Ամսովն եւ եօթներեակաւն ի ներքս
մո՛ւտ... գտանես զօր ամսամտին անվրէպ եւ անսխալ:
բ. 5ա Յաղագս կրկնակի – Որ է աւելի մնացեալ
աւուրքն ի չորից շաբաթւոց ամսոցն աւուրց. վասն որոյ
ասէ. կա՛լ զաւուրս Նաւասարդի ամսոյն... որպէս ցուցանէ քեզ աղիւսակն:
գ. 5բ-6ա Յաղագս կիսակին – Կիսակն է, որ յաւուրց ամսոյն զաւուրս լուսնոյ ամսոյն... վարիլ ըստ
նախնեաց սովորութեան:
դ. 6ա-7ա Յաղագս վերադրաց – Վերադիրն է գոյացեալ ի կիսակաց... որոյ վերադիրն 15 է:
ե. 7բ Յաղագս Թ. եւ Ժ. երեակաց – Ինն եւ տասներեակն է փոքրիկ շրջանն Լուսնի... կատարեալ
շրջանն, որ է 532 ամ:
զ. 7բ-8ա Յաղագս Է.երեակի – Եօթներեակն է
նշանակիչ ի շաբաթուց ամաց... զգիր տարւոյն ի վերայ
բե՛ր՝ Առաջաւոր է:
է. 8բ-9ա Յաղագս Աւագ լրման – Աւագ լրումն է,
որ Գ. օր յետ քան զլրումն տօմարի ցուցանէ... ի գարնանամտէն սկսի ի գործ 5:
ը. 9աբ Յաղագս Տանուտեարն – Տանուտէրն է
ելանօղ աստիճանն ի հօրիզօնէ... ամք Լուսաւորչին մերոյ ելմանն ի Վիրապէն:
թ. 10ա Յաղագս Տեառնընդառաջին – Թէ Ա. լինի
գիր տարւոյն, յետ Աշխարհամատրան կիրակէին
Գ.շաբթի լինի... զի միշտ նահանջ է:
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ժ. 10ա Յաղագս Աւետման – Թէ Ա. լինի գիր
տարւոյն... զի միշտ նահանջ է:
ժա. 10բ Յաղագս միջոցի Վարդավառին – Յորժամ Ա., Բ., Գ., լինի միջոցն, Է. շաբաթ լինի պահօքն...
2 շաբաթ լինի պահօքն:
ժբ. 10բ-1բ Յաղագս ամսանահանջին, որ կոչի
ածէք – Ամսանահանջն է աւելեալն յերեսնից նահանջից... թիւ մի ի թուականէ տօմարիս կորնչի:
ժգ. 12ա Աղիւսակ (12 սիւն «Յարակայքն են, Քանիք աւուրց ամսոց, Ամիսք եւ տօմար հռօմայեցւոց,
Կրկնակք են, Եօթներեակքն են» եւ 14 տող) – Ամսովն
եւ եօթներեակովն ի ներս մո՛ւտ... թիւ մի աւելի կա՛լ:
ժդ. 13ա-4բ, 16բ-7ա [Վասն վերադրի, Առաջաւորաց Բարեկենդանի, Զատկի լրման, Անշարժ
եղանակաց] – Վերադիր այսպէս արա՛. ՌՄԿԵ. (1816)
թուականիս զկատարեալն կալայ... ամենեւին ոչ գտանիլն եւ ողջ լե՛ր. ամէն:
– Գրչից 13բ (արտ. լս., երկիցս) «Աստ գրելի տուն մի
խրատ ի 26 երեսն գի՛տ եւ գրեա՛» («26 երես»ը 16բ էջն է):

ժե. 15աբ Զուգաւորութիւն Հայոց եւ Հռօմա[յեցւոց] տօմարաց – Մինչ կամեցայ իմանալ...աւելի եւ
պակաս ոչ լինի մինչեւ ի կատարած աշխարհի: Վերջ
պարզաբանութեան Հայոց եւ Հըռօմայեցւոց տօմարաց:
– 16ա, 17բ Ծանի՛ր եւ զայս – Նահանջ ամաց եօթներեակքն կրկնութիւնք են, որոց առաջինն բնական
է... ի գրչայս թէպէտ ի Դեկտեմբեր եւ ի յԱւելեաց
ամսոց գումարէն հանել զյարակայն գտի, եւ գրեցի... ի
յետին ծառայէս ընկա՛լ, աղաչեմ, եւ օրհնեա՛:
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Բ. 19ա-22ա, 23ա-7բ Յաղագս Աւագ լրման լուսնի
եւ յաղագս Պասեքին հրէից ՌՄՀԳ. (1824) թուականի
մերոյ եւ 1824 ամի Տեառն – Վասն զի Զիճ անուանեալ
աղիւսակագիրքն հրէայք, պարսիկք, ֆռէնկք եւ տաճիկք եւս ունին... որք ոչ են եւ ոչ կարեն տարեգլոուխ
լինին, ուրեմն՝ դադարեսցին որք ասէն. Ո՛վ եղբայր,
գիտաս. եւ այլն:
20բ՝ «Սա է ԻԸ.եակ, որ եւ 532եակ աղիւսակ արեգական, զոր քիքլի դու իլի ու դու այիու բոսքայ կոչեն»
(25 տող, 10 սիւն), ՌՄԽԶ.-ՌՄԿԴ. (1797-1815) տարիների համար 8ական օր, ժամ, րոպէ, լուսնի օր, ժամ,
րոպէ որոշող աղիւսակ (17 տող, 7 սիւն), 22ա՝ 2 աղիւսակ Հռոմէական եւ Հայոց տոմարի վերադիրների համար (20 տող, 5 սիւն եւ 27 տող, 5 սիւն), 23ա, 24ա՝
«Զատկական աղիւսակք ամբողջ շրջանին, այսինքն՝
532 ամի ըստ խրատու տօմարաց, որ տեւէ մինչեւ ի
կատարած աշխարհի» (21 տող, 10 սիւն եւ 23 տող, 16
սիւն), 24բ Եւ զայս գիտասջիր վասն ամաց Թ. եւ
Ժ.երեակին... Վասն որոյ եւ իմս նուսատութեան ոչ
գտանելով բանաւոր պատճառ պակաս կալնլոյ ոչ կալայ պակաս, այլ ուղղապէս գրեցի: 25աբ, 26բ՝ տօմարական աղիւսակք, 27բ՝ հաշուարկներ եւ կիսակի ու
կրկնակի աղիւսակներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 4ա:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «690, 3315», «1816», մէջքին սոսնձած
կապոյտ թղթին՝ «2. Տօմա[րա]գիտութիւն»:

3316
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 426: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սեւ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ ծաղկադրոշմ կտաւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը՝ մաշուած, 2ական գամերն ու կապիչները ընկած, մէջքի 1/3ը երկայնակի լրացուած նոր կաշուով:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՌՃԽԵ.-ՌՃԾ. – 1696-1701
ԳՐԻՉ՝ Եղիա վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 225 (թ. 1-225, յետագայի էջակալում՝ 1-466, որ է՝ 3ա225բ). չգրուած՝ 1ա-2բ, 172ա, 175բ, 187ա, 224ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ըx12
(Բ 11, Գ 10, Զ 14)+1-12x12 (1, 7՝ 10, 8, 12՝ 9, 11՝ 8): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ երեքնուկով պսակուած
գծային խաչ, որի աջ եւ ձախ կողմերում «HZ», 2. երեքնուկ, որի
աջ եւ ձախ կողմերում «NC», ստորին մասում՝ «B»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13-14x9-10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 145ա): ՏՈՂ՝ 22-23 (թ. 3-115), 23-24 (թ. 116-225):

Նմուշ 145ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 3ա (գծանկարային): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարի 70-ական թթ.ին, գրեթէ
բոլոր թերթերի հիմքերն ու եզրերն ամրացուած, թ. 21-2ի, 175-6ի
միջեւ 1ական, թ. 179-80ի միջեւ 2 թ. կտրած-հանած, թ. 96՝ արտաքին լուսանցի եւ գրադաշտի թափուած մասը լրացրած նորոգման թղթով, թ. 3-17՝ թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած, թ. 176-9՝ թանաքի մի մասը լուծւած,
գրադաշտը սեւացած, որոշ բառեր ջնջւած, թ. 176՝ լուսանցին թանաքի բիծ, թ. 203-8՝ թանաքի մգութիւնից գրադաշտը սեւացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-113բ [Քարոզգիրք Գրգորի Տաթեւացւոյ]
1. [Քարոզք յառաջին հատորէ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740: Ա/3ա-12բ: Բ/12բ-24ա:
Գ/24ա-38բ: Դ-ԺԳ/չիք: ԺԴ/89ա-93ա: ԺԵ-ԺԷ/չիք; ԺԸ/38բ-46բ
(տպ.ի վերջին 35 տողը չունի): ԺԹ-ԻԱ/չիք: ԻԲ/173ա-5ա: ԻԳԽԸ/չիք: ԽԹ/46բ-52ա: Ծ-ԿԵ/չիք: ԿԶ/52ա-7բ: ԿԷ/180ա-6ա: ԿԸՁ/չիք: ՁԱ/84բ-8բ: ՁԲ-Ղ/չիք: ՂԱ/71ա-5բ: ՂԲ/75բ-80ա:
ՂԳ/58ա-62ա: ՂԴ/62բ-6բ: ՂԵ/67ա-71ա: ՂԶ-ՃԺԱ/չիք:
ՃԺԲ/80ա-4բ: ՃԺԳ-ՃԺԸ/չիք:
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– 2. [Քարոզգիրք յերկրորդ հատորէ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741: Ա-ՂԵ/չիք: ՂԶ/98ա-102բ:
ՂԷ-ՂԸ/չիք: ՂԹ/93ա-8ա (տպ.ի վերջին 6 տողը չունի, երթիցեն
նոքա ի տանջանս): Ճ/108բ-113բ: (տպ.ի վերջին 15 տողը չունի):

2. [Քարոզ արտաքոյ Ա. եւ Բ. հատորաց]
ա. 102բ-8ա Դարձեալ վասն ողորմութեան. Տո՛ւր
ինձ բաժին եւաթանց այլեւ ութից, առակն – Ասեն
վարդապետք, եթէ զամենայն ինչ զոր տվեալ է Աստուած... որպէս ասէ Յոհան Ոսկիբերան. «Չամաչէի
ողորմածոցն Աստուած ասէի». ամէն:
Բ. 114ա-71բ [Հայելի վարուց]
Տե՛ս ձեռ. 789Բ, 56բ-411բ: ա/114ա-6ա: բ/116ա-8ա:
գ/չիք: դ/119բ-20ա: ե/120աբ: զ/120բ-2ա: է/չիք: ը/122բ-5ա
(սկզ. տարբեր՝ Այր ոմն անուն Յոհաննէս ազնուական եւ մեծազգի պատահեալ...): թ/125ա-6ա: ժ/126աբ: ժա/127ա-30բ:
ժբ/130բ-2ա: ժգ/132ա-3ա: ժդ/չիք: ժե/133ա-4ա: ժզ/118ա-9բ:
ժէ/134բ: ժը/134բ-5ա: ժթ/135աբ: ի/135բ-9ա: իա/139բ-40ա:
իբ/140ա-3բ: իգ/143բ-4ա: իդ/144բ-5բ: իե/145բ-8ա (սկզ.
տարբեր՝ Երիտասարդ ոմն ազդմանէ չարին...): իզ/148ա-9ա:
իէ/149աբ: իը/149բ-50բ: իթ/150բ-2բ: լ-լբ/չիք: լգ/159ա-61ա
(սկզ. տարբեր՝ Երիտասարդ ոմն գնաց ի ծառայտունկ ուրէք,
չար դիտաւորութեամբ գնացեալ...): լդ-լը/չիք: լթ/161աբ:
խ/չիք: խա/161բ-2ա: խբ/չիք: խգ/162աբ: խդ/չիք: խե/162բ3բ: խզ/չիք: խէ/157աբ: խը/152բ-6բ: խթ-ծա/չիք: ծբ/163բ-5ա
(սկզ. տարբեր՝ Ի վանս ուրեք երեք աբեղայք անուամբ եւեթ...):
ծգ/165բ-8բ (սկզ. տարբեր՝ Ի տանուտէր ոմն աղքատ միայն
մէկ դահեկան ունէր...): ծդ-ծզ/չիք: ծէ/169աբ (սկզ. տարբեր՝
Ամենայն առաքինութիւն եւ ճգնաւորութիւնք զորս կատարեն
մարդիկ ընդունելի են Աստուծոյ...): ծը/169բ-71ա: ծթ-հա/չիք:

– 171բ Ցանկ – Վասն ագահութեան Ա... Վասն պատարագի ԼԸ.:
– Գրչից 116ա «Թղթի յետեւն է աղօթիցն»:
Ստ. լս-ներում ունի խորագրեր:
Ծնթ. Գրիգոր Տաթեւացու Քարոզգրքի նկարագրութիւնը
տե՛ս Մայր Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հտ, Զ., խմբ. Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Երեւան,
2012, 1495-1572 (նկարագրութիւնը՝ Տաթեւիկ Մանուկեանի):

Գ. [Բանք զանազանք]
1. 176ա-9բ Երանելոյն Յոհաննու Ոսկիբերանին
ասացեալ յԱյրի կնոջն եւ միամօրն իւրոյ – Բե՛ր այսուհետեւ տեսցուք... բարձր արասցո՛ւք զանուն նորա
ի միասին [Սաղոմս ԼԳ. 4], օրհնեալ է Աստուած. ամէն:
2. 217ա Ցանկ է – 1. Վասն Աստուածածնին Ա. ...
18. Վասն ագահութեան ԺԸ.:
Ծնթ. Ցանկը նախորդ 2 միաւորներից ոչ մեկին չի պատկանում,
կան միայն Հայելի վարուց-ի մի քանի միաւորների վերնագրեր:

3. 224բ [Տաղ զղջման] – Առ ոտս անկեալ կենարարիդ թախանձանօք աղաչեմ... ցօղեմ զորտօսր
զցայգ եւ զցերեկ զքաղցր բնութիւնդ յիշելով:
4. 218բ [Քառեակներ սիրոյ, ճշմարտութեան եւ
արդարութեան մասին. հայատառ թուրքերէն]
ա. 218բ Սուրմայ չաքմիշ կօզլարինայ / իստար
ալայ ճանումըզ... թօք ուլուր փօզ ու[լուր կուլզանըմըզ]:
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բ. 218բ Յաղիղաթտուր մարիփաթտուր, շարիեաթտուր... քասալար քարվանըմըզ:
գ. 218բ Եթմիշ իքի ասնափ կեարաք... Քուչակէ տէր
ման օլանդայ պօշ ղալուր մէյտանըմըզ:
Ծնթ. Հայատառ թուրքերէնի ընթերցումն ու բառանջատումը Օքսաննա Կարապետեանի:

5. 217բ-8ա [Դեղագիրք]
ա. 217բ Դեղ լաւ եւ փորձած վասն ժանտացաւի,
որ է մահ – Որբ որ իմանաս, թէ մահ է դիպել մարդոյ...
բ. 217բ Փորացաւի – Աֆիոն Բ. դրամ, մուրտասանկ Բ. դրամ...
գ. 218ա Ճիճուի – Զկտման հունդն լոսէ...
դ. 218ա Վասն սիհայ առնելոյ զգտաւն – Նռան
գեղեւն բե՛ր...
6. 225բ Այսոքիկ Ժ. հարուածք երկդիմի վասն ժամանակագրոց [=Դարագլուխք] – ՅԱդամայ մինչեւ ի
փոխելն Ենովքայ ամք ՌՆՁԷ. (1487)... Անտի ի Քաղկեդոնի ժողովն ԻԷ. (27) ամ է:
7. 186աբ [Յաղագս Զատկի] – Իսկ եթէ ի Զատկիս
առաջի կերակուրն զինչ է... ի մահուանէ երկնչի, զի ասաց. Տրտում է անձն իմ մինչեւ ի մահ [Մարկ. ԺԴ. 34]:
8. 187բ [Փոխ, ձեռ. 423, 214ա] – Րամք հանդի
հայոց ազգի / Ասպէս գիտէ զոր ասացի... զերկու
ասօղն զմինն անքակ:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԸ.-ԺԹ. դարեր
1. 218աբ, 225ա [Դեղագիրք]
ա. 218ա (նոտրգիր) [Վասն քար հանելոյ] –
Սեւուկ հնդիկն է աղանձէ...
բ. 218ա (նոտրգիր) [Ճիճուի] – Փերփերանն, որ
տենտուռն, ծեծէ...
գ. 218աբ (շղագիր) [Վասն հազի] – Վասն հազի,
որ ձայնն կտրվի...
դ. 218բ (շղագիր) Վասն իջվացկի, որ ասի մալազի – Ա՛ռ երկու մսխալ կէչի փայտի կեղեւն...
ե. 225ա (նոտրգիր) [Ականջացաւի] – Ականջն, որ
ջուր գնայ...
զ. 225ա (շղագիր) [Վասն ականջացաւի] – Մէկ էլ
որ եթէ ականջն բռնւի... մեղրօվ կաթան խմէցրու. այդ
է:
2. 225ա (նոտրգիր) [Ցանկ գործեաց եւ նիւթոց շինարարականաց] – Մէկ պընա մեղ, մէկ նաւ թավայ,
մէկ քասա մեխ... Բ. երկաթի սեպ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 24ա Գրիչ Այպսան:
83բ Ո՛վ եղկելի եւ յիմար աբեղայ, զգա՛ստ լե՛ր ի
քնոյ եւ լե՛ր ժիր ի սաղմոսերգութեան:
88բ Եւ ինձ՝ մեղաւոր գրչի յիշեցէ՛ք:
108ա Ես՝ մեղաւ եւ գործովս վատթար Եղիայ աբեղէս, գրեցի. ով զիս յիշէ, յիշեալ լիցի յԱստուծոյ. ամէն:
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175ա Որոյ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս թափեսցէ եւ
ազատեսցէ զիս զզԵղիայ վարդապետս յամենայն հնարից սատանայի, ի դառն դժոխոց եւ ի հրայկիզմանէ եւ
ի յաղջամուխչ խաւարէն. ամէն: Դարձեալ աղաչեմ
զձեզ, սուրբ դասք քահանա՛յք, որ որպէս զերամս
աղաւնեաց խառնեալ կայք ի դասս սուրբ եկեղեցոյս,
զի ի հայել գրի սորին յիսեսջիք զիս միով Հայր մեղայիւ, եւ դուք ի Քրիստոսէ յիշեալ լիջիք:
179բ Քրիստո՛ս Աստուած, ողորմած եւ մարդասէ՛ր,
որպէս ողորմեցար այրի եւ անայցելու տառապեալ
կնոջն եւ կեն[դ]անացուցեր զորդի նորա, եւ ես յամենայն ժամ աղաչեմ՝ երես անկեալ, բարեխօսութեամբ
ծնողի քո, կենդանացո՛յ մեռեալ զոգի իմ, արա՛յ եւ զիս
արժանի մեծի տեսութեան քո եւ մաքրեա՛յ զամենայն
մեղս իմ, ըստ քոոյ անհուն աստուածութեամբդ. ամէն.
ՌՃԾ. (1701) թվին հայոց:
186ա Որում զմեզ ամենեսեան արժանաւորս
արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր, մանաւանդ զանարժան Եղիայ աբեղայս, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
190ա Նոյն ողորմութեամբն ողորմեսցի Քրիստոս
Աստուած ծրօղ սուրբ գրոյս Եղիեայ վարդապետիս,
մեղաւոր եւ անարհեստ մեղաւորիս, ո՛վ ընդերձօղ,
միով բերանով զիս յիշեա՛յ, եւ դու յիշեալ լիցիս ի
Քրիստոսէ. ամէն: Թվին ՌՃԽԵ. (1696). ամէն:
191բ Նոյն ողորմութեամբն ողոր[մ]եա՛յ, Տէր Աստուա՛ծ, Եղիեայ վարդապետիս եւ ծնողացն իմոց.
ամէն:
194բ Յոր եւ փրկեսցէ եւ ազատեսցէ Տէր Աստուած
ի դառն դժոխոցն եւ ի մեղաց մերոց, մանաւանդ
զԵղիեայ վարդապետս եւ ծնօղքն իմ աղատեսցես ի
դառն դժոխոց եւ ի ձեռաց սատանայի. ամէն: Գրեցաւ
ի թվականութեան մերոյ հայկազունեայ հազար հարիւր
քառասն եւ հինգ (1696) եւ Ժ. եւ չորսն Մարտի (14):
Ես՝ Եղիայ, լցեալ մեղօք բազմագոյն, / որ գրեցի
զայս նամակս փոքրագոյն, / զձեզ աղաչեմ եղբարք, որըք
սրբագոյն, / մեղաց իմոց խնդրել առ Տէր թողութիւն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ՌՃԾԲ. – 1703
ԳՐԻՉ՝ Եղիա վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 200 (թ. 226-426, յետագայի էջակալում՝ 467-880, որ է՝
226ա-422բ). չգրուած՝ 423բ-6բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԷx12+4 (Ա, Թ, ԺԱ 16,
Դ 6, Ե 10, ԺԲ 14, ԺԳ 3, ԺԵ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x13,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 226-378 (15-6x9-9,5, ստ. լս.՝ յիշագրեր), թ. 379-422
(13,5x9, ստ. լս.՝ յիշագրեր): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 257ա): ՏՈՂ՝
23-6 (թ. 226-85), 26-27 (թ. 286-378), 22 (թ. 379-422):

Նմուշ 257ա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 271-2ի միջեւ 8 թ., թ. 378-9ի միջեւ 6 թ.,
392-3ի միջեւ 2 թ. կտրած, թ. 374-5ի ստ. լս-ը 1,5 սմ ընդլայնակի
կտրած, գրեթէ բոլոր թերթերի ստորին եւ արտաքին լուսանցներին խոնաւութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 226ա-378բ Համառօտ հաւաքումն գրոց, որ կոչի Ծաղկերանգ, վասն օգտակարութեան ուսումնասիրաց եւ փափակողաց սորին. Տէ՛ր Աստուած. Օգնեա՛յ
– 226աբ [Յառաջաբան] – Ասեն վարդապետք, թէ
մարդն է բաղադրեալ ի հոգոյ եւ ի մարմնոյ... Ես՝
նուաստ Յակոբէոս, ի կարգէ Քարոզչաց, գրեցի ի նուրբ
գրեանց աստուածաբան վարդապետաց համառօտ բանիւ եւ ախորժ՝ ընթերձողաց:
1. 227ա-45բ [Յաղագս ստեղծման դրախտին]
– 227ա [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս ստեղծման յարարածոց... Վասն թէ Ադամ որպէս ցանկացաւ նմանել Աստուծոյ:
ա. 227բ-9ա Յաղագս ստեղծման արարածոցս –
[Գ]երազանց բարութեանն երեքկին է ելումն. այսինքն՝
ծնընդեամբն, հնչմամբ եւ ստեղծմամբ... յերկրէ մինչեւ
ի աստեղալից յերկինն են Ճ. եւ ինն հազար եւ երեք Ճ.
եւ եաւթանասուն եւ հինգ մղոն:
բ. 229աբ Վասն մոլորականաց – Երեւակն ի մէնջ
կարի իմն է հեռագոյն, ցուրտ եւ չոր... յիւրաքանչիւր
յամսոջ ընթանայ ընդ ամենայն կենդանակերպս:
գ. 230ա Յաղագս չորից տարեց – Հուրն ծախէ եւ
յաճիւն դարձուցանէ... եւ զամենայն աղտեղութիւնս
կրէ յինքն:
դ. 230ա-1ա Յաղագս ժամանակին – Ժամանակն
է չափ շարման առաջին շարժունին... ի նմին յարատեւեսցուք յաւիտեան ի յաստուածային գովութիւն:
ե. 231ա-2ա Յաղագս յատկութեանց եւ գործոց
իւրաքանչիւր կարգաց հրեշտակաց – Յատուկ է սերօբէիցն բորբոքել ի սէրն Աստուծոյ... ընդ դիմի հարկանելով սատանայական փորձութեանցն հրեշտակապետացն ուսուցանելովն, հրեշտակացն ուսուցանելովն:
զ. 232աբ Յաղագս հրեշտակական պահպանութեան – Հրեշտակք կարգեալք ի պահպանութիւն մեր...
կատարեն իսկ, այսինքն՝ յառաջացուցանեն առ բարեգոյն:
է. 232բ-3ա Յաղագ[ս] չարութեան սատանայի –
Արդ, սատանայ վնասէ մարդոյն բազում կերպիւ... ոչ
կարէ յետ այնորիկ փորձել զոք:
ը. 233ա-4բ Յաղագս պատկերացուցութեան մարդոյն – Ար[դ], զանազան յօրինուած մարմնոյ ըստ
պատկերացուցութեան... ցուցանէ զայր ուշիմ եւ զբարեբարոյն:
թ. 234բ-5ա Յաղագս բոլոր մարդոյն – Յետ որոյ
հետազօտեալ եղեւ զմարդոյն ի կողմանէ մասանցն...
ասէ առաքեալն՝ Ցանկամ ելանել ի մարմնոյս եւ լինել
ընդ Քրիստոսի:
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ժ. 235ա-6ա Յաղագս նախկին ծնօղաց – Ծայրագոյն բարին կամեցեալ հաղորդել բարութիւն իւր այլոց... ըստ խեղութեան անդամոցն լինէր հնազանդեալ
կամացն:
ժա. 236ա Յաղագս տւեալ պատուիրանաց նմին
– Զարարեալն սգամ վերափոխեաց ի դրախտն... այսպիսի է պատուէրն ծառոյն գիտութեան:
ժբ. 236աբ Յաղագս դրախտին – Մարդ զաւրացեալ վերոյասացեալ օգնականութեամբդ էառ տեղի
բնակութեան... լինի բազում հարցմունք վասն դրախտին:
ժգ. 236բ-7բ Առաջին հարցումն լինի. եթէ՝
Դրախտն լինի՞ պատշաճ տեղի եւ դէպ բնութեան
մարդոյ – Երեւի թէ ոչ, զի հրեշտակն իսկոյն... այլ նիւթ
եւ պատճառ ուրախութեան երանելեացն:
ժդ. 237բ Երկրորդ հարցումն. թէ՝ Մարդն ի
տրախտին նախ քան զմեղանչելն է՞ր մահկանացու,
թէ՞ անմահ – Երեւի, թէ [է]ր մահկանացու, զի թէ լինէր անմահ... արդ, այսրէս յայտնի է, թէ մարդն որպէս
էր անմահ ի դրախտին:
ժե. 237բ-8բ Երրորդ հարցումն. թէ՝ Մարդն ի
տրախտին տիրէ՞ր ի վերայ այլոց կենդանեաց –
Երեւի թէ ոչ, զի ասէ Օգոստինոս, թէ ամենայն կենդանիք տարեալ եղեն առ Ադամ... զի անուանօքն նշանակեսցեն զբնութիւնս կենդանեաց:
ժզ. 238բ-9բ Չորրորդ հարցումն. թէ՝ Ամենայն
մարդիկ ի դրախտին լինէ՞ին համահաւասար –
Երեւի թէ այոյ, զի ասէ երանելի պապն Գրգորիս, թէ՝
Ուր ոչ մեղանչեմք... ի դրախտն ոչ լինէին համահաւասարք ամենայն մարդիկ:
ժէ. 239բ-40ա Հինգերորդ հարցումն. թէ՝ Ի դրախտին իշխէ՞ր մարդն ի վերայ այլ մարդոց – Պատասխանեմ, թէ իշխանութիւն կրկին կերպիւ առեալ լինի...
ի դրախտին որպէս տիրեալ լինէ մարդն մարդոյն:
ժը. 240ա-1բ Վեցերորդ հարցումն. եթէ՝ Յոր ժամանակս ի դրախտէն փոխէին մարդիկ յերկնից յարքայութիւն համանգամա՞յն, թէ՞ մի զկնի միոյ –
Պատասխանեմ եւ ասեմ, թէ ի տարակուսանաց այս
ոչինչ խօսի Գիրք Սուրբ... առաւել ճշմարիտ երեւէր փոխիլն մի զկնի միոյն, քան թէ համանգամայն:
ժթ. 241բ-2ա Եօթներորդ հարցումն. եթէ՝ Պատշա՞ճ էր Աստուծոյ կազմել զմարդն յաղթելի եւ մեղանչական դիւական փորձութեան, թէ՞ ոչ – Պատասխանեմ՝ Ե՛ւ թէ պատշաճ էր Աստուծոյ առնել զմարդն
մեղանչական եւ յաղթելի, եւ այս վասն Գ. պատճառի...
արար զնա մեղանչական եւ յաղթելի ըստ բնութեան:
ի. 242աբ Ութերորդ հարցումն. թէ՝ Պատշա՞ճ էր
Աստուծոյ թոյլ տալ մարդոյն ի դրախտին փորձիլ ի
սատանայէ – Պատասխանեմ եւ ասեմ, թէ պատշաճ էր
Աստուծոյ թոյլ տալ զմարդն ի դրախտին... թէպէտ գիտէր զնա, զի մեղանչելոց էր:
իա. 243ա Իններորդ հարցումն է, թէ՝ Որպէ՞ս Ադամ
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ի դրախտին ցանկացաւ լինիլ նման Աստուծոյ –
Պատասխանեմ եւ ասեմ, թէ առաջի ծնօղքն ի տրախտին ոչ ցանկացան... բնական լուսովն իւրով կարող է
ամել (՞) զամենայն:
իբ. 243ա-4ա Տասներորդ հարցումն. թէ՝ Մեխքն
Ադամայ ծա՞նր էր, քան զԵւային – Պատասխանեմ եւ
ասեմ, թէ մեղքն իմն լինի ծանրագոյն... ըստ իրաց ինչ
ծանրագոյն էր քան զԵւային:
իգ. 244աբ Յաղագս անգման առաջի մարդոյն –
Արդ, նախանձեալ սատանայ ըստ բարեբաստութիւն
մարդոյն, կերպարան օձին... զի լինիցի նմա հնազանդ
ստորնայգոյնն իւր:
իդ. 244բ-5բ Յաղագս կարգի փորձութեան, որ ի
մեզ – Կարգ փորձութեան, որ ի նախկին ծնօղսն, նաեւ
ի մեզ կատարի... բաւականասցի յաղագս ստեղծման
դրախտին: Եւ օրհնելոյն փառք յաւիտեանց. ամէն:
2. 245բ-63ա Յաղագս մարդեղութեանն Քրիստոսի
– 245բ-6ա [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս հրեշտակական ողջունին... [Յ]աղագս համբարձմանն Քրիստոսի:
Որպէս Աստուած է ներգործական սկիզբն ամենայն
իրողութեանց... յորոց այժմ իսկ ճառելի է:
ա. 246աբ Նախ յաղագս հրեշտակական ողջունին – Առաքեցաւ Գաբրիէլ, որ ի կարգէ հրեշտակապետացն առ երանուհի կոյսն... վասն այնորիկ, որ ծնանելոցն ի քէն սուրբ է Որդի Աստուծոյ կոչեսցի:
բ. 246բ-7ա Յաղագս պատասխանոյ կուսին –
Կրկին ընթեռնումք ի Գիրս Սուրբ երկախօսութիւն մի ի
մէջ եւ ասի... զոր մեք պարտիմք զնոյնն առնել, մանաւանդ կանայք:
գ. 247ա-8ա Յաղագս սրբութեան մօր Տեառն –
Սրբութիւն է եռակի, քանզի ոմն է հասարակական, որպէս լինի սուրբ խորրդօք... գերազանց է քան զամենայն սրբութիւն ամենեցունց:
դ. 248աբ Յաղագս տերունական յղութեան – Իսկոյն յորժամ երանուհի կոյսն ետ զհաւանումն, ասելով՝
Եղիցի ինձ ըստ բանի քում... արձակի աղաւնին ի տապանակէն Նոյի:
ե. 248բ-9բ Յաղագս պատճառաց մարդեղութեան
Քրիստոսի – Արդ, մարմնացեալ Բանիւ եղեւ նորոգութիւն մարդկային ազգի... յայնժամ լինէին երկու որդիք, եւ ո՛չ մի:
զ. 249բ-50բ Յաղագս կերպի մարմնանալոյն Քրիստոսի – Ի հասարակ նորոգումն... երկիցեն պղերկացեալքն:
է. 250բ-2բ Յաղագս ծննդեան Տեառն – Ծնունդն
Քրիստոսի եռակի, այսինքն՝ աստուածաին, մարդկաին
եւ շնորհային... ժողովեալ կայ ամենայն բարութեամբ,
այսինքն՝ ի Քրիստոս Յիսուս:
ը. 252բ-5բ Յաղագս թլպատութեան Տեառն –
Էառ Քրիստոս զթլփատութիւն ոչ իւրն կողմանէ... կակղացուցանէ զխստասրտութիւնն:
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թ. 255բ-8ա Յաղագս մկրտութեանն Քրիստոսի.
[բն.] Եւ իբրեւ մկրտեցաւ Յիսուս, ահա բացան նմա
երկինք [Մտթ. Գ. 16] – Ըստ Մատթէոսի՝ ճշմարիտ
վարդապետէ, որ զասացեալն յինքենէ... որ նշանակէ
օծմամբ սրտին:
ժ. 258ա-60ա Վասն յաղագս չարչարանացն
Քրիստոսի – Չարչարանացն Քրիստոսի Դ. իրս տեսանելի է. նախ՝ հասարակ չարչարանացն... իսկ ձիթենին
զկակղութիւն ողորմութեանն:
ժա. 260բ-2ա Յաղագս յարութեան Քրիստոսի.
[բն.] Քրիստոս յարուցէալ է ի մեռելոց.. այսուհետեւ
ոչ մեռանի, եւ մահ նման ոչ եւս տիրէ [Առ Հռոմ. Զ.
9] – Ասէ առաքեալն՝ Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց...
վասն յանցանաց մերոց եւ յարեաւ վասն արդարացուցանելոյ:
ժբ. 262ա-3ա Յաղագս համբարձմանն Քրիստոսի
– Արդ, բարձրացաւ Քրիստոս երեքկին, այսինքն՝ յերկրի արդեամք բարի... գերազանցապէս զմարդկային
տրտմութեամբն: Եւ այսքան բաւակ[ան]ասցի յաղագս
մարդեղութեանն Քրիստոսի:
– Գրչից 263ա (ստ. լս., հայատառ թուրքերէն) «Քարոզ քի
ատամն աղզինի սնտըրայ»:
Ծնթ. Այս եւ 275ա, 419բ, 422բ-ի հայատառ թուրքերէն
գրութիւններն անհասկանալի են:

3. 263ա-75ա [Յաղագս խորհրդոյ]
– 263ա [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս խորհրդոց... Յաղագս պատասխանեաց ընդդէմ հակառակաց, հակառակաց եւ բանք պիտանիք եւ վարդապետութիւնք:
ա. 263ա-5ա [Յաղագս խորհրդոց] – Երկնաւոր
բժիշկն եւ նորոգօղն ազգի մարդկան... նաեւ զգուշացուցան[է] ի մեղաց:
բ. 265ա-6ա Յաղագս մկրտութեան – Մկրտութիւն
ըստ Օգոստինոսի է լուացումն ի ջուրս. սրբեալ բան
իւր կենաց... յորժամ բացան նմա երկինք:
գ. 266աբ Յաղագս դրոշմին – Դրոշմն է խորհուրդ
պատերազմողաց... որ շրջապնդի գլուխ դրոշմելոյն:
դ. 266բ-8ա Յաղագս հաղորդութեան – Հաղորդութիւնն է խորհուրդ սիրոյ աստուածային եւ մարդկային... առաջի թագաւորաց կացցէ:
ե. 268ա-9բ Յաղագս ապաշխարութեան եւ որակութեան նորին. [բն.] Ապաշխարեցէ՛ք, զի մերձեալ է
արքայութիւն յերկնից [Մտթ. Գ. 2, Դ. 17] – Ըստ
Օգոստինոսի՝ ապաշխարութիւնն է բազմադիմի... թէ
ճշմարիտ զղջասցիս:
զ. 270աբ Յաղագս վերջի օծմանն – Միջնորդն Աստուծոյ եւ մարդկան ոչ միայն կոչի Յիսուս... վասն միոյ
հիւանդութեան ոչ օծանի Բ. անգամ:
է. 270բ-1ա Յաղագս խոր[հ]րդոյ կարգին – Արդ,
Ե. խորհուրդքն, յորոց եւ ճառեցաւն... զհացն եւ զգինին փոխեաց ի մարմին եւ արիւնն իւր:
ը. 271աբ Յաղագս պսակին – Պսակն է արդար
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զուգակցութիւն արիութիւն... արենակցութիւն, բռնութիւն, կարգն խնամութիւն եւ անկարութիւն /// (վերջը
թափուած):
ժ. 272ա-3ա [Յաղագս պատասխանեաց ընդդէմ
հակառակաց] – (սկզ. թափուած) ///եալ ի վերայ խաչին վասն քրիստոնէից որպէս ասէ Յոհանէս... այժմ
Հայր ընդ Որդոյ իջանէ առ մեզ. եւ փառք յաւիտեանս.
ամէն:
4. 273բ-8ա [Յաղագս առաքինութեան]
– 273բ [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս առաքինութիւնն.... Յաղագս երից աստուածաին առաքինութեան:
ա. 273բ-4ա Յաղագս առաքինութեանց հասարագաց. [բն.] Եթէ հանցես զպատուականն ի յանարգէն, բերան իմ եղիցիս. յԵրեմիայ ԺԵ. [19] – Խրատ
Սոսկրատէ, թէ ոչ է պարտ այլ իրաց առաւել ցանկալ... ի
վերայ ամենայն մահկանացուաց բարձրացուցանէ զնայ:
բ. 274աբ Յաղագս ուրախութեան առաքինութեան, որ ի վեր է քան զամենայն ուրախութիւն աշխարհիս. [բն.] Սրտի բերկրեցոյ երեսք զուարթ. յու՛՛.
ԺԷ. ըստ փիլիսոփայ[ից] – Ի ժամանակս գարնան զօրութեամբ... ընկալայք զմխիթարութիւն ի կեանս ձեր:
– Գրչից 274ա «Յառաջ սրտի բերկրեցո կարդա՛, ապա ի
ժամանակս ասեսցէ»:

գ. 274բ-6ա Յաղագս պատճառաց ուրախութեան
առաքին[ութեան]. [բն.] Պարծեսցին սուրբքն փառօք... [Սաղմոս ՃԽԹ. 5] – Որպէս վերոյ ասացաւ՝
առաքինութիւնն է երանութիւն եւ փառք... առաքինիքն
արդեն իսկ են <իսկ են> երանելիք:
– Գրչից 275ա (ստ. լս. հայատառ թուրքերէն) «Ատամն
սիրաթ սըզ էյլար սախըն»:

դ. 276ա-7ա Յաղագս գործոյ առաքինութեանն.
[բն.] Զօրութիւն գործոց իւրոց պատուիրեաց... [Սաղմոս ՃԺ. 6] – Քանզի իւրաքանչիւր իրաց յատուկ գործ
է վաղճանն իւր... այսինքն՝ որ գեա առաքինութեամբ,
որով եւ զմեզ արժանի արասցէ:
ե. 277ա-8ա Յաղագս երից աստուածային առաքինութեա[ն]ց – Յետ ասել առաքինութեանցն հասարակաբար... տեսանելի են այսոքիկ նախ ի հարկաւորութենէ հաւատոյն:
5. 278ա-83բ [Յաղագս հաւատոյ]
– 278ա [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս հաւատոյն... Յաղագս մեծ եւ փոքր հաւատոյ:
ա. 278ա-9ա Յաղագս հարկաւորութեան հաւատոյն. [բն.] Հաւատալ արժան է այնմ, որ մերձենայ
առ Աստուած... յԵբրա. ԺԱ. [6] – Ըստ Արիստոտելի
եւ Պօէսիոսի՝ խրատեալ եւ հմուտ մարդոյն... հարկ է
հաւատալ Աստուծոյ:
բ. 279ա-80ա Յաղագս վկայութեան հաւատոյն.
[բն.] Որ ոչ հաւատասցէ, դատապարտեսցի, ասէ
Մարկոս [ԺԶ. 16] – Դաւիթ ասէ. վկայութիւնք Տեառն
հաւատարիմ են յոյժ... յետ նոցա արդարքն եւ իմաստունքն:
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գ. 280ա-1ա Յաղագս գովութեան հաւատոյն.
[բն.] Հաւատացէ՛ք Տեառն Աստուծոյ ձերում, եւ յաջողեսցի ձեզ. յԵրկրորդ Մնաց[որդաց] Ի. 20 – Որպէս
ասէ Դամասկացին՝ երկեղէ ակնկալութիւն... զի տեսիլք
եղաք աշպարհի հրեշտակաց եւ մարդկան:
դ. 281աբ Յաղագս օգ[տ]ութեան Հաւատոյ. [բն.]
Հաւատով գնամք. Երկրորդ Կորընթ. Ե. [7] – Ասացաւ
վերոյ, թէ որպէս հաւատն է հաճոյ Աստուծոյ... նոքա
հաւատով փրկեցան:
ե. 281բ-2բ Յաղագս զանազանութեան հաւատոյ
ի մեռեալ եւ ի կենդանի. [բն.] Հաւատք առանց
գործոց մեռեալ են. Յակոբ. Դ. [Բ. 16] – Որպէս ասէ
Ջէարօն, առաքինութիւնն է առնելն, եւ ոչ գիտելն
միայն... իբր թէ ասիցէ. գործ ցուցէ՛ք զհաւատս ձեր:
զ. 282բ-3բ Յաղագս մեծ եւ փոքր հաւատոց. [բն.]
Օ՛վ կին, մեծ են հաւատք քո. Մատթէոս ԺԵ. [28] –
Որպէս ասէ Օգոստինոս ի Մեկնութիւնն Յոհաննու, թէ՝
Քրիստոս է աղբիւր շնորհաց... վասն որոյ ասաց Տէրն՝
Ո՛վ կին, մեծ են հաւատք քո, եղիցի քեզ, որպէս եւ կամիս:
6. 283բ-93բ [Յաղագս յուսոյ]
– 283բ [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս [յու]սոյ եւ հարկաւորութիւն նորին... Յաղագս յուսալեացն:
ա. 283բ-4բ Յառաջինն յուսոյ հարկաւորութեան.
[բն.] Ո՞ յուսա ի Տէր որպէս լեառն Սիոն... [Սաղմ.
ՃԻԴ. 1] – Ի յայնոսիկ, որ կարգին առ ի վախճանն իմն
ցանկալի... փրկել ի մահուանէ զանձինս նոցա եւ կերա՛՛:
բ. 284բ-5ա Յաղագս գործոյ յուսոյն. [բն.] Յուսով
ապրեցաք Հռոմ. Թ. [=Ը. 24] – Զի ասէ Տէրն՝ Ամենայն
ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի... երեւի ինձ ճեմել ի վերայ ծաղկանց վարդիցն:
գ. 285ա-6ա Յաղագս այնոցիկ, որ օգնեն յուսոյն.
[բն.] Աստուած օգնական իմ, եւ ես յուսամ ի նա
[Սաղմոս ԺԷ. 3] – Ասեն բժիշկ[ք], թէ դեղն ոչինչ
օգուտ է, թէ բնութիւնն ոչ ունի զզօրութիւն իմն... ասելով. Այսօր ընդ իս իցես ի դրախտին:
դ. 286ա-90բ Յաղագս երկրորդ տեսակին. [բն.]
Համբարձի զաչս իմ ի լերինս... Սաղմոս [ՃԻ. 1] – Որպէս երկնա[յ]ին մարմնօք կառայվարի Տէր զերկրա[յ]ին մարմինս, այսինքն՝ շարժմամբն... որպէս շուշանն
պահի ի մէջ փշոց, նոյնպէս կուսութիւն ի մէջ վարուց:
– Գրչից 286ա (ստ. լս.) «Ք[ա]ր[ո]զս եւ խիս[տ] լաւ»,
286բ՝ «Քարոզս Անանիայի |287ա| հնարիցն է»: 287բ՝ «Ք[ա]ր[ո]զս յուսոյ է |288ա| խիստ գեղեցիկ, լաւ սերտէ՛, Քրիստոսի
շուշ մի ասան»:

ե. 291ա-3բ Յաղագս յուսոյ. [բն.] Մո՛ւտ ի յուրախութիւն Տեառն քո, Մատթէոս ԻԵ. [21] – Որպէս ասէ
Եսայի, վարձ այնպիսի է, զոր ակն ոչ ետես, եւ ունկն ոչ
լուաւ... յայսցանէ յամենեցունց յայտ է, թէ մեծ է փառք
սրբոցն:
7. 293բ-303ա [Յաղագս սիրոյ]
– 293բ [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս սիրոյ... Յաղագս
սիրոյ թշնամեացն:
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ա. 293բ-5ա [Յաղագս սիրոյ]. [բն.] Մեծ քան զսոսա սէր է, յԱռաջի Կորընթ. ԺԳ. [13] – Աստուածային
օրինացն նախկնաբար առ այս կարգի... զտրտմեալս.
եւ զլուծ Տեառն քաղցրացուցանէ:
բ. 295ա-6ա Յաղագս գովութեան սիրոյն. [բն.] Ի
վերայ ամենայնի ունիցիք զսէրն, Կողոս. Գ. [14] – Ըստ
փիլիսոփաիցն եւ սրբոցն՝ վախճան ամենայն մարդկաին
կենաց է երանութիւն... հասանիմք ի վերջին վախճանն,
որպէս ասէ Յոհ.՛ ՛Յոր կայ ի սէրն, բնակէ յԱստուած:
գ. 296ա-7ա Յաղագս յորդորողաց սիրոյն որ առ
Աստուած. [բն.] Սիրեսցես զՏէր Աստուած քո յամենայն սրտէ քումէ... Օրինաց Բ., Զ. [5] – Ըստ Օգոստինոսի՝ ոչ այլ ինչ է սէրն, եթէ ոչ հանգիստ բանղձանաց
ի բարին... մեղք իւր բազում, զի յոյժ սիրեաց:
դ. 297ա-9ա Յաղագս այնոցիկ, որ սիրել տան
զմարդն Աստուծոյ. [բն.] Վասն այսորիկ սիրէ զիս
Հայր... [Յովհ. Ժ. 17] – Թէպէտ սիրէ զԱստուած,
զամենայն որ են... որ սիրէ զատելիսն Աստուծոյ:
ե. 299ա-302ա Յաղագս յորդորողաց սիրոյն, որ
առ ընկերն. [բն.] Սիրեսցես զ[ը]նկերն քո իբրեւ
զանձն քո, Ղուկաս Ժ. [27] – Խնդրի, թէ յորժամ պատուիրեաց Աստուած զսիրելն զնա եւ զ[ը]նկերն...
հոգեւորք անդամք պարտին սիրել զմիմեանս:
– Գրչից 300բ (ստ. լս.) «Քարոզ զրնկալի, թէ չէս
կանկնէ ջռջռալի, |301ա| Դու սիրտդ պինտ բռնէ, թող
ետեւտ բանի, |301բ| «Քարոզս է զարմանալի / համբերել միշտ զռզռալի, / |302ա| եւ թէ սիրես քո թշնամին,
/ առցես պսակ փռփռալի»:
Ծնթ. 300բ-5ա ստորին լուսանցագրութիւնները չափածոյ
քառեակներ են:

զ. 302ա-3ա Յաղագս սիրոյ թշնամեացն. [բն.] Սիրեցէ՛ք զթշնամիս ձեր... Մատթէոս Է. [=Ե. 44] – Ասէ
Օգոստինոս, թէ՝ Ոչինչ է զարմանագոյն, քան սիրել
զթշնամիս... կատարեալ սէրն ի բաց մերժէ զերկեղն:
– Գրչից՝ 302բ «Զթշնամին սիրեցէ՛ք, քաղցր գինեաւ պատ|303ա|ուեցէ՛ք, / ինքն ինքեան ամաչէ, փառս Աստուծոյ մատուցէ՛ք»:

8. 303ա-8ա [Յաղագս խոհեմութեան]
– 303ա [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս խոհեմութեան...
Յաղագս ներհակաց խոհեմութեան:
ա. 303ա-5ա Յաղագս կարտինարական առաքինութեանց. [բն.] Եւ եղերուք խոհեմք եւ արթունք, յԱռաջի Պետրոս Դ. – Որպէս ասէ Թուլիոս, թէ բանական
յօժարութիւն խնդրէ զճանաչումն իմն... զգոյշ լե՛ր,
գուցէ անկանիցիս:
Ծնթ. Այս եւ սուրբգրական յաջորդ բնաբանները, որոնց
տնահամարները նկարագրութեան մէջ չկան, հայերէն Աստուածաշնչում չենք գտել:
– Գրչից 303բ-4ա (ստ. լս.) «Քարոզս է յոյժ մտածելի, /
խիստ մտածութեամբ տանելի |304ա| եւ որ յօժարութեամբ
տանի, / արքայութիւն լինի /// (1բառ)»:
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բ. 305ա-6բ Յաղագս գովութեան խոհեմութեան.
[բն.] Ստացի՛ր զիմաստութիւն, զի լաւագոյն է քան
զոսկի... քան զարծաթ. յԱռակաց ԺԶ. – Որպէս ասէ
Արիստոտէլ, խոհեմութիւն ի մէջ կարտինարական առաքինութիւնն է նախկին... վասն այսորիկ ատեաց զձեզ:
– Գրչից՝ 304բ-5ա ստ. լս. «Քարոզս է յոյժ պիտանի, /
խոհեմութիւն ստանալի, |305ա| եթէ առնուս դու կատարեալ, /
դու լինիս Աստուծոյ սիրելի»:

դ. 306բ-8ա Յաղագս ներհակաց խոհեմութեան.
[բն.] Անմիտքն ցանկան վնասակարաց իւրեանց, յԱռակաց Ա. – Որպէս մարմնաւոր հիւանդութեան ապական զցանկութիւն ուտելոյ... իջանէ ի դժոխս: Եւ այսքան բաւականասցի վասն խոհեմութեան:
9. 308ա-14բ [Յաղագս ողջախոհութեան]
– 308ա [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս ողջախոհութեան... Յաղագս պսակի եւ գովութեան:
ա. 308ա-9ա Յաղագս ողջախոհութեան եւ գովութեան նորին. [բն.] Ոչինչ գո համեմամ ողջախոհ
<հոգ> հոգոյն. Սիրաք ԻԶ. – Որպես ասէ Գրիգորիս,
թէ խոհեմութիւնն ուսուցանէ ուղղել զհոգին առաքինութեամբ... յորմէ ոչ ինչ թագչի:
բ. 309ա-10ա Յաղագս ժուժկլութեանցն. [բն.] Գիտացի, թէ ոչ այլազգ լինիմ ժուժկալ, բայց եթէ Աստուած տացէ.. Սիրեցէքն Ը. – Ըստ Թուլիոսի՝ ժուժկալութիւնն է, որ արգելի միտքն իւրաքանչիւր... ասացուք
ի ճառս երանութեան:
գ. 310ա-2ա Յաղագս կուսութեան եւ գովութեան
նորին. [բն.] Երանելի է ամուլն անարատ... Սիրեցէքն
Գ. – Որպէս ասէ Գրիգորիս, թէ կուսութիւն մարմնոյն
ոչ միայն է հրամաեալ, այլ գովեալ... աղօթիլ եւ ընթեռնուլ:
դ. 312ա-3ա Յաղագս այրիական ժուժկալութեան.
[բն.] Ամուրեացն եւ այրեացն ասեմ՝ Լաւ է նոցա...
Առաջի Կորընթացիս Է. [8] – Որպէս ասէ Ամրոսիոս.
երրակի է առաքինութիւն ողջախոհութեան, ընթեռնումք... զանձինս իւրեանց արարին վասն արքայութեան յերկնից:
ե. 313բ-4բ Պսակի գովութիւն. [բն.] Հաճոյ է հոգոյ իմոյ այր եւ կին բարեպէս հաւանեալք իրերաց.
Սիրաք ԻԵ. – Որպէս ասէ յերկրորդ Կորընթացիս Ժ.,
զիս չոր զանձն իւր գովէ նայէ ընդրեալ... դառնայ անհաւատ այրն բարի կենցաղավարութիւն կնոջն:
10. 314բ-21բ [Յաղագս արիութեան]
– 314բ [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս արիութեան... Յաղագս կերպի պատերազմելոյն ընդդիմարտութեանն:
ա. 314բ-5բ Յաղագս արիութեան եւ գովութեան
նորին. [բն.] Զօրութիւն եւ զմեծ վայելչութիւն... յԱռակաց ԼԱ. [26] – Որպէս ասէ Յոբ Է., թէ՝ Պատերազմ
են կեանք... բառնայր Մովսէս զձեռս իւր յերկինս,
զօրանայր Էրուսաղէմ:
բ. 315բ-6բ Յաղագս համբերութեան եւ գովու-
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թեան նորին. [բն.] Պիտոյ է ձեզ համբերութիւն, զի
զկամս Աստուծոյ... յԵբրայ. Ժ. [36] – Որպէս զի բնական իրս կատարի, ամենայն ինչ ի ժամանակս իւր...
զեղն անուշահոտութիւն արձակէ:
դ. 316բ-8ա Յաղագս այնոցիկ, որք օգնեն համբերութեան. [բն.] Պատրաստեա՛յ զանձն քո ի փորձութեան, Սիրաք Գ. [=Բ. 1] – Որպէս ասէ Գրիգորիս,
նախ տեսեալ սուտն սակաւ վնաս է... յետոյ հատուսցի
նմա ուրախութիւն:
ե. 318ա-9բ Յաղագս օգտութեան նեղութեանն.
[բն.] Բազում նեղութեամբ պարտ է մեզ մտանել
յարքաութիւն Աստուծոյ. Գործոց Դ. [ԻԲ. 21] – Յորժամ ի բնական իրս պահեալ լինի պատշաճաւոր կարգ
սկզբանց... ասելով՝ Տո՛ւր ինձ միշտ նեղութիւն, զի
իցես հանապազ ընդ իս:
զ. 319բ-20բ Դարձեալ օգտութեան նեղութեանն.
[բն.] Ամենեքեան, որք կամեցին յաստուածապաշտութեամբ կեալ ի Քրիստոս... յԵրկրորդ Թիմոթի Գ.
[=Տիմոթէոս Գ. 12] – Բնականապէս երկիր ոչ կարէ
պտղաբերիլ առանց ջրոյ... որ հալածեալ իցեն վասն
արդարութեան, զի նոցա է յարքայութիւն երկնից:
է. 320բ-1բ Յաղագս կերպի պատերազմելոյն
ընդդիմամարտութեան. [բն.] Օրհնեալ Տէր Աստուած
իմ որ ուսոյց զձեռս իմ ի պատերազմ. որպէս ասէ ի
գիրս Կրթութեան զինուորաց – Ի մէջ այլոց արհեստիցն առաւել հարկաւորագոյն է արհեստ պատերազմելոյն... ուր ասաց Եղիսէ՝ Մի՛ երկնչիր, զի ընդ քեզ
բազումք են, քան ընդ նոսա:
11. 321բ-60ա [Յաղագս արդարութեան]
– 322ա [Ցանկ գրոյս] – [Յ]աղագս արդարութեան... [Յ]աղագս սրբութեան սրտին:
Ծնթ. Ցանկը ներառում է նաեւ յաջորդող՝ 12րդ եւ 13րդ
միաւորների ենթամիաւորների վերնագրերը, իսկ այդ միաւորներում ցանկեր չկան:

ա. 321բ-3բ Յաղագս արդարութեան եւ գովութեան նորին – Արդար է Տէր զարդարութիւն սիրէ
զուղղութիւն տես ըստ Դիոնէսիոսի որքան ինչ ի
մարդկային ներգործութիւնս... ոչ լինի խաղաղութիւն
առանց իրաւանց եւ արդարութեան:
Ծնթ. 12 տող գրած, ապա ընդմիջուած Ցանկով, եւ վերսկսած՝
կրկնելով 12 տողը:

բ. 323բ-5ա Յաղագս աղօթից եւ գովութեան նորին. [բն.] Խնդրեցէ՛ք եւ տացի ձեզ. Ղուկաս ԺԱ. [9] –
Որպէս ասէ Օգոստինոս՝ Զոչ ոք հաւատամք գալ ի
փրկութիւն... վասն աղօթիցն ծերոյն, որ ի ճանապարհին:
գ. 325աբ Յաղագս արգելման աղօթից. [բն.] Մի՛
արգելցիս միշտ աղօթել. Սիրուք. ԺԶ. – Որպէս ասեն
սուրբ հարքն Ագաթոն, Եւագրիոս՝ Ոչ է այլ գործ աշխատանաց, քան զաղօթելն... է կապակցեալ ընդ հանապազորդ աղօթիցն:

1315

658

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

դ. 325բ-7բ Յաղագս գովութեան Աստուծոյ. [բն.]
Գովեցէ՛ք զԱստուած ամենայն սուրբք... Տեսիլն ԺԹ. –
Արիստոտէլ դնէ զանազանութիւն ի մէջ գովութեան...
ի տաճարին գովէին եւ օրհնէին զԱստուած:
ե. 327բ-9ա Յաղագս գոհութեան Աստուծոյ. [բն.]
Յամենայնի գոհացարուք. Առաջի Թեսաղ. Ե. <Ե.>
[18] – Բնական է, զի ընդունօղ երախտեացն. Գոհասցի
զերախտաւորէն... նման տզրկի. <Յա>Յառակեաց Լ.:
զ. 329ա-31ա Յաղագս հնազանդութեան եւ գովութեան նորա. [բն.] Հնազանդութիւն եւ սէր ազգ
արդարոց. Սիրաք Գ. – Որպէս ասէ Օգոստինոս, խաղաղութիւն մարդկան ընդ Աստուծոյ է... որպէս ասէ
Տեսիլն ԺԲ.՝ կնոջն Բ.ուս (երկուս) թեվս:
է. 331ա-2ա Յաղագս ներհակաց հնազանդութեան. [բն.] Ամաչեսցէ Իսրաէլ... Յովսէէ, Ժ. [6] –
Որպէս ասէ Բեռն[արդիոս]՝ Ոչինչ ընդդիմանայ... եւ
անիծեալ շտեմարան քո:
ը. 332ա-5ա Յաղագս խրատուց եւ կերպից նորա.
[բն.] Յանդիմանեայ, սաստեա՛... յԲ. Տիմոթէոս Դ.
[2] – Ասէ Գրիգորիս, թէ արհեստ արհեստից է... որք
ատեն զյանդիմանութիւն, վախճանեսցին:
թ. 335ա-6ա Յաղագս պահոց – Իզիդորոս ասէ.
Պահքն է առաքինութիւն արգելման... տացեն աղքատաց: Բաւ է այսքանս լսողաց:
ժ. 336ա-9բ Յաղագս ողորմութեանց [բն.] – Եղերուք ողորմած... Ղուկաս Զ. [36] – Որպէս ասէ Ոսկիբերանն, այսու պատկերեմք Աստուծոյ... մի՛ երկմտիր
ընդ խնդրելն զմեծամեծս ընդ տալ զփոքունսն:
ժա. 339բ-43բ Յաղագս մարմնաւոր ողորմութեան.
[բն.] Քաղցեայ եւ ետուք ինձ... Մատթէոս ԻԵ. [35] – Որպէս ասեն վարդապետք՝ Ոչինչ արժանագոյն մարդոյն...
ողորմի՛ր քեզ եւ ապա ընկերին քո՝ որպէս եւ քեզ:
ժբ. 344ա-5ա Յաղագս հաւատ[ար]մութեան.
[բն.] Լե՛ր հաւատարիմ մինչեւ ի մահ... Տեսիլն Բ.
[10] – Որպէս ասէ Թուլիոս, հիմն արդարութեան է հաւատարմութիւն... արժանաւորեսցէ յաւիտենական կենացն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Կատարեցաւ
գիրք Առաքինութեանս:
Ծնթ. 4-11 միաւորները (273բ-345ա)՝ Պետրոս Արագոնացի, Գիրք առաքինութեանց, թարգմանիչ Յակոբ Քռնեցի. տե՛ս
Marcus Antonius V. D. Oudenrijn O. P., Linguae
Haicanae Scriptores, Bernae, 1960, էջ 197, Հմր 470:

12. ա. 345բ-8ա Յաղագս պարգեւաց Հոգոյն
Սրբոյ. [բն.] Գոհանամք զԱստուծոյ ի վերայ անպատում... յԵրկրորդ Կորընթացիս Թ. [15] – Ըստ Օգօստոսի՝ ի պարգեւաց Հոգոյն Սրբոյ ոմանք վերաբերին...
ընդ չորն զինչ լինիցի:
բ. 348ա-9բ Յաղագս երկիւղի վերջի դատաստանին. [բն.] Ողբացէ՛ք, զի մերձ է օր Տեառն, յԵսայի
ԺԳ. [6] – Որպէս զանազանի լաց տղային... վասն
վարձուց զթշնամիսն զինչ արասցէ:
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գ. 349բ-52բ Յաղագս դժոխայի[ն] երկեղին. [բն.]
Ցաւք դժոխոց պաշարեցին... Սողոմոն ասէ [Սաղմոս
ԺԷ. 6] – Թեպէտ ցաւն է կիրք ի ներկա վշտացն... եւ
այնպէս կորեաւ եղկելին:
– 350ա (գրչի ձեռքով ի ստորին լուսանցս) Ո անձն
իմ, զգա՛ստ լեր:
13. ա. 353ա-5բ Յաղագս խոնարհութեան. [բն.]
Զխոնարհս հոգով ընդունի... յԱռակ. ԻԹ. – Որպէս
ասէ յԱռաջին Թագ. Բ., զփառաւորիչս իմ... Այլ Աստուած միայն ի խոնարհացն... ոչ էր լեալ հաճոյ Աստուծոյն:
բ. 355բ-7բ Յաղագս սգոյ. [բն.] Սգացարո՛ւք եւ
լացէ՛ք... Յակոբոս Դ. [9] – Որպէս ասէ Ժողովողն Է.
Լաւ է երթալ ի տունս... Եւ ցուցանէ զպատճառն, ասելով... թմրեալ անդամն ոչ [զ]գայ ցաւ իւր:
գ. 357բ-60ա Յաղագս սրբութեան սրտին. [բն.]
Այս են կամքն Աստուծոյ սրբութիւնդ... յԱռաջի Թեսաղ. Դ. [3] – Որպէս ասէ երանելին Թօմաս, կանոն եւ
չափ ամենայն... նոքա միայն փառաւորեսցեն որ
սուրբք:
14. 360ա-78բ [Յաղագս մեղաց]
– 360ա [Ցանկ գրոյս] – Յաղագս յատկութեան մեղաց... [Յ]աղագս ուռի եւ տիղմն լինի:
ա. 360ա-2ա Յաղագս մեղացն առհասարակ եւ
հատկութեանց նոցին. [բն.] Թշուառական առնէ
մեղք... յԱռակաց. ԺԴ. – Ըստ Արիստոտէլի ի յԱռաջի
գիրս քաղաքականաց... ծածկեցաւ յաչաց իմոց:
– 361ա «Քարոզ մեղաց է, աչքտ բա՛ց, ականջտ
խփի՛ր, եթկտ բա՛ց»:
բ. 362ա-4բ Յաղագս շարժողաց ի մեղս. [բն.]
Իջին անձրեւք, յարեան գետք... Մատթէոս. Է. [27] –
Որպէս ասէ մեկնիչն՝ Տուն հոգեւոր է շինուած... ընտրեա՛յ, թէ ում պարտիս հետեւիլ:
– Գրչից 362ա (ստ. լս.) Քարոզ մեղաց է գեղեցիկ:

գ. 364բ-5ա Յաղագս ընդդէմ մեղացս. [բն.] – Յիշեցէ՛ք, թէ որպէս փրկեցան հարքն... յԱռաջի Մակաբայ. Ժ. – Զորինակ կալով մարդոյն ի մէջ նեղութեան... սէրն զմոլութիւնքն սպանանէ:
դ. 365աբ Յաղագս Է. <գլխա> գլխաւոր մեղացն.
[բն.] Եաւթն չարիք կան ի սիրտս նորա. յԱռակաց
ԻԶ. [25] – Յետ որոյ ասացաք. յառաջի մասն է մեղացն հասարակաբար... անկցին ի ցանցս նորա մեղաւորք, այսինքն՝ պոռնիկ:
ե. 365բ-6ա Յաղագս հպարտութեան. [բն.] Սկիզբ
ամենայն մեղաց է հպարտութիւն, Սիրաք ԺԸ. –
Քանզի ըստ փիլիսոփաին ենթադատեմք... սկիզբն
ամենայն մեղաց է հպարտութիւն:
զ. 366ա-8ա Յաղագս տեսակաց հպարտութեան.
[բն.] Զինչ ունիս զոր ոչ իցես առեալ... յԱռաջ. Կորընթ. Դ. – Որպէս ասէ Գրիգորիոս, Դ. են տեսաքկ
հպարտութեան... ինձ մեղմանալ, որ է նուազիլ:
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է. 368ա-9ա Յաղագս հպարտութեան եկեղեցական պատուոյն. [բն.] Աստուած ամբարտաւանից...
Յակոբա Դ. – Ըստ Գրիգորիոսի՝ յորժամ աճէ ոք...
նշան ինչ ցոփութեան հպարտութեան:
ը. 369աբ Յաղագս հպարտութեան թագաւորաց
եւ իշխանաց. [բն.] Արդ, թագաւո՛րք, զայս ի միտ
առէ՛ք... Սաղմոս Է. [Բ. 10] – Ըստ Գրիգորի՝ որ ուղղապէս... ուրախ եղի թագաւորն:
թ. 369բ-70բ Յաղագս հպարտութեան, որ ծնանի
ի զարդուցն. [բն.] Մի՛ պարծեսցիս բնաւ... Սիրաք
ԺԱ. – Ըստ Պօղոսի՝ ունիմք կերակուր եւ հանդերձ...
զփառս նոցա յանարգութիւն փոխեցից:
ժ. 370բ-2ա Յաղագս հպարտ[ութեան] զանազան
հանդերձից եւ բջնելոյ, որ տիրէ պարծանքն – Արդ,
յետ ասելոյն ի հպարտութենէ... զի զաշխարհականս
քարշեսցեն յայն:
ժա. 372աբ Յաղօթս ամօթոյ. [բն.] Է ամօթ, որ ածէ զփառս. Սիրաք Դ. [24] – Ասէ Սենեքայ՝ միշտ սնուցանելի է... ուրացեալ է եւ չար, քան զանհաւատն է:
ժբ. 372բ-4ա Յաղագս գարշութեան հպարտութեան. [բն.] Գարշելի է Տեառն ամենայն մեծամիտ –
Որպէս ասէ Օգոստինոս՝ ոչինչ այնպէս ատի Աստուծոյ... սատակեսցի ի ժողովրդենէն իւրմէ:
ժգ. 374աբ Յաղագս ներգործութեան հպարտութեանն – Ամաչեսցեն ամբարտաւանք, որ ի տարապարտուց... որ առնէր զամբարտաւանութիւն:
ժդ. 374բ-5բ Յաղագս սնափառութեան. [բն.] Մի՛
պարծեսցի իմաստունն յիմարութիւն իւր... Երեմիա
Թ. [23] – Ըստ Ջերօնի[մոսի]՝ ի նախկին առաքինութիւն քրիստոնէին... զգործս իւր առնէ ի ցոյցս մարդկան:
ժե. 375բ-6բ Յաղագս անհնազանդութեան. [բն.]
Որ հակառակ կայ իշխանութեան... Հռոմ. ԺԳ. [2] –
Ըստ Սիրաքայ՝ խստասրտին պատահեսցի չար ի վախջանին... փուշք եւ տատասկք բուսուսցի քեզ:
ժզ. 376բ-8ա Յաղագս կեղծաւորութեան. [բն.] Մի՛
լինիր կեղծաւոր... Սիրաք Ա. – Ըստ փիլիսոփային՝
մարդն է բանականապէս կենդանի... կեղծաւորեալ
գթութիւն եւ այլ այնպիսիք:
ժէ. 378աբ Յաղագս հնարից ընդդէմ հպարտութեան. [բն.] Ուր լինի ամբարտաւանութիւն... յԱռակ.
ԺԱ. – Թէպէտ ամբարտաւանն խ[ի]ստ է... Եւ յանքան
բաւական է վասն հպարտութեան:

2. 384բ-90ա Դարձեալ քարոզ յայլմէ վասն որոմանց եւ սերմանց հնձոց կատարածի. ի բանն. «Տէր,
ոչ սերմն բերի... [Մատթ. ԺԳ. 27] – Հարցանեն իմաստունք, թէ չարն եւ բարին ուստի՞ է... այնու առաւել
տանջին, յորոց փրկեսցէ... փառք յաւիտեանս. ամէն:
3. 390բ-2բ Քարոզ վասն ողորմութեանն, ի բանն.
[Ե]ղերուք գթած որպէս եւ Հայրն ձեր... [Ղուկ. Զ. 36]
– Արարիչ ամենայն արարածոց... եւ կացուցանէ
առաջի Քրիստոսի բաց /// (թափուած):
4. 393ա-9բ [Քարոզ յարութեան Քրիստոսի, ստ.
լս-ից] – (թափուած) /// կենաց տալով զաւետիս յարութեան... երկրպագեսցուք եւ հաւատասցուք, որում
փառք յաւիտեանս. ամէն:

Հմմտ. Պետրոս Արագոնացի Գիրք մոլութեանց, թրգմ. Յակոբ
Քռնացի. տե՛ս Marcus Antonius V. D. Oudenrijn O. P.,
Linguae Haicanae Scriptores, Bernae, 1960, էջ 197, Հմր 470:

9. 420բ-2բ Քարոզ յայլմէ վասն գալստեանն
Քրիստոսի, ի բանն. Զի որպէս փայլակն, որ ելանէ...
եղիցի գալուստն Որդոյ մարդոյ. լաւ եւ ընտիր քարոզ
– Զփրկական գալուստն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ...
եւ տաք զհաշիւ գործոց ձերոց:

Բ. 379ա-488բ [Այլ Քարոզք]
1. 379ա-84ա Քարոզ եւ գովասանութիւն սուրբ
Աստուածածին, ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ. Տէր
արար զքեզ եւ պատրաստեաց... [Երգ երգոց Ը. 6] –
Վարդապետք ասեն, թէ որպէս համ[ե]մատելով...
ասել՝ ողջոյն ընդ քեզ:

– Գրչից 397բ (ստ. լս) «Քարոզ յարութեան՝ լաւ եւ ընդիր»:

5. 400ա-5ա [Ք]արոզ Յովհաննու, ի բանն Մաղաքիեայ. [Ա]ռաքեց զհրեշտակ իմ առաջի քո... [Մատթ.
ԺԱ. 10] – Բացից զբերանս մտաց եւ առից զհոգի շնորհաց... ի ծնունդս կանանց մեծ քան զՈվաննէս Մկրըիչ:
6. 405բ-9բ Քարոզ վասն աղօթից, ի բանն. Յօրժամ կացջիք ի յաղօթս... [Մատթ. Զ. 7] – Յաղօթիցս
բան ոչ միայն հաւատացեալք... զոր մատուցանեն. այս
առ այսքան:
– Գրչից (ստ. լս-ներում) 407ա «Քարոզ աղօթից լաւ եւ
պիտանի». 407բ (ստ. լս.) «Քարոզ աղօթից գեղեցիկք»:

7. 410ա-4ա Քարոզ վասն ամբարտութեան եւ խոնարհութեան. Ասէ Առակն. Տէր ամբարտաւանից
հակառակ կայ... [Առակք Գ. 34] – Սկիզբնաչարն
սատանայ եւ արուսեակն անկեալ... ամբարտաւանից
հակառակ. այսքան առ այս:
8. 414բ-20բ Քարոզ վասն գալստեանն Քրիստոսի, ի բանն, որ ասէ. Զի որպէս փայլակն, որ ելանէ...
[Մատթ. ԻԴ. 27] – Վարդապետք ասեն, թէ գալն
Քրիստոսի ի դատաստան... զխոտանն ի բաց ընկեցին,
որոց փրկեսցէ զմեզ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս իւր
[առ]ատ մարդասիրութեամբն եւ ողորմութեամբն:
– Գրչից (ստ. լս-ներում) 414բ «Քարոզ դատաստանին լաւ
եւ պիտանի», 415ա՝ «Քարոզ դատաստանին յոյժ ահարկու»,
415բ՝ «Քարոզ վերջի գալստեանն Քրիստոսի մերոյ», 416ա՝
«Քարոզ սիրաթ տանելոյ է մարդկանց», 416բ՝ «Քարոզ սիրաթ
քորելոյ է», 417ա՝ «Քարոզ դատաստանին է», 417բ՝ «Ք[ա]ր[ո]զ սռսռելի յւոյժ օգութ լսողաց», 418բ՝ «Քարոզ մարդ
գոռացընելոյ է», 419ա՝ «Ք[ա]ր[ո]զ ղուռումսաղի», 419բ՝
«Քարոզ սեվերեսի է», 420ա՝ «Քարոզ լսելի է»:

– Գրչից (ստ. լս-ներում) 421ա «Քարոզ մութ ընելոյ է»:
421բ՝ «Քարոզ նեռան, որ ինքն սատանայ», 422ա «Քարոզ
պայծառութեան դատաստանին», 422բ՝ «Քարոզ փօղելոյ.
ադամն ղռղռի»:
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10. 378բ Հարցումն – Դարձեալ աստ հարցումն է.
զի՞նչ է զայն, որ ասէ. Քրիստոս. Դիւրին է մալխոյ ընդ
ծակ ասղան մտանել... ոչ կարէ մտանել յարքայութիւնն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԸ. դ., նոտրգիր
Դ. 219ա-23բ [Ցանկ գրոքյս ըստ այբուբենից] –
(սկիզբը թափուած) /// Դատաւորի անիրաւութիւնն...
Քրիստոս ինքն է տարեկան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 345ա Կատարեցաւ Գիրք առաքինութեանց
աստուածայնոց եւ կարտինարաց, եւ ձեռամբ Եղիայ
վարդապետիս, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն
մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Բարեխօսութեամբ յամենայն սրբոցս, որ աստ կան հաւաքեալ,
ողորմեա՛յ, Քրիստոս Աստուա՛ծ, Եղիայ վարդապետիս
եւ ծնօղաց իմոյ՝ Թարաղուլուն եւ Ուստիեանին եւ
ամենայն արեան եւ մերձաւորաց իմոյ. ամէն:
390ա Մանաւանդ ձրօղ սորին՝ մեղօք մածեալ
Եղիեայ վարդապետս, փրկես եւ ազատես ի դառն դժոխոց՝ վասն մարդեղութեան քո. ամէն:
405ա Որ եւ մեծ ի ծնունդս կանանց Մկր[տ]չին եւ
Կարապետին մաղթանօք եւ աղերսիւ ընկալցի զաղաչ[ան]ս իմ եւ թողցես զամենայն յանցանս իմ՝ զԵղիեայ
վարդապետիս եւ արժանիս արասցես մասին երանութեամբ. ամէն:
414ա Քրիստո՛ս Աստուած, վասն քո անճառ խոնարհութեամբդ ողորմեա՛յ ամենայն հաւատացելոց,
մանաւանդ ծնողացն իմոյ՝ Թարաղուլուն եւ Ուստիեանին, եւ եղբօրն իմոյ Էլիեազին, եւ քերցն Նազուն, եւ
Համանին եւ ամենայն առու մերձաւորաց իմոց եւ ինձ՝
մեղապարտ Եղիեայ վարդապետիս. ամէն: Գրեցաւ
ՌՃԾԲ. (1703) թվին, Մահիսի ԻԲ. (22):
420բ Մանաւանդ զԵղիեայ վարդապետս եւ ծնօղօքն իմովք եւ արժանիս արասցէ յաջայկողման դասուն, նմայ փառք, գոյութիւն յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն: Գրեցաւ ՌՃԾԲ. (1703), Մայիսի քսանչորսն:
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1. 88բ (1733 թ., ստ. լս., նոտրգիր) Յիսուս
Քրիստոսի ծառայ Մարտիրոսըս գրեցի թվին ՌՃՁԲ.
(1733), որ է օրհնեալ յաւիտեանն յամէն:
2. 172բ (ԺԹ. դ., շղագիր) Սահակ Սիմօնօվս այս
գրի փափակն շատ քաշեյի, բայց Աստուած վերջն
իրան արժանի արավ, իւրան եղպար Օհանես Սիմօնօվն գնաց Թիվլիզ ու քաղաքիցն բերեց, ոչ թէ փողօվ,
այլ ընծայեցավ Սհակ Սիմօնօվին:
85ա (ԺԹ դ., շղագիր) Ես եմ անարժան ծառայ,
որօվերեեւի այսինքն Աստուած ինձ այնքան թուլ է
տւէլ, մինչ զի ամենայն մեղքի շաղաղվաց եմ, որպէս
ասէ Դաւիթ եւ յանցւածս օվ կարէ առնուլ ի մեր այլեւ
ըսկնի, երան այնմ մարթոյ զօր խրատես թէ դու զեր (՞)
եւ օրինաց քոյ հասուցեալն Աստուծոյ. Սահակ Սիմօնօվ:
3. 3ա (1885 թ., շղագիր) Հմր 1 Նուէր Սուրբ Էջմիածնայ մատենադարանին, բժիշկ Գաբրիէլ Յոհաննիսեան, 1885 թիւ, Մայիսի 12ն, Ալէքսանդրապոլ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա՝ սեւ թանաքով քառակուսի՝ «ՍԱՀԱ/Կ ՍԻՄՕ/ՆՕՎ»: 70բ սեւ թանաքով բոլորակ, հնգիցս՝
«ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ / ԾԱՌԱՅ ՄԱ/ՏԻՐՈՍ ՎԱՐԴ/ԱՊԵՏ
ԹՎԻՆ/ՌՃԽԲ. (1693)», 70բ սեւ թանաքով բոլորակ՝
«ԿԻՐԱ/ԿՈՍ ՈՐԴԻ ///»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին սոսնձած թղթին՝ «1. Քարոզգիրք
Յով. Կարնեցւոյ=Քռնեցի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 118ա զանազան հայերէն տառեր,
127բ՝ «վասն վկայ», 137բ՝ «Դատաստանին Աստուծոյ», 138բ՝ «շատ բարեւն իմ հայր Մխօն իմ եխպայաբ
Աբրահամին շատ ողչունս հրօվ ամենեցուն», 140ա՝
«Յակով ծառայ մեղաց, Ադօն Դ. կօտ», 172բ՝ «ի Վառլամի եղպայր Մալաքելիցն»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ 6 շրջանակ, հնգաթեւ աստղ:
89ա՝ դեմք, զարդանախշ:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 396: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ դարչնագոյն կաշի՝ դռնակով. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ կտաւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած, 2ական գամերն ու կապիչները թափուած, աստառը՝ մգացած, դռնակի վերին ու ստորին մասերը ետ ծալուած:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԷ. դարի Ա. կէս
ԳՐԻՉ՝ Սիմոն:
ԹԵՐԹ՝ 297+2 (թ. 1-297, կրկն.՝ թ. 1, 291). չգրուած՝ 1աբ, 1դ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԵx12 (Ժ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3x12:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12,5x7,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 14ա):
ՏՈՂ՝ 21:

Նմուշ 14ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր,
թ. 109-10ի միջեւ 1 թերթի ելուստ, թ. 190, 195՝ գրադաշտին անցքեր, թ. 234՝ ստորին անկիւնը պատռուած:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-297բ [Քարոզգիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
– 2ա-3բ [Ցանկ գրոյս] – Բ. Զհարուածքն Եգի[պ]տոս... Ձ. [Յ]արութեան, որ նստի ի պարտէզս: <ան>
[Վ]ասն կարգի քահանայութեան:
– Գրչից 3բ «Այս մի տաւնս ըստ կարգի համարոցն դի՛ր եւ
ապա գի՛ւտ»:

ա. 4ա-13ա Գրիգորի եռամեծի բանիբուն վարդապետի, քաջ հռետորի եւ ճշմարտասէր իմաստասիրի,
ճգնազգեաց անձին եւ անյաղթ փլիսոփայի, շարժեալ ի Հոգոյն շնորհաց եւ ի բարերար Տեառնէ՝ արարեալ քարոզ ի բանն Դաւթի, որ ասէ. Առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս պատուիրանաց քոց [ՃԺԸ. 35] –
Երկու են ճանապարհք կենցաղոյս մարդկան՝ բարի եւ
չար... երանաւէտ կենացն արժանասցուք ի Քրիստոս
Յիսուս ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
բ. 13ա-25բ Նորին քարոզ վասն Ժ. հարուածոցն
Եգիպտոսի, ի բանն իմաստնոյն, որ ասէ. Որով եւ
մեղանչէ ոք, նովիմք եւ տանջեսցի [Իմաս. ԺԱ. 16] –
Զարարիչն Աստուած ողորմած եւ արդար քարոզեն...
դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, [ո]րում փառք եւ
երկրպագութիւն ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգոյն այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:
գ. 25բ-34ա Յայլմէ քարոզ Համբարձման, ի բանն
Մարկոսի. Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ
յերկինս եւ նստաւ ընդ աջմէ [ԺԶ. 19] – Որպէս ասեն
վարդապետք, թէ կարգ է բնութեանս... եթէ Տէր է Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հաւր. ամէն:
դ. 34ա-9ա Նորին քարոզ վասն գալստեան Սրբոյ
Հոգոյն. Եւ ի կատարեալ աւուրցն Պենտակոստից
էին միաբան ի միասին, եղեւ յանկարծ հնչիւն [Գործք
Առաք. Բ. 1-2] – Նախ գիտելի է, զի Պեն[տ]ակոստն
յասորոց լեզուն Ե. թարքմանի... ի տունն մեր հայրենի,
ուստի էջ Հոգին:
ե. 39ա-44բ Յայլմէ. Հուր եկի արկանել յերկիր,
կամիմ, զի բորբոքեսցի. Ղուկ. ԺԲ. 49 – Ասէ աստուածային գիրն տեսիլն Յոհանու... վասն այն ասէ.
Երեւեցան նոցա լեզուք իբրեւ ի հրոյ, եւ նստաւ ի վերայ նոցա»:
զ. 44բ-51բ Դարձեալ յայլմէ եւ գեղեցիկ ի գալուստ Հոգոյն. Լցան ամենեքեան Հոգով Սրբով եւ
սկսան խաւսել յայլ եւ այլ լեզուս, որպէս Հոգին
տայր բարբառել նոցա. Ղուկաս ի Գործքն [Բ. 4] –
Սովորութիւն է մեծամեծ թագաւորաց ի տարին Դ. տօն
կատարին... զցանկութիւն իւր, որպէս ասէ Դաւիթ. Մի՛
լինիք որպէս զձիս՛՛, զի ոչ իմաստութիւն...»:
է. 51բ-61ա Նորին քարոզ ի բանն տէրունական.
Յորժամ յաղօթս կացէք, ասասջիք՝ Հայր մեր, որ յերկինս [Մատթ. Զ. 10] – Ամենայն աղաւթք յոյժ պատուական եւ գովելի գործք են... զախտիցն ըստ այնմ՝
Յարեաւ Աստուած, եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք:
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– 61ա-8ա Նորին՝ ի բանն. Եղիցին կամք քո որպէս
յերկինս եւ յերկրի [Մատթ. Զ. 10] – Վարդապետք
ասեն. Գ. պատճառ հիւանդութեան մարմնոյ... ազատիչ
Սուրբ Հոգւոյն, գոհութիւն եւ բարեբանութիւն եւ փառք
յաւիտեանս. ամէն:
ը. 68ա-75ա Նորին քարոզ վասն հաւատոյ, ի
բանն, որ ասէ առաքեալ. Հաւատալ պարտ է այնմ,
որ մերձեայ առ Աստուած... [Եբր., ԺԱ. 6] – Զաստուածապաշտութեանն աւրինակ յերից իրաց ուսուցանէ... զի գալոց է դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս:
թ. 75ա-86բ Նորին քարոզ՝ ի բանն, որ ասէ Յակօբոս, թէ. Հաւատք առանց գործոց մեռեալ են [Թղթ.
Յակոբայ, Բ. 26] – Ասեն վարդապետք, եթէ առաքինութիւն է առնելն եւ ոչ գիտելն միայն... զի հանդերձելոց
բարեացն արժանասցուք ի Քրիստոս Յիսուս Տէր մեր:
ժ. 86բ-90ա Ժ. Վասն հաւատոյ եւ յուսոյ եւ սիրոյ
– Միտքս մեր եւ հոգիս բանական լոյս է ստեղծեալ, ոչ
զգալի, այլ իմանալի եւ անմարմին... առնէ յուսահատ
եւ չար գործք, զերկիւղ տանջանաց:
ժա. 90ա-5ա ԺԱ. Յայլմէ քարոզ վասն սիրոյ, ի
բանն. Զայս պատուէր իմ, զի՝ Սիրիցէ՛ք զմիմեանս,
ասէ Տէրն յԱւետարանին [Յոհ. ԺԵ. 12] – Ասեն իմաստունք՝ Թշնամութիւնն մեծ պակասութիւն է ի մէջ
մարդկան... վասն այն ասաց Քրիստոս. Այս է պատ[ուէր], զի սիր[եսջիք] զմի[մեանս]:
ժբ. 95ա-100ա ԺԲ. Նորին քարոզ վասն արդարութեան, ի բանն Ովսէի. Սերմանեցէ՛ք զարդարութիւն եւ
հնծեցէ՛ք զպտուղն կենաց [Ովսէ, Ժ. 12] – Արարչագործն Աստուած կազմեաց զմարդն ի պատկեր եւ նման
իւր... այրեսցէ անշէջ հրով: Այս է սերմանել զարդարութիւն, եւ ապա յետ այնորիկ հնձեսցէ զբարութիւն յաւիտենական կենացն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է
օրհնեալ յաւիտեանս:
ժգ. 100ա-1բ ԺԳ. Նորին վասն զրկանաց, ի բան
Ժողովողին. Տեսի զրպարտութիւն ի ներքոյ արեգական եւ արտասուք զրպարտելոցն, եւ ոչ ոք էր, որ
մխիթարէր զնոսա [Ժող. Դ. 1] – Ի բազում եւ զանազան մեղացն, զոր գործէ մարդ, մինն զրպարտելն է եւ
զրկելն... ելցէ յաւիտենից եւ յանմահական կենացն:
ժդ. 101բ-15ա ԺԴ. Նորին՝ վասն Է. խորհրդոյ,
մկրտութեան, ի բանն. Եթէ ոք ոչ ծնցի ի ջրոյ, կամ
ծնեալն ի մարմնոյ՝ մարմին է եւ ծնեալն ի հոգւոյն՝
հոգի [Յօհ. Գ. 5, 6] – Բայց նախ զայս հարցանեմք...
նախ աւազաւն սրբիմք եւ ապա զմարմինն Քրիստոսի
ճաշակեմք:
ժե. 115ա-28բ ԺԵ. Նորին վասն հաղորդութիւն, ի
բանն. Հացն, զոր ես տաց <մարմ տաց>, մարմին իմ
է, նոյնպէս եւ բաժակն, զոր հաղորդութիւն մարմնոյ
[Յօհ. Զ. 52] – Նախ քննելի է, թէ վասն է՞ր կոչի հաղորդութիւն... եւ անարժանիցն ի դատապարտութիւն
եւ ի տանջանս յաւիտենից:
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ժզ. 128բ-36բ ԺԶ. Յայլմէ՝ վասն պատարագին, ի
բանն. Առ Յիսուս հաց, օրհնեաց [Մատ. ԻԶ. 26] –
Վարդապետք ասեն, թէ սէրն պատճառ է միաւորութեան... ուղիղ հաւատամք ճիշտ մարմին եւ արիւն
Քրիստոսի, որ եբարձ զմեղս աշխարհի:
ժէ. 136բ-47ա ԺԷ. Նորին ձեռնադրութեան, ի
բանն. Քահանայք քո զգեցցին [Սաղ. ՃԼԱ. 9] – Նախ
պարտ է գիտել՝ զի՞նչ է սահման քահանայութեան...
զբորոտեալս ի մեղս սրբեցէ՛ք եւ բժշկեցէ՛ք ի փառս
Քրիստոսի Աստուծոյ:
ժը. 147ա-54ա ԺԸ. Յայլմէ՝ վասն կարգի քահանայութեան – Վարդապետք ասեն, թէ ամ[են]ակալն Աստուած ոչինչ եթող յաշխարհս առանց կարգի... զինչ է
էութիւն քահանայութեան խորհրդոյն:
ժթ. 154ա-67ա Յայլմէ վասն կարգի քահանայութեան. Քահանայք քո զգեցցին [Սաղ. 131. 9] – Վարդապետք ասեն, թէ պատշաճ է, որ յեկեղեցիս սուրբ
լինէր կարգ քահանայութեան... նորն Ադամ վերստին
նորոգեալ կենդանացոյց:
ի. 167ա-70բ Ի. Նորին քարոզ վասն պսակին, ի
բանն. Արար Աստուած զմարդն ի պատկեր իւր արու,
արու եւ էգ արար զնոսա, աւրհնեաց զնոսա եւ ասէ՝
Աճեցէ՛ք եւ բազմացէք եւ լցէ՛ք զերկիր [Ծննդ. 1. 27] –
Արարչագործն Աստուած յորժամ ստեղծեաց զԱդամ...
պատուականն պեղծ եւ խոտան եւ ի մեղս համարեալ:
իա. 170բ-3ա ԻԱ. Նորին. Եւ արկ թմրութիւն Ադամայ, եւ ննջեաց [Ծննդ. 2. 21] – Թմրութիւն ի վերայ
Ադամայ ոչ բնական քունն է... ի դուրս ելանեն յեկեղեցւոյն, որ է դրախտ ի վերայ երկրի:
իբ. 173ա-7ա ԻԲ. Նորին վասն միայնակեցեաց.
Որ ոչ թողու զհայր [Մարկ. 10] – Իսկ վերագոյն կարգ
սոցայ, որք են միայնակեացք... զի ունին զգերագոյնն
կարգ, այլ միայն զհանդերձս փոխեսցեն:
իգ. 177ա-82ա Նորին վասն խորհրդոյ մեղացն, ի
բանն Առակին. Խորհրդոց ամբարշտաց հարց եւ
փորձ եղիցի [Իմաստ. Ա. 9] – Երեք են տեսակ մեղաց,
զոր գործեն մարդիկ... պարտ է պահել զխորհուրդս եւ
զմիտս մեր ի չարէ:
իդ. 182ա-7ա Յայլմէ՝ վասն բամբասանաց, ի
բանն Յակոբայ. Մի՛ բամբասէք զմիմեանս, եղբա՛րք՝
[Յակոբոս 4. 11] – Վարդապետք ասեն, թէ հոգեւոր
գողութիւնն ծանր է, քան զմարմնաւորն... Վասն այն
ասէ. Մի՛ բամբասէք զմիմեանս, եղբա՛րք:
իե. 187ա-94բ ԻԵ. Նորին՝ լեզուի եւ բարկութեան.
Լեզու հուր զարդ անիրաւութեան՝ Յակոբոս կաթողիկոս [Յակոբոս 3. 6] – Աստուած զմարդս որպէս զքաղաք է ստեղծեալ... հոգով եւ մարմնով ի Քրիստոսէ
պսակին եւ փառաւորին:
իզ. 194բ-9ա ԻԶ. Նորին վասն համբերութեան,
Առակ. Մի՛ ասեր, թ[է] առից վրէժ, այլ համբերեա՛
Տեառն, եւ նայ աւգնեսցէ քեզ [Առակ. 20. 22] – Վրեժ
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խնդրելն չարեաց փոխարենն է... այսոքիկ են ամբարտաւանից տեսակք եւ գործք, վասն այն ասէ. Տէր ամբարտաւանից հակառակ կայ: Յիսո՛ւս Քրիստոս,
փրկեա՛յ զիս ի յայսցանէ:
իէ. 199ա-207բ ԻԷ. Նորին վասն նախանձու. Մի՛
նախանձիր ընդ չարս – Որպէս դայեակ, որ վարժէ
զստնդիա մանուկ... փախիցուք ի նախանձութենէ եւ
յագահութենէ:
իը. 207բ-16բ ԻԸ. Նորին վասն ագահութեան, ի
բան առակին. Դժոխք եւ կորուստ ոչ յագի, նոյնպէս
անյագ է աչք ագահի [Առակ. 27. 20] – Հինգ են
զգայարանք կազմեալ ի մարմինս... տաղտկացան,
նյսպէս դաժան է ագահութիւնն:
իթ. 216բ-9ա ԻԸ. (=ԻԹ.) Նորին վասն արծաթսիրութեան, Առակ. Որ սիրէ զարծաթ, ոչ յագեսցի արծաթով, եւ որ սիրէ զարդիւնս, ունայն է [Ժողովող, Ե.
9] – Արարիչն Աստուած զհոգիս մարդոյ եռայմասնեայ
է ստեղծեալ... Զի քաղցեա, եւ ոչ ետուք ինձ ուտել:
Զիմն յիշողաց:
լ. 219ա-21ա [Լ.] Վասն արբեցութեան, ի բանն, որ
ասէ Պաւղոս. Մի՛ ըմբէր գինի, յորում զեխութիւն է
[Եփես. 5. 18] – Արդ, չորս կերպիւ արբենալ իմանամք
յԱստուածաշունչ գիրս... զի զօրութիւն եւ գաւազան է
նոցա: Զիմն յիշեցէ՛ք:
լա. 221ա-35բ Լ. (=ԼԱ.) Նորին վասն պաշտաման
պատուհասի, ի բանն Յովելեայ. Փող հարէ՛ք ի Սիօն,
սրբեցէ՛ք պահս, քարոզեցէ՛ք պաղատանս, ժողովեցէ՛ք զծերակոյտս եւ զայլսս [Յովէլ Բ. 15] – Փոփոխական է մարդոյս բնութիւն, երբեմն ի չար, երբեմն ի
բարին... զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց Քրիստոս
Աստուած մեր:
լբ. 235բ-43բ ԼԱ. (=ԼԲ.) Նորին վասն ապաշխարութեան. Ապաշխարեցե՛ք, զի մերձեալ է [Մատ. Գ. 2]
– Նախ տեսցուք թէ զի՞նչ է ապաշխարութիւնն... անարատ ողջոյն է անսպիապէս քաւիչն մեր Յիսուս Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին նորա:
լգ. 243բ-50բ ԼԲ. (=ԼԳ.) Նորին վասն զղջման, ի
բանն. Զմեղս ատեցի եւ անարգեցի եւ՛՛ [Սաղ. 118.
163] – Ի զղջումն եկելոցն պարտ է զԴաւթեա վերաձայնել զբան. Զմեղս ատեցի եւ անարգեցի... առ ընկերս եւ ողորմութիւն առ կարօտեալս եւ զայլսն նմանապէս:
լդ. 250բ-68ա ԼԳ. (=ԼԴ.) Նորին քարոզ վասն խոստովանութեան, ի բանն. Խոստովան լերո՛ւք միմեանց զմեղս ձեր [Յակոբոս. Ե. 16] – Նախ գիտելի է,
զի խոստավանութիւնն է հարկաւոր... հաշտիլ ընդ նմա
խոստովանութեամբ առաջի խոստովանահօրն, որ է
տեղի Աստուծոյ:
լե. 268ա-74ա ԼԴ. (=ԼԵ.) Նորին վասն աղօթից, ի
բանն առաքելոյ, որ ասէ. Աղաչեմ զձեզ նախ քան
զամենայն ինչ առնել աղօթս, խնդրուածս, պաղա-
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տանս. եւ այլն [Ա. Տիմ. Բ. 1] – Նախ գիտելի է, զի
երեք են տեսակք բարի գործոց... վասն այսր ամենայնի աղօթքն աւգուտ է:
լզ. 274ա-80բ [ԼԶ.] Նորին վասն աղօթից. Յորժամ
յաղօթս կայք» մի՛ շատախաւս լինիք իբրեւ զհեթանոս [Մատ. Զ. 7.] – Զաղաւթիցս բան ոչ միայն
հաւատացեալք» այլեւ հեթանոսք... զի մի՛ հուր սիրոյն
Աստուծոյ բորբոքեսցի եւ կիզցէ զմեքենայս նորա:
լէ. 281ա-5ա ԼԶ. (=ԼԷ.) Նորին վասն աղաւթից, ի
բանն Յոբա. Աղաւթք իմ սուրբ են – Գիտելի է, զի
երեք է սրբութիւն աղաւթիցն... զԱստուած տեսանեն
յաղօթս ըստ Տեառն ձայնի, որում փառք:
լը. 285ա-91ա ԼԷ. (=ԼԸ.) Նորին վասն կարգաց
աղօթից, ի բանն. Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս» բերան իմ երգեսցէ [Սաղ. Ե. 17] – Զբերան իմ բացի եւ
առի զհոգի, աղօթէ մարգարէն... որ յերրորդ ժամու էջ
ի դասս առաքելոցն:
լթ. 291ա-7բ ԼԸ. (=ԼԹ) Նորին վասն աղաւթից, ի
բանն. Եւթն էին հարճք եւ Թ. հարսնածուք՝ ասէ երգն
[Երգ երգոց. Զ. 7] – Բանս առակաւոր յայտ առնէ
զժամանակք աղաւթիցն... յայս միտս յորժամ նստիմք ի
սեղան, նախ աղօթ[եմք] /// (վջ թափուած):
Ծնթ. Գրիգոր Տաթեւացու տպագիր քարոզգրքերից (Ձմեռան հատոր, Կ. Պօլիս, 1740, Ամառան հատոր, Կ. Պօլիս, 1741)
տարբեր խմբագրութիւն է, քարոզներից իւրաքանչիւրը
ներառում է հատուածներ տպագրի մի քանի միաւորներից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 36ա (ստ. լս.) Թողութի՛ւն արարէք մտացս
մոլորութեանն:
75ա Վա՜յ ինձ, անիրաւ մտացս եւ մոլոր:
110բ Թողութի՛ւն արարէք մոլորեալ մտացս մեղօք
սեւացեալ:
154ա Վա՜յ ինձ, անարժան գծողս Սիմոն մեղօք
փտեալ, ո՛վ հարք եւ եղբարք, որք հանդիպիք
կարդալով, թողութիւն խնդրեցէ՛ք:
170բ Եւ զանարժանս մի ողորմիւ աղաչեմ յիշել:
187ա Եւ զիս՝ զբազմամեղիս, ի յաղաւթս ձեր յիշել
աղաչեմ:
274ա Ո՛վ սուրբ հարք եւ եղարք, որք հանդիպիք
սմայ կարդալով կամ աւրինակելով, աղաչեմ զձեզ՝
թողութիւն խնդրեցուք վասն իմ ի յԱստուծոյ:
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դարի Ա. կէս
ԹԵՐԹ՝ 99 (թ. 298-396). չգրուած՝ 396բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ըx12 (Ը
15): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(14,5x8): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 327ա): ՏՈՂ՝ 28:

Նմուշ 327ա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. զանազան բծեր, թ. 370-1՝ խոնաւութեան
հետքեր, թ. 327-51, 374-91՝ ստորին լուսանցին, թ. 392-6՝ վերին
լուսանցին, հիմքի մօտ եւ գրադաշտին՝ ցեցի անցքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 298ա-395ա Լուծմունք հրդելից (=հոգելից) բանից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ
– 298ա-9ա Ցանկ գրոց Գրիգորի Նարեկացւոյ –
[Ա]ղօթք դատաստանի՝ Ա... Աղօթ վասն ննջեցելոց՝ ՂԵ.:
ա. 299ա-301ա [Ա. ճառ] – [Բան]. Ձայն հառաչանաց: [Լուծմունք]. Աստուած]այինն յերկուս բաժանի
յօդելն...
բ. 301ա-3բ Բ. ճառ – [Բան]. Յամառեալս քան զԱմաղեկ: [Լծ.]. Զչարչարութիւն ամաղեկացւոցն ասէ...
գ. 303բ-5ա Գ. ճ[առ] – [Բան]. Օտար մթութեանց
սէր: [Լծ.]. Օտարացելոցն Աստուծոյ եւ խաւարեցելոցն...
դ. 305աբ Դ. [ճառ] – [Բան]. Ոչ վերարկուաւ
պատսպարելի: [Լծ.]. Զայն ասէ, որ ի դատաստանին
Քրիստոսի ոչ պատասխանի կայ...
ե. 305բ-6ա Ե. ճ[առ] – [Բան]. Քանզի որովք դիմօք
վերագրեցելովք: [Լծ.]. Զչորրորդ ճառի բանսն ասէ...
զ. 306աբ Զ. ճ[առ] – [Բան]. Իսկ արդ, զի՞նչ բարւոք գոյ առ այս: [Լծ.]. Զայն ասէ առաջին բանս...
է. 306բ-7ա Է. ճ[առ] – [Բան]. Ապազէն եղեալ:
[Լծ.]. Անզէն լինիմ յուսոյ եւ հաւատոյ...
ը. 307աբ Ը. ճ[առ] – [Բան]. Քստմնելի: [Լծ.]. Դողալի եւ սարսափելի...
թ. 307բ-8ա Թ. ճ[առ] – [Բան]. Լուծ.: Անմուտ...
ժ. 308ա-9ա Ժ. ճ[առ] – [Բան]. Եւ քանզի միապէս
մատնէ ի կորուստ: [Լծ.]. Զյուսահատութիւնն ասէ...
ժա. 309ա-10ա ԺԱ. ճառ – [Բան]. Ի սկզբնաւորն
իմ եղելութեան: [Լծ.]. Զյղանալն ասէ յարգանտի...
ժբ. 310ա-1բ ԺԲ. ճառ – [Բան]. Եւ արդ, քանզի յաւէտ յառաջնումն զեղջ: [Լծ.]. Զվեցերորդ ճառի բանսն
ասէ...
ժգ. 311բ-2բ ԺԳ. ճառ – [Բան. Աստուած] բարերար: [Լծ.]. Բարերարութիւնն այն է...
ժդ. 312բ-4ա ԺԴ. ճառ – [Բան]. Առինչ (=Անկռինչ): [Լծ.]. Ձայն...
ժե. 314ա-5ա ԺԵ. ճառ – [Բան. Ն]ուագաւ: [Լծ.].
Քնարաւ, ձայնիւ...
ժզ. 315աբ Ճառ ԺԶ. – [Բան. Ձ]իրք ձրի: [Լծ.].
Տուրք...
ժէ. 315բ Ճառ ԺԷ. – [Բան. Վ]տանկաւորաց: [Լծ.].
Նեղեցելոց...
ժը. 315բ-6բ Ճառ ԺԸ. – [Բան. Զ]արդեան դիպուածոյս: [Լծ.]. Զայժմու սխալանս եւ զյանցանս...
ժթ. 316բ-7ա Ճառ ԺԹ. – [Բան]. Հրաշակերտութեամբ: [Լծ.]. Հրաշագործութեամբ...
ի. 317ա-8ա Ճառ Ի. – [Բան]. Անգիտից չափուց չարութեան գործոց: [Լծ.]. Գիտութեամբ ըստ անգիտիցն...
իա. 318ա Ճառ ԻԱ. – [Բան]. Ոչ կացի երբէք յոտս
մարդոյ: [Լծ.]. Որպէս գազանն...
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իբ. 318աբ Ճառ ԻԲ. – [Բան]. Պարունակ: [Լծ.]
Կարգ: [Բան]. Եղանակ: [Լծ.]. Ոճ...
իգ. 318բ-9ա Ճառ ԻԳ. – [Բան. Գ]ործնականացն
գործի սովորութեամբն: [Լծ.]. Չարագործն սովորութիւն լեալ...
իդ. 319ա-20ա [ԻԴ. ճառ] – [Բան]. Վրիպեցայ:
[Լծ.]. Անկայ, սխալացայ...
իե. 320աբ Ճառ ԻԵ. – [Բան. Ա]նցիցն ի մասնէ...
[Լծ.]. Զնախաճառեալսն ասէ...
իզ. 320բ-2բ Ճառ ԻԶ. – [Բան. Հ]անդերձեն: [Լծ.].
Պատրաստեն...
իէ. 322բ-4բ Ճառ ԻԷ. – [Բան. Վ]երընծայելոց...
[Լծ.]. Զառաջասացեալ ճառիս...
իը. 324բ-6ա Ճառ ԻԸ. – [Բան]. Զներկայիցս: [Լծ.].
Զայժմուս...
իթ. 326ա-7ա Ճառ ԻԹ. – [Բան]. Օծումն կոչման
կապտելոյս... [Լծ.]. Կողոպտելոյս...
լ. 327ա-8ա Ճառ Լ. – [Բան]. Զբազմագթելին դարձաւորութիւն: [Լծ.]. ԶՀ.իցս Է. (77) ասէ, եւ այն կանօնեաց...
լա. 328ա-9բ Ճառ ԼԱ. – [Բան]. Պայմանաւ բանիս:
[Լծ.]. Սահմանաւ բանիս...
լբ. 329բ-30ա Ճառ ԼԲ. – [Բան]. Յետնեալս ի նախադրութեանց: [Լծ.]. Առաջին սրբոյն...
լգ. 330ա-2ա Ճառ ԼԳ. – [Բան]. Ի խայրեաց հոգւոյս: [Լծ.]. Ի պտղոյ ընծայից...
լդ. 332ա-3ա Ճառ ԼԴ. – [Բան]. Արդ, առ այսոքիկ
թշուառացեալս: [Լծ.]. Յայսոսիկ ի բանս աղօթից ունիմ...
լե. 333ա-4ա Ճառ ԼԵ. – [Բան]. Անտարակոյս
տեսաւորութիւն: [Լծ.]. Զոր դու տեսանես ոչ կարծեօք...
լզ. 334աբ Ճառ ԼԶ. – [Բան]. Արգասիք շնորհաց:
[Լծ.]. Արդիւն...
լէ. 334բ-5ա Ճառ ԼԷ. – [Բան]. Գումարտակ: [Լծ.].
Կռիւ, որ կամաւ վասն մեր...
լը. 335ա Ճառ ԼԸ. – [Բան]. Գլխաւորացն օրինաց:
[Լծ.]. Որպէս ի վերայ երրորդ ճառին...
լթ. 335աբ Ճառ ԼԹ. – [Բան]. Հնոյն յիս տեսակ:
[Լծ.]. Զմեղացն Իսրայէղի...
խ. 335բ Ճառ Խ. – [Բան]. Վիհք (=գեհք) վհից:
[Լծ.]. Խորք խորոց...
խա. 335բ Ճառ ԽԱ. – [Բան]. Տեղի տան: [Լծ.].
Յետ գնան յարահետ լինին...
խբ. 335բ-6ա [Ճառ ԽԲ. – Բան]. Նշկահել: [Լծ.].
Քամահ[ր]ել...
խգ. 336ա Ճառ ԽԳ. – [Բան]. Բժշկական կրթականութեան: [Լծ.]. Կիրթ ես ի բժշկական արուեստն...
խդ. 336ա Ճառ ԽԴ. – [Բան]. Ի վեր քան զվիշտս:
[Լծ.]. Կարօղ էիր առանց չարչարանացն...
խե. 336ա-7ա Ճառ ԽԵ. – [Բան]. Եւ արդ, յոյս բարեաց, տնկեալ ի սրտի: [Լծ.]. Որովհետեւ Երրորդութիւն առ կեանսն փոյթ է...
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խզ. 337ա-8ա Ճառ ԽԶ. – [Բան. Ա]նձամբ անձին
մահու կշտամբիչ: [Լծ.]. Անձամբ կշտամբեմ...
խէ. 338ա Ճառ ԽԷ. – [Բան. Ե]ղերերգութան: [Լծ.].
Լալական երգ...
խը. 338ա-41բ Ճառ ԽԸ. – [Բան]. Իրաւացուսցես
զիմս ողորմութիւն: [Լծ.]. Ողորդ. իրաւ՛՛ ստոյգ...
խթ. 341բ-2բ Ճառ ԽԹ. – [Բան. Ա]րքայութեանդ
վերում: [Լծ.]. Կայսր վերին արքայութեանդ...
ծ. 342բ-4ա Ճառ Ծ. – [Բան. Ո]չ է առանց Քրիստոսի... [Լծ.]. Այսինքն՝ առանց մարդ լինելոյ...
ծա. 344ա-5ա Ճառ ԾԱ. – [Բան. Ա]ռ երկրածին ոք:
[Լծ.]. Որ ընդ նոյն է աղաղակեալն...
ծբ. 345աբ Ճառ ԾԲ. – [Բան]. Աւրհնեալ տիրաբար:
[Լծ.]. Ճշտապէս...
ծգ. 346ա-7բ Ճառ ԾԳ. – [Բան]. Կարծրն քեզ հոսանուտ է: [Լծ.]. Որպէս պարիսպն Երիքովի...
ծդ. 347բ-8ա Ճառ ԾԴ. – [Բան]. Դարձ առ իս...
[Լծ.]. Ասաց Աստուած մարգարէիւն...
ծե. 348ա-9ա Ճառ ԾԵ. – [Բան]. Գաւազանաւոր:
[Լծ.]. Սաղմոսն ինձ գաւազանաւոր վերակացու լինի...
ծզ. 349ա-50ա Ճառ ԾԶ. – [Բան]. Դժոխարմատ
ծառոյս դառնութեան: [Լծ.]. Ես եմ ծառ, որ...
ծէ. 350ա Ճառ ԾԷ. – [Բան]. Անբժշկականն է:
[Լծ.]. Որ ինձ հիւանդական է...
ծը. 350աբ Ճառ ԾԸ. – [Բան]. Այս է օրհնութիւն
Յակօբայ: [Լծ.]. Մարգարէն Եսայի այսպէս գրեալ է...
ծթ. 350բ-1ա Ճառ ԾԹ. – [Բան]. Ի բնութեանս չափ:
[Լծ.]. Թէ տկար է եւ դիւրաւ գթելի...
կ. 351ա-3բ Ճառ Կ. – [Բան]. Ի ճշմարիտն առակէ... [Լծ.]. Սակայն մեղաւորին ասէ Աստուած...
կա. 353բ-5ա Ճառ ԿԱ. – [Բան]. Իմովս տ<ր>օղօք: [Լծ.]. Իմովս բանիւք...
կբ. 355ա-6բ Ճառ ԿԲ. – [Բան]. Երկեակ բնութիւն
ի նոյն...[Լծ.]. Զկինն Ղովտայ...
կգ. 356բ Ճառ ԿԳ. – [Բան]. Ռետինիւ: [Լծ.].
Համօրէն քաղցր դիղօյ...
Ծնթ. Նարեկի ԿԲ. եւ ԿԳ. գլուխների կարգը այս խմբագրութեան Լուծմունքներում հակառակ է:

կդ. 356բ-7ա Ճառ ԿԴ. – [Բան]. Արդարացար
վերին իմաս[տութիւն]: [Լծ.]. Զտէրունի բանն յիշէ...
կե. 357ա-8բ Ճառ ԿԵ. – [Բան]. Ատտիկեցիս: [Լծ.].
Ատտիկէ Ելադայ է...
կզ. 358բ-60ա Ճառ ԿԶ. – [Բան]. Եթէ երջանկասցի... [Լծ.]. Հպարտասցի եւ երջանիկ համարի...
կէ. 360աբ Ճառ ԿԷ. – [Բան]. Եւ արդ, յոյժ... [Լծ.].
Թէ ի դատաստան մտանէ...
կը. 360բ-1ա Ճառ ԿԸ. – [Բան]. Եղերականք ջայլից: [Լծ.]. Եղերականն լալական ասէ...
կթ. 361ա-2բ Ճառ ԿԹ. – [Բան]. Փութոյ քոյ սիրոյ:
[Լծ.]. Ոչ իմոյս փութոյ...
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հ. 362բ-4ա Ճառ Հ. – [Բան]. Ի մեծագունիցն տ[եսակս]: [Լծ.]. Ի ճճեացս բարձրացուցանեմ...
հա. 364ա-5ա Ճառ ՀԱ. – [Բան]. Յորոց մինն
զզանգուածոյն: [Լծ.]. Զգթելն...
հբ. 365աբ Ճառ ՀԴ. [=ՀԲ.] – [Բան]. Մերկամարմին: [Լծ.]. Զինուորին պարտ է...
հգ. 365բ-6ա Ճառ ՀԳ. – [Բան]. Զաչս բերելով:
[Լծ.]. Ի մտացս աչաց ի տես...
հդ. 366աբ Ճառ ՀԴ. – [Բան]. Հարազատ քում:
[Լծ.]. Բնութեամբ սովորութիւն է...
հե. 366բ-73ա Ճառ ՀԵ. – [Բան]. Դարձեալ առ նմին
կրկնապատիկ: [Լծ.]. Որպէս թէ վերստին յաւելուած...
հզ. 373ա Ճառ ՀԶ. – [Բան]. Ընդ փշոց խստութենէ: [Լծ.]. Քո է այս, որ թէ փուշս...
հէ. 373ա-4ա Ճառ ՀԷ. – [Բան]. Որ [=Աւր] է օրհնաբանեալ: [Լծ.]. Մեծի չարչարանաց Տեառն...
հը. 374աբ Ճառ ՀԸ. – [Բան]. Մի՛ սոսկ եղիցի:
[Լծ.]. Զի վասն իմոյ փրկութեան...
հթ. 374բ-5բ Ճառ ՀԹ. – [Բան]. Զննեա՛ ինձ դարձեալ... [Լծ.]. Զի երակն տարածեալ է...
ձ. 375բ Ճառ Ձ. – [Բան]. Անկոխելին սրբութեան:
[Լծ.]. Սրբութիւն սրբոցն...
ձա. 375բ-6ա Ճառ ՁԱ. – [Բան]. Զայգի աշխարհիս: [Լծ.]. Թզենի մի էր...
ձբ. 376ա-7ա Ճառ ՁԲ. – [Բան]. Գործեցեր զանպատումս: [Լծ.]. Անպատում եւ հրաշալի...
ձգ. 377ա-8ա Ճառ ՁԳ. – [Բան]. Ցանգ բոցո[յ] մեծի: [Լծ.]. Ընդ այնմ եղիցի նոցա հրեղէն...
ձդ. 378ա Ճառ ՁԴ. – [Բան]. Արքայ երկնաւոր:
[Լծ.]. Առ Հայր ասէ զաղօթս...
ձե. 378ա-9ա Ճառ ՁԵ. – [Բան]. Վասն զի արթնականն մեր: [Լծ.]. Առ Հայր ասէ եւ զայս...
ձզ. 379ա-80ա [Ճառ ՁԶ. – Բան. Ը]նդ այսր
հառսչանս: [Լծ.]. Ընդ առաջին ճառդ ասէ...
ձէ. 380աբ Ճառ ՁԷ. – [Բան]. Գլուխ կատարի:
[Լծ.]. Ի վերջին ճառեր գրոցս...
ձը. 380բ-1ա [Ճառ ՁԸ.] – [Բան]. Զոր առեալ
եհեղ... [Լծ.]. Սամուէլ վասն Սաւուղայ...
Ծնթ. Չունի ՁԹ. գլխի մեկնութիւնը, թէեւ ցանկում կայ. սա
այս խմբագրութեան առանձնայատկութիւններից է:
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ձթ. 381աբ Ճառ Ղ. – [Բան]. Սպառումն վհատութեանց: [Լծ.]. Տա[րա]կուսանաց կրից...
ղ. 381բ-2ա Ճառ ՂԱ. – [Բան]. Սաւառնացեալ սերօբէքն: [Լծ.]. Յահէն Աստուծոյ տարածէն...
ղա. 381բ-5ա Ճառ ՂԲ. – [Բան. Ի] փայտն երջանիկ: [Լծ.]. Այս է՝ երանելի...
ղբ. 385ա-94բ Ճառ [ՂԳ.] – [Բան]. Աղօթք թարգմանօրէն վասն սրբալոյս: [Լծ.]. Աղօթք մեկնօղօրէն...
ղգ. 394բ-5ա Ճառ ՂԷ. – [Բան]. Եւ արդ, զթերութիւն վրիպանաց: [Լծ.]. Զի այս վերջին ճառն է... շաւիղն մի ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Վերջ: Գոհութիւն եւ փառք
Տեառն իմոյ Յիսուսի օծելոյ:
Ծնթ. Ճառերի համարները գրուած են լուսանցներում: Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի Լուծմունքի
2րդ խմբագրութիւնն է, տե՛ս Պ. Խաչատրեան, Գրիգոր Նարեկացին եւ հայ միջնադարը, Ս. Էջմիածին, 1996, էջ 260-274:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ, ԺԸ.-ԺԹ. դդ., նոտրգիր
396ա [Ծնունդք, 1733-1805 թթ.] – Յովանէսին
ձնանիլն թվին ՌՃՁԲ. (1733), հոգտեմբերի ԺԹ.ում
(19): Յարութինին ծնանիլն թւին ՌՃՁԵ. (1736), սեպտեմպերի ԺԲ.ին: Վարդանն ծնաւ թւին ՌՃՂ. (1741)
(ջնջած՝ մէկն), բահոցն Բ. շաբաթ անցած Բ.շաբթի:
Աթանասին ձնանիլն թւին ՌԲՃԴ.ին (1755), օրն հրեշտակայպետաց տա[ւ]նն: Թօմէն ծնաւ թվին ՌՄԾԴ.ին
(1805), Սուրբ Խաչին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1գ (1652 թ., նոտրգիր) Ի թուին հայոց ՌՃԱ.
(1652) /// (4-5 բառ ջնջուած):
2. 395բ (1786 թ., նոտրգիր) Թվին ՌՄԼԵ. (1786)
ամսեանն Օօկըստոսի ԺԸ. (18) որ ելայ Քիլիէն:
ՆՇՈՒՄ՝ 1բ էջին սոսնձած թղթին՝ համառօտ տեղեկութիւններ ձեռագրի մասին եւ «Նուէր յԱստրախանայ», «ՌՃԱ. – 1652-ից առաջ, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», 1գ՝ «697, 3317»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1գ՝ «է Յիշատակ է Քարոզայգիր, ի
թուին հայ.»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 394բ՝ սեւ թանաքով բոլորակ, մէջը
հաւասարաթեւ խաչ:

3318
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երեք տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 148: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ դարչնագոյն կաշի. միջուկը՝
ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը մաշուած:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՌՄԾԱ. – 1802
ԳՐԻՉ՝ Ղուկաս (թ. 1-41), Անանուն Ա. (թ. 66-77), Անանուն Բ.
(թ. 78-83):

ԹԵՐԹ՝ 87 (թ. 1-87). չգրուած՝ 1բ, 25բ, 42ա-65բ: ՊՐԱԿ՝ 17x12 (1՝ 13, 3, 5՝ 14, 7՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. եռամահիկ՝ ներքեւում «PP», 2. գծային խաչ, վերին
թեւի աւարտը երեքնուկ, աջ եւ ձախ կողմերում՝ «PH»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 2-41 (17,5x10,5), թ. 66-83
(15,5x9,2): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ թ. 1-41 (նմուշ՝ 26ա, ծածկագիր՝ 41ա),
նոտրգիր՝ թ. 66-77 (նմուշ՝ 41բ՝ ծածկագիր, 67ա), նոտրգիր՝ թ.
78-83 (նմուշ՝ 80ա): ՏՈՂ՝ 23 (թ. 1-41), 20 (թ. 66-71), 26 (թ. 72-83):
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4. 77բ Եօթն մոլորակաց նշանքն – Կիրակի՝ Արեգակ (նշանագիրը)... Գ.շաբթի՝ Հրատ (նշանագիրը):
Նմուշ 26ա

Նմուշ 41բ

Նմուշ 67ա

Ծնթ. Մ. Սմբատեանցը բնագրի սկզբում շղագրով գրել է
հետեւեալ վերնագիրը՝ «Նշանագիրք նախնեաց մերոց, որովք
վարէին ի գրուածս փոխանակ բառից»:

դ. 78ա-83բ Քարոզ Ողջունի՝ Յօվնանու վարդապետին – Տէրն մեր պատուիրեաց սիրելի աշակերտեաց իւրոց... իբրեւ զճառագայթս արեգական ի
մուտս արեւու ի նոցանէ:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, 1882 թ., շղագիր
84ա-7բ Ընտրութիւն Գէորգ Դ. կաթողիկոսի եւ
գործք նորին – Յամի Տեառն 1866, ի 1ն սեպտեմբերի
ընտրեցաւ յազգային ընդհանուր ժողովոյ... գրեցաւ ի
1 յունվարի 1882 ամի, ի Սուրբ Էջմիածինն. Մեսրովբ
եպիսկոպոս Սմբատեանց Նախիջեւանեցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 80ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 20-56՝ եզրերին խոնաւութեան հետքեր,
65բ՝ խոնաւութեան հետեւանքով յաջորդ թերթի գրադաշտի վերին եւ ստորին մի քանի տողն արտատպուած, թ. 40-65՝ հիմքից
մասամբ անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 2ա-21ա Քարոզ մեծին Եսայեայ Նչեցւոյ, արարեալ վասն փոխման սրբոյ կուսին. [ի բանն]. Ահաւասիկ Տէր նստեալ ի վերայ թեթեւ ամպոյ եկեսցէ
յԵգիպտոս [Եսայի, ԺԹ. 1] – Պարտ է գիտել, զի Աստուածածին կոյսն Մարիամ բազմանուն է... զի դատապարտեսցի Որդւոյ իւրոյ յաւիտենական կորստեամբ,
յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած, բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին:
բ. 22ա-41բ Նախերգանք քարոզից ըստ պատշաճի աւուրց եւ ըստ պահանջման բնաբանից Քրիստոսի – Էյութիւն եւ աննախանձ բարերարութիւնն, սկիզբն
կենաց եւ կենդանութիւն արարածոց... ամենայնի ողորմութիւն եւ զերկնային ժառանգութիւնն պարգեւեսցէ. ամէն: Վերջ բանիս:
գ. 66ա-71ա Մեկնութիւն երանելւոյն Եղիշէի սուրբ
վարդապետի ասացեալ աղօթս Տէրունականս – Է
պարզ բնութեամբ եւ առաւել ունի զբարձրութիւն բանից... ազատաց եւ անազատաց, զի Տէրն մեր վասն
ամենեցուն փրկութեան եկն. նըմայ փառ[ք] յաւիտեան
յաւիտենից. ամէն:
դ. 71բ-7բ [Նշանագիրք]
1. 71բ-2ա [Նշանագիրք] – Երկին (նշանագիրը),
երկիր (նշանագիրը)... աստիճան (նշանագիրը) եւ
այլն, եւ այլն:
2. 72ա-7ա Բառք նշանագրաց Եփեստոսի – Աբրահամ՝ հօ, Ահարոն՝ Ք... սանդուխտք (նշանագիրը):
3. 77բ Յաղագս երկոտասան կենդանակեր[պ]աց
– Խոյն (նշանագիրը), ցոյլ (նշանագիրը)... ձուկ (նշանագիրը):

Գրչի. 41բ Աւարտեցաւ գրգուկս ՌՄԾԱ. (1802) թուին
եւ մարտի ի Ի. չորին (24), (սիւնակետագիր ծածկագրով)՝ ||.. ||::::. |||::: ||::: |. ||||: ||||:. |. ||||::. |:: |||::::
|:::. ||||: |:. ||||::. |::. ||||::: |. ||||:::. = Ի Ղոկաս
վարդպէս գրեցաւ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

21բ (1882 թ., շղագիր) Զայս գիրք բովանդակիչ
հոգեշահ եւ իմաստալից բանից նախնեաց նուիրեցի
մեծի գրադարանի Սրբոյ Էջմիածնի, ի յիշատակ ինձ եւ
ծնօղացս, ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգ Դ. Վեհափառ, մեծագործ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն
Հայոց, որոյ ազգասիրութեան արդիւնք մեծահռչակ ճեմարանն Սրբոյ Էջմիածնի, բարեկարգ թանգարանն,
տպարանն, ընծայարանն եւ այլն, եւ այլն, փայլեն
այսօր եւ փառաւորեն զանուն հիմնադրացն: Մեսրովբ
եպիս[կոպոս] Սմբատեանց Նախիջեւանցի: Ի 1 յունվարի 1882 ամին:
71ա (1882 թ., շղագիր) Յամին, յորում փրկչական
թուականն էր ԱՆԱՌԻԿՆ (1882՜ 1+400+1+1000+20+
60+400), Գէորգ Դ. կաթողիկոսն ամենայն Հայոց չորրորդ անգամ օրհնեաց զսրբալոյս մեռոն ի 16 Մայիսի,
յաւուր հոգեգալստեան: Մեսրովբ եպիս[կոպոս] Սմբատեանց:
87բ Տե՛ս Յաւելագրութեան աւարտ:

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԹ. դար
ԳՐԻՉ՝ Անանուն Ա. (թ. 88-111), Անանուն Բ. (թ. 112-21):
ԹԵՐԹ՝ 33 (թ. 88-121). չգրուած՝ 121բ: ՊՐԱԿ՝ 1-3x12 (3՝ 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «PHILIS MORANA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 88-108
(17,5x11), թ. 109-21 (18x12): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ թ. 88-111 (նմուշ՝
97ա), նոտրգիր՝ թ. 112-21 (նմուշ՝ 116ա): ՏՈՂ՝ 33-34 (թ. 88111), 32 (թ. 113-20):

1333

667

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

1334

ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԹ. դար
Նմուշ 97ա

Նմուշ 116ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 88-111՝ գրադաշտը թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով գունափոխուած, թ. 116-22՝ ստ. մասը
խոնաւութիւնից մգացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 88ա-108բ Ասացուածք փիլիսոփայից, հաւաքեալ ի Յակօբայ աստուածաբան Կոստանդինուպօլսոյ պատրիարքէ. Աստուած է նախորդ իմաստութեամբ. Սօլօն. – Թալէս Միլէտացի. Զերից իրաց շնորհակալ եմ, զի եմ ծնեալ մարդ... փափկաբար կեալն
անբաժանելի է ի նոցանէ:
Ծնթ. Թալէս Միլէտացու, Սօլօն Սալամինացու, Քիլօնի,
Պիտտակոս Միդիլենացու, Բիաս Պրիենացու, Կլէոբուլոս Լինդացու, Պէրիանդրոս Կորնթացու, Անաքարսիս Սկիւթացու, Միւսօն Քէնէացու, Եպիմէնդէս Կրէտացու, Ֆէրէկիտէս Ասօրու,
Անաքսիմանդրոս Միլէտացու, Արքելայոս Միլետացու, Սոկրատէս Աթենացու, Քսենոֆօն Աթենացու, Էսքինէս Աթենացու,
Արիստիպպոս Կիւրանացու, Ստիլպօն Մէգարացու, Մէնէդէմոս
Էրէտրիացու, Պղատօնի, Սպիւսիպպոս Աթենացու, Քսենոկրատեսի, Պօլէմօն Աթենացու, Կրատէս Աթենացու, Բիօն Սարմատացու, Լակիդէս Կիւրենացու, Կարնէադէս Կիւրենացու, Կլիտոմաքոս Կարկեդոնացու, Թէօֆրտոթէոսի եւ այլ փիլիսոփաների
գործերից քաղուածքներ (անունները՝ ըստ ձեռագրի):

բ. 109ա-11բ Վարդանայ վարդապետի արարեալ
զՄեկնութիւն Անթառամ ծաղկին, ի պատիւ սուրբ
Աստուածածնին, ի խնդրոյ Սարգսի. Ողորմեա՛ անթառամ ծաղկին – Թագաւորեալ սուրբ եկեղեցի
աստուածաբար հրաման տայ... զի ի Տեառնէ տուեալ
զմայրն իւր եւ ոչ ամենեցունց:
գ. 112ա-6բ [Քարոզ ի բանն]. Դուք է՛ք աղ երկրի,
ապա թէ աղն անհա[մի. Մատթ., Ե. 13] – Աղն կրկին
ունի զբնաւորական օգտակարութիւն... երկրաւորաց
հրաւիրողք, եւ Քրիստոսի Յիսուսի արարչին հանուրց
փառք:
դ. 117ա-21ա Յաղագս Յարութեանն Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի, [ի բան]. Արդարն յարեաւ Տէր եւ
երեւեցաւ Սիմօնի [Ղուկ., ԻԴ. 34] – Ասեն վարդապետք եկեղեցւոյ, թէ Քրիստոս Բանն մինչ յաշխարհիս
էր... ասասցուք բարձր ձայնիւ. Արդարեւ յարեաւ Տէր
եւ երեւեցաւ Սիմոնի:
ե. 121ա ՅԱռակացն Սողոմոնի. Երանեալ է այր,
որ եգիտ զիմաստութիւն, եւ մահկանացու որ՛՛ [Գ. 13]
– Ամենայն որ յԱստուծոյ ընկալեալ է զերանութիւն ստուգապէս... եւ արդ, առաջին ծանուցեալ լիցի /// (թերի):

ԳՐԻՉ՝ Անանուն Ա. (թ. 122-31), Անանուն Բ. (թ. 134-46):
ԹԵՐԹ՝ 26 (թ. 122-48). չգրուած՝ 122բ, 132բ-3բ, 141ա-3բ,
147ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ 1-3x12 (2՝ 10, 3՝ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած շեղանկիւն ողկոյզ, թագով պսակուած ուղղանկեան մէջ «R»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն՝ թ. 122-31 (17,5x12,5), թ. 134-40 (17,5x13), թ. 144-6
(19x14): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ թ. 122-31 (նմուշ՝ 128ա), թ. 134-46 (նմուշ՝
140ա): ՏՈՂ՝ 27 (թ. 123-31), 32-33 (թ. 134-40), 32-7 (թ. 144-6):

Նմուշ 128ա

Նմուշ 140ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 122ա [Վերջ բնագրի իմն] – /// ունիլ եպիսկոպոսին, որչա՞փ եւս առաւել ի մեծէ եւ ի ծայրագոյն
աթոռոյդ, բայց անկար է այսմ պարզաբար լինիլ, եւ
դուք ձեզէն տո՛ւք զիրաւն:
բ. 122ա Խնդիրք հայոց ի հոռոմոց – Ամենայն
մեղուցեալք ըստ իւրաքանչիւր յանցանաց կանոնական
հրամանաւ... զստացողիս կեանք զստացողսն (այսչափ):
գ. 123ա-7բ Արիստոտելի Յաղագս առաքինութեան առ Աղէքսանդր թագաւոր – Գովելի են գեղեցիկքն, եւ պարսաւելի են գարշելիքն... քաջ այր է նա,
եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեան:
դ. 128ա-31բ Երանելոյն Եփրեմի Խորին Ասորոյ
ասացեալ Ներբողեան պատմագրաբար ի սուրբ Կարապետն՝ Մկրտիչն Քրիստոսի... Հրաւիրելով պարզաբանութիւն սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ ի վերայ
Ոյ տառին, երկասիրութեամբ տեառն Յովհանու աստուածաբահ վարդապետի, որ է վերատեսուչ Սրբոյն
Կարապետի արփիազեղ վանիցն, որ ի Տարօն, ի
խնդրոյ Կարապետ վարդապետի Բաղիշեցւոյ նորին
բնիկ աշակերտի, ի նորոգ շրջանիս արեւմեան տոհմիս. Առաջաբանութիւն – Եւ երջանիկ ուսումնակցիդ
եւ գործակցիդ իմոյ... եւ նմա փառք,ղ եկեղեցւոյ իւրոյ
այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ե. 134ա-40բ [Քարոզ իմն] – (սկզ. թափուած) ///
ուր բնակի Քրիստոս, իմանայ զփառս երկնից, ուստի
գոլով հարցեալ զբնակութիւն իւր, իրաւամբ ոչ եցոյց
բանիւ... յաւիտենական յարահանգստութիւնն յաւիտենական աշխատութեամբ ուղղապէս գնի:
զ. 144ա-6բ [Մեկնութիւն երանելւոյն Եղիշէի սուրբ
վարդապետի, ասացեալ աղօթս Տէրունականս, ձեռ.
Ա., 66ա-71ա] – Է պարզ բնութեամբ եւ առաւել ունի
զբարձրութիւն Բանից... ազատաց եւ անազատաց, զի
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Տէրն մեր վասն ամենեցուն փրկութեան եկն, նըմայ
փառք յաւիտեան յաւիտենից. ամէն:
է. 146բ Մեկնութիւն սրբոց վարդապետաց եկեղեցւոյ, արարեալ ի տէրունական Հայր մերն, զոր
ուսոյց Տէր աշակերտաց իւրոց, եւ նոքօք՝ ամենայն
հաւատացելոց... Հայր մեր որ յերկինսդ ես. քաղցր եւ
ախորժ եւ շնորհալի անուն չորս գրով հաւաքեալ... ի
թշնամեաց եւ առ զԱստուած բա/// (այսչափ):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 71ա սեւ թանաքով բոլորակ՝ «ՏՐԱՑՈՒ ///» (վատ դրոշմուած, կիսով անընթեռնելի):
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ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին սոսնձած թղթիկին՝ «Քարոզգիրք
Եսայի վարդապետի Նչեցւոյ», 1ա՝ «Բովանդակեն զանազան հոգեշահ եւ իմաստալից բանից նախնեաց,
գրեալ ի Ղուկաս վարդապետէ, ի թուին հայոց (վերջին
4 բառը ջնջած) ՌՄԾԱ.» (գրուած Մեսրոպ Սմբատեանցի ձեռքով), «710, 3318», «ՌՄԾԱ. – 1802,
Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 87բ՝ «քուռակ», 122ա՝ «Ահաւասիկ
այս է տու»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Ս. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻ վանք (ՍՊԵՐ)

ՌՄԷ. – 1758

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ վանք (ԿԱՐԻՆ)
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Սարգիս Կարնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 278+1 (կրկն.՝ թ. 1. գրչի էջակալում՝ 1-517, որ է 2ա256բ, յետագայի թերթակալում՝ 518-539, որ է՝ 257ա-78ա).
չգրուած՝ 1աբ, 1դ, 276բ, 277ա: ՊՐԱԿ՝ 2+Ա-ԻԴx12 (Ա, ԺԳ, ԺԴ 11,
ԻԲ 6, ԻԴ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. թագ,
ներքեւում՝ շեղանկիւն ողկոյզ, «A FAUCERE LANGVEDOC
1748», 2. խոշոր ողկոյզ, պսակուած փոքր թագով, 3. «MAI»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17-17,5x10,511), ստ. լս.՝ յիշագրեր): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 25ա): ՏՈՂ՝ 29-30:
ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 25ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, մէջքի վերին եւ ստորին
եզրերի կաշին թափուած, թ. 12-3, 147-8, 164-5, 274-5ի միջեւ
1ական չգրուած թ. կտրած, թ. 250-1, 256-7ի միջեւ 3ական
գրուած թերթ թափուած, թ. 251-68՝ հիմքից անջատ, թ. 25-48՝
հիմքից թուլացած, թ. 1-40, 257-78՝ եզրերին խանաւութեան
հետքեր, թերթերին զանազան բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-230բ Քարոզգիրք նրբաճառ, գեղեցիկ եւ
յոյժ պիտանի, արարեալ եւ շարադրեալ Տիրատրոյ
բանիբուն եւ աստուածիմաստ վարդապետի եւ փիլիսոփայի հայոց, ի փառս անարատ հարսինն Քրիստոսի սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեաց եւ ի յօգուտ
ուսումնասիրաց մանկանց նորին: Իսկ այժմ գաղափարեցեալ յոգնաջան երկասիրութեամբ ուրումն բանասիրի Կարնեցւոյ, Սարգիս կոչեցելոյ մեղապարտ
աբեղայի, ի վայելումն իւրոյ ինքեան: Ի հայրապետութեան լուսահեղոյս աթոռոյն Սրբոյն Էջմիածնի
տեառն Իսահակայ սրբազան կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց: Յամի փրկութեան մերոյ հազար եօթն
հարիւր յիսուն եւ ութն, եւ ի թուականութեան հայոց
ՌՄԷ. (1758), Յուլիսի ԺԷ. (17), ըստ մասին ի վանս
Սրբոյն Յօհաննու Մկրտչի, որ ի Սպեր, եւ ըստ մասին
ի վանս Սրբուհւոյ Աստուածածնին, որ մերձ ի Կարին:

ա. 2ա-12ա Քարոզ՝ շարադրեալ մեծին Տիրատրոյ
աստուածաբան վարդապետի, ի բան Սաղմոսին, որ
ասէ. Երանեալ է այր. եւ այլն – Որպէս լուաք ուրեմն ի
հոգիընկալ... հոգին շնորհաց բացցէ առաջի լուսափայլ
մտաց ձերոց. ամէն:
բ. 12ա-22բ Քարոզ ի բանն Յոբայ, որ ասէ. Զի
օրհնեաց Աստուած զվերջինն... – Խրատէ զմեզ ոմն
իմաստուն ուրեմն ի բանս իւր... եկեալ յարքայութեանն
իւրոյ, հաղորդս լինել ընդ ամենայն սուրբս իւր. ամէն:
գ. 22բ-8ա Քարոզ Յարութեանն Քրիստոսի, ի բանն
որ ասէ. Եւ ահա շարժումն մեծ եղեւ... [Մատթ. Ը. 24]
– Ասէ ուրեմն ի բանս, ի գրի թուղթսն, որ առ Հռօմայեցիսն... իբր զի մի՛ եկեալք անպատասխան մնասցեն:
դ. 28ա-34բ Քարոզ Քառասնօրեայ Գալստեանն
Քրիստոսի, ի բանն որ ասէ. Եւ ահա այր մի անուն
Սիմէօն... – Աստուածապետական զօրութիւնն համագոյ, մշտնջենաւոր... ազատեսցէ ի կապանաց մարմնոյն, վասն որոյ ասէ, թէ՝ Եկն հոգւովն ի տաճարն:
ե. 34բ-40բ Քարոզ եկեղեցւոյ, որ ասէ. Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն տան քո... [Սաղմ. ԻԵ. 8] – Զկատարեալ սէրն Դաւթի եւ զմիամտութիւն... ընդ որ հիացեալ
մարգարէն Դաւիթ ասէ. Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն
տան քո եւ զտեղի յարկի փառաց քոց:
զ. 40բ-6բ Քարոզ Ծաղկազարդի, ի բան. Իբրեւ
մօտ եղեն յԵրուսաղէմ... Մատթէոս 21. 1 – Յորժամ
պատմեաց աւետարանիչս զհրամանսն տերունական...
ինքն եկն եւ կատարեաց խոնարհութեամբ յեշակն եւեթ
նստեալ:
է. 46բ-60բ [Քարոզ, որ ասէ (ցանկից)]. Արդարութիւնք Տեառն ուղիղ են եւ ուրախ առնեն զսիրտս... –
Բայց պատշաճ վարկանիմ նախ քան ի քննութիւն
մտանել... առ ի զովացուցանել զպասքումն ծարաւոյ
սրտից մերոց:
ը. 60բ-9բ Քարոզ. Եւ մինչդեռ նա խօսէր, ահա
ամպ լուսաւոր... [Մատթ. ԺԷ. 5] – Եկեղեցի պատկեր
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է աստուածային փառացն... վասն որոյ ասէ Հայր. Դա
է որդի իմ սիրելի. եւ այլն:
թ. 69բ-74ա Քարոզ. Տէր ի տաճար սուրբ իւրում,
Տէր յերկինս յաթոռ իւրում [Սաղմ. Ժ. 5] – Ասաց ոմն
իմաստուն, թէ յաղագս բանական արհեստիս... տաճար
կոչէ ասելով. Տէր ի տաճար սուրբ իւրում. եւ այլն:
ժ. 74ա-81ա Քարոզ. Մարդ բարի ի բարի գանձուց
սրտի իւրոյ բղխէ... [Մատթ. ԺԲ. 35] – Բայց նախ
տեսցուք ըստ սովորութեան խնդրողաց, թէ յումէ՞
բանս... եւ խօսիցս գործարանաց. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեան յաւիտենից. ամէն:
ժա. 81ա-7բ Քարոզ Յարութեան, ի բան մարգարէին. Զխորհուրդ արքայի ծածկել բարւոք է... [Տովբ.
ԺԲ. 11] – Եթէ ոք ի մարդկային բնութենէ մաքրեցաւ...
փառաւոր արասցեն զՀայր ձեր, որ յերկինս է:
ժբ. 87բ-99ա Քարոզ Յարութեան եւ մկրտութեանն
Քրիստոսի, ի բան մարգարէին, որ ասէ. Ուրախ եղիցին ի վերուստ եւ ամպք. եւ այլն [Եսայի, ԽԵ. 8] –
Արդ, որպէս ի գալ մեծի եւ տիեզերակալ թագաւորի...
ջնջեսցէ զձեռագիր յանցանաց եւ պարտեաց ձերոց.
ամէն:
ժգ. 99ա-112ա Քարոզ. Տէր ի կամս քո ետուր
գեղոյ իմոյ զօրութիւն [Սաղմ. ԻԹ. 8] – Արդ, հրաման
է աստուածային եւ օրէնք են առհասարակ... որով
զարդարէ զմասունս հոգւոյ, զոր եւ ասէ մարգարէս.
Ետուր գեղոյ. եւ այլն:
ժդ. 112բ-9բ Նորին ի բան մարգարէին, որ ասէ. Եւ
եղիցի յաւուրս յետինս հեղից... [Եսայի, Բ. 2] – Բայց
հանգանակեցէ՛ք տկարութեան իմոյ զպարգեւս... յերկինս ի վեր եւ յերկիր ի խոնարհ արիւն եւ հուր. եւ
այլն:
ժե. 119բ-26ա Քարոզ ի բանն Յոբայ. Մահ մարդոյ հանգիստ է [Յոբ Գ. 23] – Աստուածային անմահ
գանձուցն հազարապետն... ընթանան ամպովք ընդառաջ Տեառն յօդս, եւ այնպէս յամենայն ժամ ընդ Տեառն
լինիցիմք:
ժզ. 126ա-34բ [Քարոզ] ի բան սաղմոսին. Որպէս
զի մեծ են գործք քո, Տէ՛ր... [ՂԱ. 6] – Զխորս անճառելի իմաստից Հոգւոյն եւ զգործս... էր ի սիրտ երկրի
գերեզմանաւ եւ ի սանդարամետս դժոխից յարձակեալ
հոգւովն:
ժէ. 134բ-47բ [Քարոզ] ի տօնի Ծննդեանն եւ
մկրտութեանն Քրիստոսի – Յաղագս Աստուծոյ եւ
աստուածային իրագործութեանն խօսիլ բաղձալի է...
այս է յաստուածութենէ նորա ի մարդկութիւնն:
ժը. 147բ-52բ Քարոզ քահանայական կարգի, ի
բան Սողոմոնի. Զայր շուտ եւ փոյթ ի գործս իւր
առաջի թագաւորաց... – Սկիզբն ամենայն բարեաց է
անժամանակն Աստուած... ապա ի մաքուրն մերձեսցի
ի Քրիստոս, որում փառք եւ պատիւ, ընդ Հօր եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն:
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ժթ. 152բ-9բ Ի Պէրիարմէնեաս գրոց յարմարեալ
Յաղագս աստուածաբանութեան. Օգնեա՛, Սուրբ Հոգի Աստուած ճշմարիտ – Զի ի բաղադրեալ միաւորութիւն, որ ի նիւթոյ եւ ի տեսակէ... կատարեցաւ ի կոյսն
Մարիամ Աստուածածինն կամաւ Հօր եւ հաճութեամբ:
– Գրչից 159բ «Պակաս է, աւա՜ղ»:

ի. 159բ-71բ [Քարոզ] Զորս եդ Աստուած յեկեղեցւոջ այս են. Նախ զառաքեալս... [Ա. առ Կորնթ., ԺԲ.
28] – Զաստուածայինսն ճառել զբան եւ զգործս... զի
լոյս տայ ամենեցուն, որ ի տանն իցեն:
իա. 171բ-8բ [Քարոզ]. Դարձեալ ասեմ ձեզ, թէ Բ.
ի ձէնջ... [Մատթ. ԺԸ. 19] – Արդ, ճշմարտիւ գիտեմք,
զի նախ առաքելացն... հաստատեսցէ առաքելական եւ
մարգարէական աւանդութեամբ:
իբ. 178բ-88բ Քարոզ ի բանն. Ուրա՛խ լեր յոյժ,
դո՛ւստր Սիօնի... [Սոփոն. Գ. 14] – Պայծառ եւ հրաշալի է մեզ տօնս այս, ով եղբա՛րք պայծառ... Հոգին
շնորհաց բացցէ առաջի լուսափայլ մտաց ձերոց. եւ
նմա փառք. եւ այլն:
իգ. 188բ-200բ [Քարոզ] ի խորհուրդ Յարութեանն
Քրիստոսի, ի բան մարգարէին. Եւ ողջացուսցէ զմեզ
յետ երկուց աւուրց... [Ովսէ, Զ. 3] – Որք յանդնդական
խորս լայանտարած ծովու... ըստ այսմ օրինակի Աստուած երիւք կերպա[րանաւք]. եւ այլն:
իդ. 201ա-8ա [Քարոզ եւ] դրուատ գովեստի վասն
սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային Քրիստոսի –
Ստէպ արթնութեան եւ բազում զգուշութեան պէտք են
այնոցիկ... ստուգապէս թշնամիք գտան Աստուծոյ, եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
իե. 208ա-18բ [Քարոզ] Մի՛ համարիք, եթէ եկի
լուծանել զօրէնս... [Մատթ. Ե. 17] – Զմարդն ի հոգւոյ
իմանալւոյ եւ ի մարմնոյ... զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ յանսպառ եւ յանվախճան յաւիտեանս.
ամէն:
իզ. 218բ-25ա Քարոզ ի բան Աւետարանին. Ամէն
ասեմ ձեզ, զոր կապիցէք յերկրի... [Մատթ. ԺԸ. 18] –
Զի ունելով աղբեր ջրոյ բնութիւնս յոլովից... ի միւսն
եկեսցուք բան, որ ասէ. Զոր կապեցէք յերկրի, եղիցի
յարձակեալ ի յերկինս, եւ զոր արձակեցէք, եղ՛՛
[Մատթ. ԺԸ. 18]:
իէ. 225ա-30բ Քարոզ ի բան Աւետարանին, որ
ասէ. Բանն մարմին եղեւ. եւ այլն [Յովհ. Ա. 14] –
Որպէս օրէն հրոյ մշտաշարժ գոլով ջերմութեամբ...
որպէս ասէ աւետարանիչս՝ Բանն մարմին եղեւ եւ
բնակեաց ի մեզ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Բ. 231ա-40ա [ԻԸ. Աստուածաբանութիւն յաղագս
մարդեղութեան փրկչին, ի Գրիգորէ Վկայասիրէ.
ցանկից՝ 275բ] – Զկնի ճառից յանճառելի տէրութիւն,
որ յերրեակ փառաւորեալ... Տէր փառակիռ Հօր եւ
Հոգւոյն, որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գ. 241ա-56բ [Բանք ոսկիականք]
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ա. 241ա-3բ Բան առաջին զտարբերութենէ երրակի տկարաց, ի միջի որոց Քրիստոս բժիշկն կացուցաւ – Եւ էին մերձ առ նա ամենայն մաքսաւորք եւ մեղաւորք... Ղուկաս 15.1: Որպէս ասէ սուրբն Օգոստինոս
ի վերայ Յոհանու. Ոմանք են տկարք... անկաւ ի վերայ
պարանոցի նորա եւ համբուրեաց զնա:
բ. 243բ-6ա Բան երկրորդ. յորում հեղինակութեամբ առն Աստուծոյ սրբոյն Ամբրոսի առ Քրիստոս
մերձենալ յորդորիմք – Եւ էին մերձ առ նա ամենայն
մաքսաւորք եւ մեղաւորք. եւ այլն. Պարտին ամենեքեան յօժարութեամբ մերձենալ առ Քրիստոս... զի օրհնեալ էր պտուղն որովայնի օրհնեալ կուսին Մարիամու: Վերջ:
գ. 246ա-8բ Բան երրորդ, թէ որպէս զապաշխարօղ
մեղաւորէ ուրախանան հրեշտակքն եւ եւս ամենասուրբ Երրորդութիւնն – Ուրախութիւն լինի առաջի
Աստուծոյ... մեծ եւ պատուական է ապաշխարութիւն
մեղաւորին... զորոց ասի՝ Արարէ՛ք պտուղ արժանի
ապաշխարութեան:
դ. 249ա-50բ Բան երրորդ – Զգուշ լերո՛ւք ի սուտ
մարգարէից... Ըստ մարդկային օրինաց պատժելիք են
ստաբանք թագաւորական գրոց... իսկ նա որ ուտէ
զկերակուրն, որոճայ եւ ընդ /// (թափուած):
ե. 251աբ [Բան] – (թափուած) /// կողմն դարձուցանել սուրբն Օգոստինոս... հոգիս ձեր փառաւորեսցի
ընդ մարմնովն, եւ թագաւորեսցի յաւիտեանս յաւիտենից:
զ. 252ա-56բ Բան երկրորդ. զնոյնոյ նիւթոյ առ
մարմնաւոր, նաեւ մաս հոգեւորութիւն ածեմք – Եղերո՛ւք ողորմածք, որպէս եւ Հայրն ձեր երկնաւոր
ողորմած է: Աստուած ունեցաւ երկու որդիս... աստեղքն են այլ առաքինութիւնքն եւ սուրբքն եւ մերոյն
/// (թափուած):
Դ. 257ա-75ա Խօսք Որոգինէսի փիլիսոփայի՝ յԵրգ
երգոցին մեկնութիւն – Հարսն ասէ. Համբուրեսցէ զիս
ի համբուրից բերնոյ իւրոյ: Արդ, հրեայքն յօրինեցան...
որպէս եւ կամի, նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
– 275բ Ցանկ մատենիս – ա. Քարոզ ի բան սաղմոսին որ ասէ. Երանեալ է այր... Խօսք Որոգինէսի
փիլիսոփայի ի մեկնութիւն Երգ Երգոցին:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դար, շղագիր
1. 276ա, 277բ-278բ [Խրատք զանազանք] – Որ
երկնչի ի Տեառնէ, պատուէ զծնօղս. եւ այլն... ի կամս
զգործս արդենաց, զի լոկ կամքն էդի անկենդան ամուլ,
անզօր եւ անպիտան:
2. 277բ Ողջունի օրինակ վկայութեամբ – Յոր
տուն մտանիցէ կամ ուր եւ գնասջիք, նախապէս ասացջիք. Ողջոյն ընդ ձեզ... Որդի մարդոյ փչեաց յերեսս յոսկերացդ. եւ կենդանասցին որպէս եւ եղեն իսկ. եւ այլն:
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Գրչի. Տե՛ս խորագիրը՝ 1ա:
147բ Զսակաւ աշխատօղ շահաւէտ մատենիս ի
գծագրելն զՍարգիս աբեղայս Կարնեցի յիշել ի Քրիստոս աղաչեմ:
240բ Շնորհիւ եւ ձեռնտուութեամբ գերասուրբ եւ
ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, եւ բարեխօսութեամբ մօր Աստուծոյն մերոյ
սրբոյ Կուսին գաղափարեցեալ եղեւ գիրքս ցանկալի
ձեռամբ մեղսամած աբեղայիս Սարգիս կոչեցելոյ:
Բայց թէ ուստի՛ գտի զօրինակն, եւ թէ զորքա՛նս հակառակութիւնս կրեցի ի գրելն, ասացից: Քանզի յամին,
յորում թուականն հայոց ՌՄԷ. (1758), իբրեւ աւուրք Ժ.
մնացին մինչեւ ի տօն վերացման Սրբոյ Խաչին, կամեցայ գնալ ի Կոստանդինուպօլիս, որպէս զի յարեցայց
առ Ահագին Սահակ կոչեցեալ նորապսակ կաթուղիկոսն ամենայն Հայոց: Բայց տնօրինմամբն Աստուծոյ,
զոր ի Բիւզանդ խնդրել կամէի, ի յԵւդոկիա գտեալ
զինչ օրինակաւ եւ իցէ, յարեցայ ի նա, առ որում բաց ի
յոլովից վարդապետաց գոյր նաեւ Եւդոկեցի Յարութիւն վարդապետ ոմն, մականուամբ Չրասուն կոչեցեալ: Արդ, իբրեւ էանց տօն Ծննդեանն փրկչի մերոյ,
ելեալ ի յԵւդոկիոյ, ժամանեցաք ի Թամզառայ, ի սոյն
տեղւոյս առաջնորդէն ինն ոսկւոյ գնեաց զգրգոյս օրինակն՝ մակագրեալ Չրասունն, զոր ոսկեաց զԵ.ն յինէն
փոխ էառ, այնու պայմանաւ՝ որ Ա. ոսկի կաշառ
առեալ, տացէ ինձ զգիրքն՝ առ ի յօրինակել: Բայց սակայն յետ որոյ էառ զգիրքն, ստեաց անիրաւն պայմանին, քանզի ոչ գիրքն տայր յօրինակել եւ ոչ եւս զփոխառեալ զոսկիսն, վասն զի չունէր: Յաղագս որոյ
զբազում աւուրս ի մէջ մեծի կռուոյ եւ շփոթի էաք,
մինչեւ որ Ե. մառչիլ կաշառաւ թոյլ ետ ինձ գրել: Իսկ
ես թէպէտ ի սէր սոյն այս գրգոյս վառեալ ետու յայնժամ զկաշառն, բայց փոխան այնր կորստական կաշառուն արձանացուցի զնա ի վերջաբանութիւնս, հանդերձ ագահական անհամութեամբն, զոր արար դաժանաբարոյ թշուառն տմարդի, ուրեմն լսելով ձեր զայսոսիկ, ո՛վ ուսումնասէր եւ հանճարեղ տեա՛րք իմ, մի՛
յուլանայք, աղաչեմ, յիշել զիս ի մաքրափայլ աղօթս
ձեր, հանդերձ ծնողօք իմովք, որ վասն սորին զայնքան
հակառակութիւնս կրեցի, որ եւ յիշօղքդ յիշեալ լիջիք ի
Քրիստոսէ. ամէն:
275ա Ի ՌՄԷ. (1758) թուում, ի Յուլիսի ԻԴ. (24),
առ դրան Սուրբ Աստուածածնի Կարմիր վանից, որ
մերձ ի Կարին, ձեռամբ անարժան աբեղայի Սարգիս
կոչեցելոյ Թէոդուպօլսեցւոյ գաղափարեցեալ եղեւ ի
յընտիր եւ լաւագոյն օրինակէ, ի վայելումն իւրոյ
ինքեանն:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «717, 3319», «ՌՄԷ. – 1758, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», կազմաստառին սոսնձած թերթիկ, ձեռագրի տուեալներով, մէջքին սոսնձած վար-
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դագոյն թերթիկին՝ «Քարոզգիրք Տիրատուր վարդապետի»:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1դ սեւ թանաքով ոճաւոր բոլորակ՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՅՈՀԱՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ / 128՞7
(1838՞)»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բ. կազմաստառ՝ «քանքարին առակն
եւս յարմար սորա», արաբական նիշերով թուաբանական հաշուարկ, 1ա-ին սոսնձած թերթիկ (14,5x9,
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թուղթ՝ լուսագծերով ու լուսադրոշմով «GE///»)՝
«Հախվէրմաց Մնացական, Մոմչի մահտեսի Մատթէոս, Պետիկեան Թօմուս, Խաչմանօղլի Խաչատուր,
Մելքոնեան տիրացու Ղազար, Յովաճիքլի Առաքել,
Ազնաւուրեան Ստեփան, Գասպարեան Յովանէս,
Աճեմօղլի Տոնիկ», 2 կողմերում՝ թուաբանական
հաշիւներ:

3320
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 65: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ շագանակագոյն
կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. Լուսանցակողերը՝ կապոյտ ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. չգրուած
սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը եւ մէջքի կաշին
մաշուած, մէջքի ստորին մասում կաշին թափուած. ի մի տփի
կազմած 1864 թ-ին Ս. Էջմիածնում:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԹ. դարի Ա. կէս
ԳՐԻՉ՝ Անանուն 6 տարբեր մարդ (թ. 1-5, թ. 11-2, թ. 13, թ.
13-20, թ. 21-7, թ. 28-35):
ԹԵՐԹ՝ 35 (թ. 1-35). չգրուած՝ 5բ-11բ, 13բ: ՊՐԱԿ՝ 12+1-3x8
(2՝ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. թագով
պսակուած ուղղանկիւն, ներքեւում՝ ողկոյզ, 2. «CCFS», 3. Թրաշուշան, 4. վերեւում կոր, դեպի դուրս երկկողմ ելուստներով եւ
ծոպքերով գլխարկանման 3 պատկեր (թ. 2-36): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21,3x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած՝ թ.
1-4, 11-2 (17x12), ստ. լս.՝ յիշագրեր, թ. 13-20 (17-8x10,5), միասիւն՝ թ. 21-7, շագանակագոյն թանաքով սահմանագծուած
(17,5x10,7), թ. 28-35 (20,5x12) ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 1ա, 11ա,
13ա (1ին 15 տողից), 15ա, 23ա, 28ա): ՏՈՂ՝ 26-41:

Նմուշ 1ա

Նմուշ 11ա

Նմուշ 13ա

Նմուշ 15ա

Նմուշ 23ա

Նմուշ 28ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 13-6՝ վերին լուսանցին եւ գրադաշտին
հաւանաբար նաւթի, թ. 25-6՝ ստորին անկիւններին խոնաւութեան դեղնաւուն հետքեր, թ. 22-5՝ ստորին անկիւնների աւելցուկ
թուղթը ետ ծալուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-5ա Քարոզ երանելոյն Անանիայի վարդապետի ի վերայ խնդրոյ Յովնանու մարգարէին –
Յաղագս Յովնանու հակիրճ ու համառօտ անցցուցք...
զքնար հնչեցուցանէր զաղի աղերս ողբոցն առ /// (չշարունակած, 6 թ. չգրած):
2. 11ա-2ա [Բժշկարան. մասն]
ա. 11աբ Վասն ամենայն կերպ բերանացաւի զանազան դեղք աստ գրին (Ա-Ի) – Թէ բերանն եւ պողազն որ օյուխ եարայ եղեալ է...
բ. 11բ-2ա Վասն երքի մէլհամ – Զի երբ երքն ելանէ եւ մնայ, որ երեսն եւ բերանն ուտուի...
գ.12ա Մաճուն փոշտանկի – Առ թօսպաղիոյ Բ.
հաւկիթն...
դ. 12ա Վասն ղարաղուշի դեղ – Ղարաղուշն է
ուռն մի, որ լինի ի փափուկ տեղս մարմնոյ...
ե. 12ա (այլ ձեռքով)՝ Վասն սրտացաւի դեղ – Այսպէս արա՛. մի նոր աղիւս դի՛ր ի մէջ կրակի լաւ (այսչափ):
3. ա. 13ա [Քարոզ. մասն] – /// ինչ ի սմա ըստ հաճոյից ձերոց Տեառն շնորհ... եւ յանսկիզբն եւ յանվախճան էութիւնն:
4. 13ա-20ա Նորին քարոզ վասն պատուհասի, ի
բանն Յովելիեայ. [բն.]՝ Փող հարէ՛ք ի Սիօն... Յովելեայ 21 5 – Փոփոխական է մարդոյս բնութիւն, երբեմն
ի չարն... մասնաւորեսցէ պարգեւացն այնոցիկ, զոր
խոստացաւ սիրելեաց իւրոց Քրիստոս Աստուած մեր,
որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Գրիգոր Տաթեւացի, Քարոզգիրք, Ամառան հատոր,
Գլուխ ՀԴ.:
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5. 21աբ [Քարոզ. մասն] – Վարդապետք ասեն, թէ
յորժամ հիւանդացաւ Ադամ... վասն այն ասէ Սողօմոն.
Փայտ կենաց է յամենեցուն որ պատս (չշարունակած):
6. 21ա-7բ [Պատմութիւն Յովասափու եւ Բարաղամու] – Արդ, ի մարդ եղանիլ Բանին Աստուծոյ ընտրեաց զերկոտասան աշակերտսն... առնէ Աստուած
զբազում հրաշս աղօթիւք նոցա յաշխարհն Հնդկաց: Եւ
եթէ վասն առակաց սրբոյն Բարաղամու... բաղձաս գիտել, ընթեցի՛ր զլիակատար պատմութիւն սորա, եւ որոց աղօթիւքն ողորմեա՛ Քրիստոս Աստուած ամենայն
հաւատացելոցս ի միւսանգամ գալստեան քո. ամէն:
7. 28ա-35բ [Քարոզ վասն որկրամոլութեան, փառաց, մահուան եւ յաւիտենական կենաց] – Եթէ երթիցես ի բժշկարանս եւ մատչիս հարցանել զամենայն
գրեթէ զհիւանութեան... միմիայն ունի նաւահանգիստ
զողորմութիւն զայնմ, որ առնէ նմա բարի, քանզի եւ
մարդասիրութիւն այն իսկ է մանաւանդ. 659.1 (՞):
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԹ. դարի Ա. կէս
ԹԵՐԹ՝ 30 (թ. 36-65): ՊՐԱԿ՝ Ա-Եx6: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. կապոյտ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,3x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սեւով սահմանագծուած (14,5x11), ստ. լս.՝ յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
40ա): ՏՈՂ՝ 21:

Նմուշ 40ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ (գծագրական, սեւ
մատիտով)՝ թռչնագիր (36ա), հանգուցագիր, մարդադէմ (57ա):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. 36ա, 65բ՝ թուղթը գունաթափ, թ. 59-65՝
գրադաշտին մատնահետքեր եւ դեղնաւուն հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
36ա-65բ Շնորհատու – Շնորհատու համայնից, բարութեան Սուրբ Հոգի, Աստուա՛ծ անքննին, լե՛ր ձեռնտու
եւ հիքոյս ի բանս զղջման եւ արա՛ զսա վասն անչափ
գթութեան քո լինիլ հաճոյական պատարագ քում գերակայ սրբութեան եւ ինձ փրկութեան միանգամայն:
ա. 36ա-8բ Առ պաշտելի ամենասուրբ Երրորդութիւն միասնական, սրտային գոչմամբ աղաղակ
աղօթից աղաչաւորիս – Անհետազօտելի, անզննելի,
անհաս, համակ խորհրդոց նրբից, անկերպ եւ անքանակ... սրբեա՛ զանձն իմ եւ տաճարացո՛ սուրբ Երրորդութեանդ կենդանարար Սուրբ Հոգի:
բ. 39ա-41ա Առ բարերար փրկիչն Յիսուս վերստին
սրտային գոչմամբ աղաղակ աղօթից մեղսավիշտ
աղաչաւորիս – Ամենակար, ամենայնի արարօղ եւ
բնաւից բարեաց լրացեալ, քաղցրութիւն, որով եւ
յաղթեալ... ողորմեա՛ եւ լո՛ւր ինձ բազմամեղիս:
գ. 41բ-3բ Առ նոյն բարեգործ, նորին դարձեալ
սրտային գոչմամբ աղաղակ աղօթից մեղսավիշտ
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աղաչաւորի – Եւ արդ, ստոյգ եւ անվրէպ գիտութիւն,
անհաս իմաստութիւն, անփոփոխ... առաջի քո իմ չարաչար վարուքս, ողորմեա՛ եւ լո՛ւր ինձ՝ բազմամեղիս:
դ. 43բ-5բ Առ նոյն բազմաշնորհն՝ վերստին
սրտային գոչմամբ աղաղակ աղօթից մեղսավիշտս
աղաչաւորի – Օրհնեալ գերասքանչ մեծութիւն, գովեալ ինքնազօր կարողութիւն... աղաղակեմ որպէս
կինն քանանացի, ողորմեա՛ եւ լո՛ւր ինձ՝ բազմամեղիս:
ե. 45բ-8ա Առ նոյն ողորմած վերստին սրտային
գոչմամբ աղերս աղօթից մեղսավիշտս անձին –
Բազմաղեղ ողորմութիւն, անպատում խնամակալութեամբ արարածոց... նովին ձայնիւ եւ ես գոչեմ՝ ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ:
զ. 48ա-50ա Խօսք ընդ Աստուծոյ՝ վերստին սրտային գոչմամբ մեղսավիշտ աղաչաւորիս – Արփի անսահման, արփիաւորիչ համայնից եւ մտաց բանեղինաց... խնայեա՛ յիս եւ ողորմեա՛:
է. 50ա-2ա Խոսք ընդ Աստուծոյ՝ վերստին սրտային գոչմամբ մեղսավիշտ աղաչաւորիս – Բարձրեալ
անպատում, բարեբանեալդ ի սրօբէից եւ ի դասուց...
ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ:
ը. 52բ-4ա Խօսք մաղթանաց ընդ Աստուծոյ, ի
խորոց սրտէ – Մշտազեղուն բարութիւն եւ հոսմունք
քաղցրատարափ ողորմութեան... լոյս երեսաց քոց
առաջնորդեսցէ ինձ ի յարդարութիւն. ամէն:
թ. 54բ-7ա Խօսք մաղթանաց ընդ Աստուծոյ՝ ի
խորոց սրտէ – Ո՛վ ելք երկնաշնորհ ազատութեան եւ
յոյս հանգստեան... զիս յիշեա՛, որ միայնդ ես փրկիչ:
ժ. 57ա-9ա Խօսք մաղթանաց ընդ երանուհի սուրբ
կոյսն տիրածին, աղերսեալ ի խորոց սրտէ – Գանձարան գանձուց ամենատեսակ սրբութեանց, լիուլի լցեալ
շտեմարան... փրկել զանձն իմ ի յաւիտենից ի հրոյն
աղաչեմ զքեզ:
ժա. 59ա-61ա Խօսք մաղթանաց դարձեալ առ երջանիկ սուրբ Կոյս տիրուհին, ի խորոց սրտէ աղերսեալ – Եւ արդ, յառաջատես անհաս իմաստութեամբ
սուրբ Էին Աստուծոյ... բարեխօսեա՛ առ Տէր վասն իմ
փրկութեան:
ժբ. 61բ-3ա Դրութիւնք մաղթանաց առ պաշտելի
եւ փրկառիթ սրբազան գործիսն անպարտ չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի, աղերսեալ ի խորոց
սրտէ – Եւ ընդ հայցուածախառն աղերսարկութեանց
փառազարդեալ սրբոյ կուսին... թողլով զպարտիս իմ
յանցանաց:
ժգ. 63բ-5բ Խօսք ընդ Աստուծոյ սրտային գոչմամբ մեղսավիշտ աղաչաւորիս – Տէ՛ր իմ, Տէ՛ր
գթած, աննիազ բարութիւն, անփոփոխ բարելրութիւն... Տէր, ուղղեա՛ եւ առաջնորդեա՛ ինձ ի բարիքս
հետս լուսոյ, զի անսայթաք եկից զկնի քո:
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Պհպ. Աբ (1864 թ., շղագիր) Այսոքիկ տետրակք ըստ
յարմարութեան նիւթոյն եւ դրիցն հաւաքեալ ի թղթոց
հանգուցեալ Ղուկաս արքեպիսկոպոսի, ետու կազմել ի
մի գիրք, զի մի՛ հետզհետէ կորիցէ թերթատեալ եւ
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արտաքոյ ցուցակին մնալով, ի հոկտեմ[բեր] 1864, ի
Սուրբ Էջմիածին, Վրթանէս նուաստ վարդապետ:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԹ. դ., Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»,
«718, 3320», մէջքին սոսնձած վարդագոյն թղթիկին՝
«Քարոզագիրք Անանիա վարդապ[ետի]»:

3321
ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԷՈՍԻ ՄԱՐԱՂԱՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 348 (գրչի էջակալում՝ 5-673, որ է՝ 4ա-335ա). չգրուած՝
31բ, 126բ, 136բ, 140բ, 203բ, 311բ-2ա, 336բ-8բ, 348աբ: ՊՐԱԿ՝
Ա-ԼԱx12 (Ա, Թ, ԻԱ, ԻԷ 14, Բ 6, Ը, ԺԲ, ԺԴ, ԺԶ, ԺԹ, ԻԳ, ԻԸ, ԼԱ
10, ԺԱ 11, ԺԵ 13, ԺԷ 4, ԺԸ 8, ԻԹ 15): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. Լուսագծերով, այլ թուղթ (թ. 313-48) լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1.
Թրաշուշան, որի տակ շեղանկիւն ողկոյզ, 2. «Ф»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
19,8x13,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 4-312 (16x10), թ. 1-4 (17x
10,5), թ. 313-35 (17x11): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 31ա): ՏՈՂ՝ 25,
28 (թ. 313-48): ԿԱԶՄ՝ բաց շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի.
միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. Լուսանցակողերը՝ կապոյտ ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ԲԳ. սպիտակ չգրուած
թուղթ, լուսագծերով:

Նմուշ 31ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, թ. 163-6՝ ստորին
լս-ին՝ հիմքի մօտ ցեցի անցք. թ. 20-21ի, 89-90ի միջեւ 2ական,
115-16ի, 123-24ի, 158-59ի միջեւ 1ական չգրուած թերթ կտրածհանած, թ. 303ի ստորին լուսանցքը կտրուած. թ. 105, 161, 303՝
ստորին լս-ները եզրահատուած, որի հետեւանքով լուսանցագրութիւններն անընթեռնելի, Լ. եւ ԼԱ. պրակների համարներ
չգրուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 4ա-19բ Յառաջաբանութիւն հեղինակին սրբոյ
մատենիս. [բն.]. Գնացէ՛ք այսուհետեւ, աշակերտեցէ՛ք զամենայն հեթանոսս... Մատթէոսի ԻԸ. գլուխ,
համար 19 եւ 20 – Վարդապետք ասեն թէ՝ Անպատշաճ
է զգիտութիւնս խնայել... եւ զանազան քարոզելով, որպէս ասէ Սողոմօն՝ իբրեւ զաշտարակն Դաւթի պարանոց քո, Երգոց 4. 4:
Ծնթ. Հմմտ. ձեռ. 2184:

ա. 20ա-31ա Քարոզ յաղագս ծննդեանն Քրիստոսի. [բն.]. Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեցաւ ի մեզ...
Յօհ. Ա. 14, Համբուրեսցէ զիս... Երգոց Ա. 1. Գլուխ Ա.
– Վարդապետք ասեն, թէ յորժամ պատերազմ լինի ի
մէջ մեծամեծաց... յայտնի է, թէ վասն բազում օգտի
Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեցաւ ի մեզ:
բ. 32ա-8ա Քարոզ յաղագս, թէ ոչ կարէ ոք երկուց
տերանց ծառայել. [բն.]. Ոչ ոք կարէ երկու տերանց
ծառայել... Մատթէի Զ. 24, Մարգարէն Եսայի ասէ.
Նեղեն մահիճք գիշերոյ... Եսայի Զ. Գլուխ Բ. – Վար-

դապետք ասեն, թէ Աստուած բարձրեալն ո՛չ այնպէս
հանգչի... զի ծառայելն զԱստուծոյ թագաւորութիւնս
մեծ է, որպէս ասէ սուրբն Գրիգոր:
գ. 38բ-47բ Քարոզ յաղագս հասարակ Կիւրակեից. [բն.]. Տէ՛ր, եթէ կամիս, կարօղ ես զիս սրբել:
Ձգեաց զձեռն իւր... Մատթէի Ը. 2 եւ 3. Գլուխ Գ. –
Հիւանդն յորժամ ծանր ունի ցաւն... այս է զամենայն
ա(=տ)նօրէնութեամբ ժողովեալն, որպէս զի առողջանամք հոգւով:
դ. 48ա-59բ Քարոզ յաղագս այգւոյ տանուտեառն. [բն.]. Առն տանուտեառն, որ ել ընդ առաւօտս... Մատթէ 20, 1: Գրեալ է ի գիրս Արարծոցն. Եւ
տնկեաց Նոյ այգի... Ծննդոց Թ. [20]. Գլուխ Դ. –
Վարդապետք ասեն, թէ՝ այս է առաջին այգին, զոր
տնկեաց Նոյ... աղաչեմք զԱստուած, որ ազատեմք:
ե. 60ա-70բ Քարոզ յաղագս համբարձմանն Քրիստոսի. [բն.]. Եւ եղեւ յօրհնելն նորա... Ղուկաս ԻԴ.
51: Գրեալ է ի գիրս Մօսէս՝ ի Ծննդոցն. «Եկայք
շինեսցուք մեզ քաղաք... Ծն[ն]դոց ԺԱ. [4]. Գլուխ Ե.
– Զկնի ջրհեղեղին, որ ամենայն մարդիկք մի լեզու
էին... այնպէս կարեմք ելանել ի վեր յերկինս եւ յաղթել
զթշնամիս մեր: Աղաչեսցու[ք]:
զ. 70բ-9բ Քարոզ յաղագս Հոգւոյն Սրբոյ
գալստեանն. [բն.]. Հուր եկի արկանել յերկիր... Ղուկաս ԺԲ. 49, Գլուխ Զ. – Վարդապետք օրինակ բերեն
վասն սուրբ Աստուածածնին եւ ասեն... եւ տունդ ձեր
խաւար մնայ: Աղաչեսցուք:
է. 80ա-4ա Քարոզ յաղագս Մեծի Ուրբաթի սգոյն.
[բն.]. Կտակ յետ մահուն հաստատուն է. Եբրայեցիս
Թ. 15 (=17), Գլուխ Է. – Սովորութիւն է մարդկան, յորժամ մեռանի ոք ի յայլ տեղիս եւ առնէ կտակ... դու
յերկարեա՛ որչափ պիտոյ է, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ը. 84բ-9բ Դարձեալ քարոզ յաղագս Մեծի ուրբաթու խաչելութեան. [բն.]. Եւ տնկեաց Տէր Աստուած
զծառն կենաց... Ծննդոց Բ. 9, Գլուխ Ը. – Աստուած
կրկին անգամ ստեղծեաց զմարդկային բնութիւնս...
եօթնալիր օրհնութեանց կոչմանցն Քրիստոս Աստուած
փրկիչ մեր, որ է օրհնեալ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն
յաւիտեանս. ամէն:
թ. 90ա-5ա Քարոզ վասն ննջեցելոց. [բն.]. Սակաւ
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լաց ի վերայ մեռելոյն [Սիրաք ԻԲ. 11] եւ յետոյ մխիթարեաց. Գլուխ Թ. – Երրորդ պատճառաւ քարոզ
տամք վասն ննջեցելոցն... եւ ազատեալ զերծաւ անտի:
Աղաչեսցուք զԱստուած. եւ այլն:
ժ. 95բ-103բ Քարոզ վասն հովուաց. [բն.]. Ես եմ
հովիւն քաջ... Յօհան Ժ. 11. Գլուխ Ժ. – Վարդապետք
ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է ոչխարի... զի
զոր ինչ ընթեռնուն, զնոյնն գործով կատարեն:
ժա. 104ա-11բ Քարոզ յաղագս պահոց. [բն.].
Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս յանապատ ի Հոգւոյն
փորձել... Մատթէի Դ. 1 եւ 2. Գլուխ ԺԱ. – Գրեալ է,
թէ թագաւոր ոմն կամեցաւ շինել աշտարակ ընդ թշնամեաց... նորոգիլ բարի գործովք ի փառս նորոգողին
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժբ. 112ա-21ա Դարձեալ քարոզ յաղագս պահոց.
[բն.]. Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս... Մատթէոսի Դ. 1,
Գլուխ ԺԲ. – Վարդապետք ասեն, թէ հաւատացեալք,
որք ապաշխարեն պահօք եւ աղօթիւք... յորոց փորձանաց եւ ի խաբէութենէ նորին փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս,
եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժգ. 121բ-6ա Քարոզ յաղագս սրբոյ պատարագի.
[բն.]. Ես եմ հացն կենաց... Յօհն. Զ. 51, Գլուխ ԺԳ. –
Բնաբանս երեք կերպիւ գովէ. նախ՝ զէութիւն աստուածութեանն... գլուխն է աստուածութիւնն եւ ոտք մարդկութիւնն, որով հանցէ զմեզ յարքայութիւնն երկնից
Քրիստոս Աստուած մեր, որում... յաւիտենից. ամէն:
ժդ. 127ա-36ա Քարոզ վասն Գալստեան Տեառն ի
Ծաղկազարդին. [բն.]. Իբրեւ մօտ եղեն յԵրուսաղէմ... Յ Մատթէ 21, 1 եւ 2, Գլուխ ԺԴ. – Պօղոս
առաքեալն խրատէ զմեզ եւ ասէ. մատիցուք այսուհետեւ... յերկիւղն աստուածային եւ ի սէրն սուրբ, եւ
նմա փառք եւ սրտիւ գոհութիւն եւ երկրպագութիւն
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ժե. 137ա-8բ Քարոզ վասն թագաւորազնի. [բն.].
Եւ արդ, էր թագաւորազն մի... Յօհան. 4, 46, Գլուխ
ԺԵ. – Զամենայն զոր ինչ արար Աստուած բնութեամբ,
կամի զմիշտ... թէ է՞ր այնքան յամեաց գալուստն:
ժզ. 138բ-9բ Քարոզ վասն աշխատելոց. [բն.].
Եկա՛յք առ իս, ամենայն վաստակեալք... Մատթէի
11, 28, 29, Գլուխ ԺԶ. – Երեք են կոչօղքն մեր յայսմ
աշխարհիս, որ ունին լուծ եւ բեռն... վասն որոյ ասէ՝
Լուծ իմ քաղցր է, եւ բեռն իմ փոքրոգի:
– 140ա Վասն ոչ արձակելոյ զպոռնկացեալ
կանայս յաղագս վեցից պատճառաց – Որ արձակէ
զկին իւր... [Մատթ. ԺԹ. 9] Ցուցանէ, թէ զպոռնիկն
արձակել պիտի... եւ յետոյ այլեւս միաւորի:
Ծնթ. Հաւանաբար անաւարտ կամ թերի է, որ համար էլ էջի
ստորին կէսն ու յաջորդ էջը՝ չգրուած:

ժէ. 141ա-7ա Քարոզ վասն արդարութեան. [բն.].
Բայց ասեմ ձեզ, զի եթէ ոչ առաւելցի... Մատթէի 5,
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20, Մի՛ բամբասէք զմիմեանս, եղբա՛րք... Յակոբոսի
4 11, Եւ եկին ինձ բարութիւնք... Իմաստութեան. 7,
11, Գլուխ ԺԷ. – Վարդապետք ասեն, թե միջնորդութեամբ սուրբ Աստուածածնին ամենայն բարութիւնք
իջանեն... վեցերորդ՝ զբարին ի չարն փոխարկէ:
ժը. 147բ-57ա Քարոզ յաղագս օգտութեան հոգւոց. [բն.]. Եթէ ակն քո աջ գայթակղեցուցանէ զքեզ...
Մատթէի 5, 29. Գլուխ ԺԸ. – Վարդապետք ասեն, թե
սուրբ Աստուածածնինն նման է այգաստղին... այլ եւս
առաւելուլ եւ ժրիլ միշտ:
ժթ. 157ա-65ա Քարոզ վասն խոնարհութեան
[բն.]. Այնպէս ընթացարուք, զի հասանիցիք. Կորնթ.
9, 24: Եւ ձգեցին զքեզ զհետ քո... Երգոց 1. 3 Գլուխ
ԺԹ. – Վարդապետք ասեն, թէ պարտ է, որք յայլոց
պաշտօն առնուն... բարւոք ընթանամք, զի յերանութեամբ հրեշտակացն հասանիմք. ամէն:
ի. 165բ-75բ Քարոզ վասն պատարագի խորհրդոյն.
[բն.]. Էառ Յիսուս հաց, օրհնեաց... Ղուկաս 26,
<26>, 27 եւ 28. Գլուխ Ի. – Եւ ասէ կինն ցԵղիայ՝ Կենդանի է Տէր Աստուած քո, թէ գուցէ... որպէս ասացաք
կամ եւս գեղեցկագոյն, որչափ գիտիցէ ոք:
իա. 175բ-85բ Դարձեալ քարոզ յաղագս պատարագի խորհրդոյն. [բն.]. Փորձեսցէ մարդ զանձն իւր...
Կորնթացւոց ԺԱ. 28 եւ 29, Գլուխ ԻԱ. – Գրեալ է
Դաւիթ ի Սաղմոսին՝ Զբաժակ փրկութեան ընկալայց...
ոչ երբէք ապականի, այլեւ տայ զյաւիտենական կեանս:
իբ. 186ա-93բ Քարոզ յաղագս Երկրորդ գալստեանն
Քրիստոսի ի դատաստան. [բն.]. Զի որպէս փայլակն,
որ ելանէ յարեւելից... Մատթէի 24, 27, Ասէ Սողոմոն
յԵրգս երգոյն, ի դիմաց սուրբ Աստուածածնին...
Երգոց 1, 3, Գլուխ ԻԲ. – Սովորութիւն է թագաւորաց
եւ իշխանաց, զի յորժամ ինքեանք անողորմք եւ ագահք
լինիցին... քանզի այս մրրիկ բաժին բաժակի նոցա:
իգ. 194ա-203ա Դարձեալ յաղագս Երկրորդ
գալստեանն Քրիստոսի ի դատաստան. [բն.]. Զի
որպէս փայլակն, որ ելանէ յարեւելից... Մատթէի 24,
27, Գլուխ ԻԳ. – Վարդապետք ասեն, թե սուրբ սէրն,
որ հաստատ է... լսելով զքաղցր ձայնն, եթէ՝ Եկա՛յք,
օրհնեալք Հօր իմոյ:
իդ. 204ա-11բ Քարոզ յաղագս քնոյ. [բն.]. Զի՞
ննջէք, արիք կացէ՛ք... Ղուկաս 22, 46, Գլուխ ԻԴ. –
Վարդապետք ասեն, թէ չորս եղանակաւ ասի քունն...
այլ պարտ է եւ այլոց օրինակ բարեաց լինիլ:
իե. 211բ-9բ Այլ քարոզ յաղագս օգտութեան հոգւոց. [բն.]. Ճրագ մարմնոյ ակն է, եթէ ակն քո առատ
է... Մատթէի 6, 22 եւ 23, Գլուխ ԻԵ. – Գրեալ է ի Չորրորդ գիրս Թագաւորութեանց, թէ կին մի աղաղակէր...
այլ յաղթեալք ի սատանայէ, իջանեն ի դժոխս:
իզ. 220ա-8բ Քարոզ յաղագս գթածասրտութեան.
[բն.]. Եղերո՛ւք գթածք, որպէս եւ Հայրն ձեր գթած է.
Ղուկաս 6, 36, Գլուխ ԻԶ. – Գրեալ է յԵսթեր վասն
սուրբ Աստուածածնին՝ Ասաց թագաւորն Արտաշէս
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ցԵսթէր... ապա եղերո՛ւք գթածք, որպէս եւ Հայրն ձեր
երկնաւոր գթած է:
իէ. 228բ-38ա Այլ քարոզ յաղագս գթածասրտութեան. [բն.]. Եղերո՛ւք գթածք, որպէս եւ Հայրն ձեր
գթած է, Ղուկաս 6, 36, Գլուխ ԻԷ. – Ասէ Պօղոս ի Հռօմայեցւոց վերջին գլուխն 6՝ Ողջոյն տաջիք Մարիայ...
առնուլ զնա ի հարսնութիւն, որպէս ասաց Քրիստոս.
Եղերո՛ւք գթածք, որպէս եւ Հայրն ձեր գթած է:
իը. 238ա-52բ Քարոզ յաղագս սերման որոմին.
[բն.]. Տէ՛ր, ոչ սերմն բարի սերմանեցեր... Մատթէի
13, 27 եւ 28, Գլուխ ԻԸ. – Վարդապետք օրինակ բերեն
վասն սուրբ Աստուածածնին, ասեն, թէ՝ Էր ոմն զօրագլուխ մեծ... զի լաւ համարին ի հուրն այրիլ, քան զերեսս նորա տեսանել:
իթ. 253ա-63ա Քարոզ յաղագս սիրոյ, Գլուխ ԻԹ.
[բն.]. Այս է պատուէր իմ, զի սիրեսջիք զմիմեանս...
Յօհան. 15, 12 – Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է աղբեր վասն երկու պատճառի...
արժանի արասցէ Քրիստոս սիրոյն իւրոյ եւ ողորմութեան եւ գթութեան. ամէն:
լ. 263ա-7ա Քարոզ վասն խաչելութեան Մեծի ուրբաթու սգոյն. [բն.]. Եւ ընդ Քրիստոսի ի խաչ ելից:
Գաղատացւոց 2. 19 Գլուխ Լ. – Վարդապետք ասեն,
թէ սուրբ եկեղեցին նման է քաղաքի... ճշմարտի բանն
Պօղոսի, որ ասէ, թէ՝ Եւ ընդ Քրիստոսի ի խաչ ելից:
լա. 267ա-9ա Քարոզ վասն Մեծի շաբաթու. [բն.].
Եկն Մարիամ Մագդաղենացի, եւ միւս Մարիամն...
Մատթէ[ո]սի 28 1. Գլուխ ԼԱ. – Մեծ է պատիվ աւուր
շաբաթոյն, վասն զի ի նա բոլոր Երրորդութիւնն հանգեաւ... որչափ եմք ի կեանս յայս վասն մահուանն
Քրիստոսի:
լբ. 269ա-79բ Քարոզ յաղագս մկրտութեանն
Քրիստոսի. [բն.]. Ի քէնէ, Տէ՛ր, աղբիւր կենդանութեան... Սաղմոս, Գլուխ ԼԲ. – Վարդապետք ասեն, թէ
սուրբ Աստուածածինն նման է աղբեր վասն Գ. Պատճառի... ամենայն ոք կարէ մկրտել, զի մի՛ կորիցէ
մանուկն ի դժոխս:
լգ. 279բ-88ա Այլ քարոզ վասն հովուաց. [բն.]. Ես
եմ հովիւն քաջ, հովիւ քաջ... Յօհան Ժ. 11, Գլուխ ԼԳ.
– Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման
է ոչխարի... զոր ինչ ընթեռնուն, զնոյնն գործով կատարեն:
լդ. 288ա-301բ Քարոզ յաղագս ողորմութեան.
[բն.]. Ահա ել սերմնահան՝ սերմանել. եւ ի սերմանելն իւրում էր որ անկաւ առ ճանապարհաւ... Մատթէի ԺԳ, 4, 5, 6, 7, 8, Գլուխ ԼԴ. – Ասէ Դաւիթ՝ Տէր
տացէ զքաղցրութիւն, եւ երկիր մեր տացէ զպտուղ
իւր... օրինակս կատարեցաւ, եւ ամենայն աշխարհս
եկն ի հաւատն Քրիստոսի:
լե. 302ա-11ա Քարոզ վասն մեծի Յարութեան
զատկի. [բն.]. Արդարեւ յարեաւ Տէր եւ երեւեցաւ Սի-
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մօնի, Ղուկաս 24, 34: Գլուխ ԼԵ. – Վարդապետք
ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է արծուի վասն
չորս պատճառի... յարութեան նորա մասնակից լիցուք
եւ փառակից այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
լզ. 312բ-21բ Վասն մարմնացելոյ Բանին Աստուծոյ. [բն.]. Յաղագս որո՞յ պատճառի էառ մարմին
Բանն Աստուած. [բն.]. Բանն մարմին եղեւ եւ բանակեցաւ ի մեզ. Յօհան. Ա. 14, Գլուխ ԼԶ. – Արդ, ի չորից
աւետարանչացն պատուականագոյն գտանի աւետարանիչն Յօհաննէս... մերձաւոր գոլով մեզ, Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ:
լէ. 321բ-36ա Յաղագս դժոխոցն – Հարցումն. թէ
հոգիքն բաժանեալք ի մարմնոյն ի նմին ժամո՞ւ հասանեն ի տեղիս իւրենաց: Պատասխանեմ. Վասն զի ասէ
Աւետարանն՝ ի դատաստանի օրն... ի փառս Քրիստոսի
օրհնելոյն յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:
– 338ա-46ա [Այբբենական ցանկ սուրբգրային
մէջբերումների] – Աբելի եւ Կայենի պատարագն 154...
Քրիստոսի Խ. (40) պահքն Խ. (40) ամ մանանայն նշանակէր 223:
Ծնթ. Լս.ներում ունի սուրբգրային տեղիների համարներ:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դ.
ա. 1բ-3բ, 1ա (նոտրգիր) [Վասն սուրբ քաղաքին
Երուսաղէմայ] – Տէ՛ր Յիսուս, օգնեա՛յ ինձ մեղաւորիս.
Աստուծոյ է հիմնեցեալ քաղաքս սուրբ՝ ըստ Դաւթի...
ընդունիլ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց անախանձ պարգեւ տուղէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ. Ամէն:
բ. 301բ (նոտրգիր) [Խրատ] – Էր փքունաս, օ՛վ
անցաւոր, / երբ քո ծնունդ է աղցաւոր... են իբր անասունք, որք չեն իմաստունք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Աա (1835 թ., շղագիր) 1835 Դանիել վարդապետ Ղու. Ա՛՛:
2. (ԺԹ. դար, շղագիր) Ես՝ Սարգիս քահանայ (նախորդ 3 բառերը ջնջած) ստացայ այս գիրքս /// (1-2
բառ ջնջած):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1բ՝ սեւ թանաքով բոլորակ՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ԱԲՐԱՀԱՄ ՎԱՐԴԱՊԵՏ», սեւ թանաքով
բոլորակ, վատ դրոշմուած, անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «719, 3321», «ԺԸ. դ., Մ[եսրոպ]
եպիս[կոպոս]», Ա կազմաստառին սոսնձած թերթիկին՝
ձեռագրի մասին տուեալներ, մէջքին սոսնձած թերթիկին՝ «1. Քարոզագիրք Բարդուղէմիոսի», 3ա՝ «Այս
գիրքս, որ կոչի երանեցելոյն Բարդուղիմէոսի Քարոզգիրք» (յաւելագրութեան գրչի ձեռքով, ջնջած):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «1844 ամի, ապրիլի 23ին», «Ե»,
1բ՝ «Ասեն երբեմն որդիքն Իսրաէլի ցըՄօվսէս. Խօսեց
դու ընդ մեզ, եւ լուիցէք եւ մի՛ խօսիցի ընդ մեզ Տէր,
միգուցե մեռանիցիմք», պհպ Գբ՝ «18»:
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3322
ՅԱԿՈԲԱՅ ՆՈՒԻՐԱԿԻ՝ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ, ԵՐԳԱՐԱՆ
ԲՈՒՄԲԱՅԻ

ՌՄԽԸ., ՌՄԾԴ. – 1799, 1805

ԳՐԻՉ՝ հեղինակը՝ Յակոբ եպս:
ԹԵՐԹ՝ 316 (գրչի էջակալում՝ 1-534, որ է՝ 2ա-268ա, 1-24, որ
է՝ 270ա-81բ). չգրուած՝ 1բ, 265բ, 268բ, 269բ, 270բ, 282բ-316բ:
ՊՐԱԿ՝ 1-18 (տարբեր՝ 16, 23, 27, 22, 21, 19, 23, 19, 22, 20, 22,
19, 14, 15, 10, 11, 10, 3): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած զինանշան, որի մէջ եղջերագաւաթ,
ներքեւում՝ «C&S», «1799», «CURTEIS & SONS»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15-16x11,5-12). ստ. լս.՝
յիշագրեր: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 192ա): ՏՈՂ՝ 25-29: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի, փեղկերին եւ մէջքին՝ բրոնզով եզերազարդ.
միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. Լուսանցակողերը՝ սեւ թանաքով երկրաչափական նախշեր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսագծերով եւ
լուսադրոշմով՝ թագ, որի ներքեւի հատուածը անընկալելի:

Նմուշ 192ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա, 269ա:
վերջնազարդ՝ ծաղիկներով զամբիւղ՝ 265ա, թռչուն, նետեորվ
կապարճ եւ աղեղ՝ 269ա, եռանկիւնաձեւ ցանցկէն գծապատկեր՝
250բ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Գ+Դ. Գ՝ Տպագիր՝ «Պարզաբանութիւն հոգենուագ սաղմոսաց Դաւթի մարգարէին, Յովհաննէս
Կոստանդնուպօլսեցի, 1687 թ.»: Ստացուած 1 թերթից, եզրերը
լրացուած ձեռագրի թղթով: Թուղթ. երկսիւն՝ շրջանակով
(17,2x11,5), նմուշ՝ Գա, տող, կարդալ. Գբ, Գա՝ «Իբր զայս աղօթքս շարադրեաց Դաւիթ, խօսելով զստեղծմանէ աշխարհի...
նման ցաւօք եւ տառապանօք անց կու կենայ», էջ 487-488), ճակատազարդ՝ Գբ, թռչնագիր:
Դ՝ ծխականների անուանացանկ, ԺԹ. դ., մասն Բ. Կազմաստառի, 34x20 (Բ. կազմաստառի հետ), միասիւն (34x19), շղագիր՝ (նմուշ՝ Դա), կարդալ Բ. կազմաստառ, Դբ, Դա՝ «Յակոբ,
կին Հէրիքնազ, որդիք Գէորգ, կին Անթառան, եղ[բարք] Գէորգի,
Յովակիմ եւ Յարութիւն 4, 2... Նազարէթ, կին Ալթուն, որդիք
Վարդան եւ Պետրոս: Գումար շնչոց արուաց եւ սոյն երեսի իգաց
48, 32»:

Նմուշ Գա

Նմուշ Դա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ մաշուած, Ա.
Փեղկին ցեցի անցքեր, մէջքի ստորին մասը թափուած, վերինը՝
կիսապոկուած. զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, թ. 167ի միջեւ 1 թերթի ելուստ, թ. 149՝ հիմքից անջատ, թ. 16ի հիմքերը
նորոգուած պատառիկ-պհպանակի Սաղմոսարանի թերթերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-268ա [Տիտղ.] Գիրք Քարոզից, յօրինեալ ի
Յակոբայ նուաստ վարդապետէ եւ յետին միաբանէ
բարձրագահ աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի, հաւաքելով ի

գրոց աստուածայնոց՝ ի Հին եւ ի Նոր Կտակարանաց, նաեւ ի մեկնողական բանից քարոզչաց՝ գերիմաստ վարդապետաց, ի փառս Աստուծոյ եւ ի յօգուտ բանասէր անձանց: Յաւուրս գերիշխանական
պետութեան տեառն Ղուկասու սրբազան կաթողիկոսին ամենայն Հայոց, որոյ հրամանաւն գոլով ի
Հնդիկս՝ վասն գործոց նուիրականութեան Սրբոյ
աթոռոյն, յամի փրկութեան մերոյ 1799 եւ ի թուականիս Հայոց ՌՄԽԸ. (1799), ի բազմամարդ աշխարհն Հնդկաց.
– 2ա-3բ Յառաջաբանութիւն յաղագս առաջիկայ
քարոզգրքոյս, ի հեղինակէն – Ծիրանազգեաց եւ հոգետաւիղն ի մարգարէս... ի գովեստ անուան իւրոյ
սրբոյ այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն: Յակոբոս անարդիւն
եպիսկոպոս, յետին միաբան մօրն լուսոյ Սրբոյ Էջմիածնի եւ չնչին ծառայ ծառայիցն Աստուծոյ:
ա. 4ա-8բ Յակոբայ վարդապետի քարոզ առաջին.
Յաղագս երկնահանգոյն տաճարին կաթողիկէ եկեղեցւոյ Սրբոյն Էջմիածնի, որոյ է տօն մեծափառ
հանդիսիւ զկնի Հոգւոյ գալստեան յԵրկրորդում Կիւրակէին, զոր կարգեաց սուրբն Գրիգոր զկնի ելմանն
ի Վիրապէն: Բնաբան. Եւ տեսին զտեղին, ուր կայր
Աստուած Իսրայէլի... Ել. ԻԴ. 10 – Արքայապերճ եւ
հոգենուագ մարգարէն զանճառելեաց ապագայից
պատմօղն Դաւիթ ասէ...
– 8աբ Յորդորակ – Այժմ առ ձեզ դարձուցեալ յատկապէս զբան մեր ասեմք... եղիջիք ժառանգորդ յաւիտենական կենաց եւ բնակութեանն երկնային խորանաց ընդ ամենայն սուրբս ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր
մեր, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
բ. 9ա-14բ Նորին քարոզ Բ. Յաղագս հրաշափառ
տօնի երջանիկ օրիորդին Քրիստոսի սրբոյն Հռիփսիմեայ: Բնաբան. ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում... Երգ. Բ. 12. – Նորահրաշ եւ պանծալի է օր տօնիս, ո՛վ հաւատացեալք, կուսական է տօնս... ազատելով յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամեաց ի փառս եւ ի
գովեստ անուան իւրոյ սրբոյ. այժմ եւ յաւիտեանս.
ամէն:
գ. 14բ-9ա Նորին քարոզ Գ. Յաղագս սրբոց Վարդանանց զօրավարացն հոյց՝ արի եւ քաջ նահատակաց մերոց՝ երախտաւորաց սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց ՌԼԶ. (1036) վկայիցն: Բնաբան. Կալայց վասն նորա զանմահութիւն եւ յիշատակ... Իմս.
Ը. 14 (=13) – Ըստ վարդապետաց՝ կրկին է սկիզբն
գործոց մարդոյ...
– 19ա Յորդորակ – Օ՛ն, եկա՛յք եւ մեք, սիրելի՛ք, զի
զնոցին մահն մեռցուք... փառաւորիլ ընդ նոսին զՀայր
եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին. ամէն:
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դ. 19բ-22բ Նորին քարոզ Դ. Յաղագս սիրոյն Աստուծոյ եւ ընկերին, որով ժամանեմք ի մշտնջենաւոր
տեսութիւնն աստուածային: Բնաբան. Որ կայ ի
սէրն, բնակեալ է ի յԱստուած, եւ Աստուած ի նմա
բնակի. Յօհ. Դ. 16 – Ասէ սուրբն Դիոնէսիոս ի գիրս
աստուածային անուանց, թէ չարն մարդոյ է...
– 22բ Յորդորակ – Աղէ՜, եկա՛յք, ո՛վ հաւատացեալք, սիրեսցուք զմիմեանս... հաղորդութիւն Հոգւոյն
Սրբոյ ընդ ձեզ ամենեսին. ամէն: Բ. Կոր. ԺԳ. 13:
ե. 23ա-8բ Նորին քարոզ Ե. Յաղագս առանձնական
եւ հասարակական աղօթից. թէ զիա՞րդ եւ ե՞րբ իցէ
աղօթելի եւ ո՞ւր: Բնաբան. Պարտ է յամենայն ժամ
կալ աղօթս եւ ոչ ձանձրանալ. Ղուկ. ԺԸ. 1 – Որդիք
նորոյ Սիօնի, ժառանգաւորքն յաւիտենական կենաց...
– 28աբ Յորդորակ – Արդ, սիրելի՛ք, գերազանց է
եւ մեծ զօրութիւն աղօթից... օրհնել ընդ նոսին եւ ընդ
հրեշտակս յաւիտեանս յաւիտենից:
զ. 29ա-34ա Նորին քարոզ Զ. Յաղագս վերջնոյ
դատաստանին Աստուծոյ՝ յահարկութիւն ամենայն
մեղաւորաց եւ ի զգուշութիւն երկիւղածաց: Բնաբան.
Եսյ. ԺԳ. 9. Ահաւասիկ Տէր հասեալ է անհնարին լի
բարկութեամբ... – Առաջի արկեալ սոյն մերս բնաբան
յոյժ զարհուրեցուցանէ զիս, սիրելի՛ք...
– 34ա Յորդորակ – Ուրեմն որքան եմք ի մարմնի,
սիրելի՛ք... եկական ձայնին զձեզ արժանի առնելով, որում փառք եւ երկրպագութիւն այժմ եւ յաւիտեանս.
ամէն:
է. 34բ-8ա Նորին քարոզ Է. Յաղագս Երկրորդ Կիւրակէին մեծի պահոց յորդորումն ի Տեառնէ հրաժարիլ յեղծական փառաց եւ վայելչութեանց աշխարհային կենցաղոյս եւ հետեւիլ մշտնջենաւորին: Բնաբան. Յօհ. Զ. 27. Երթա՛յք գործեցէ՛ք մի՛ զկորստական
կերակուրն, այլ կերակուրն որ մնայ... – Յատկութիւն
հովուին է ապահով ունիլ զհոտն...
– 37բ-8ա Յորդորակ – Ապաքէն յորդորեմ զհաւատացեալսն խորշիլ յայսմ հետէ ի վնասակարացն կերակրոց... արժանաւորս արասցէ զամենայն հաւատացեալսդ անպատումն փառաց եւ մշտնջենաւորն երանութեան ընդ սիրելիս անուան իւրոյ. ամէն:
ը. 38ա-43բ Նորին քարոզ Ը. Յաղագս Երրորդ կիւրակէին Մեծի Պահոց. սակս վերադարձման բնութեանս անառակի առ Հայրն երկնաւոր՝ ի յոյս ամենայն մեղաւորաց, ի վերայ այնր դիտման առակաւոր բանի սրբոյ Աւետարանին, որ ասէ. Առն միոջ էին
երկու որդիք, եւ առեալ կրտսեր որդւոյն զամենայն,
գնաց յաշխարհս հեռի. Ղուկ. ԺԵ. 11: Բնաբան. Մոլորեցայ ես որպէս զոչխարհ կորուսեալ... Սաղ. ՃԺԸ.
176 – Զգերազանցեալ եւ յատկական փառսն պատուոյ,
զոր ունէր մարդն առաջին...
– 43բ Յորդորակ – Արդ, որ յամենայնի կարօղն է,
հաստատեսցէ զձեզ յամենայն գործս բարիս... պարելով ընդ հրեշտակս ի յերկինս անեզրական ցնծութեամբ:
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թ. 44ա-50ա Նորին քարոզ Թ. Յաղագս Չորրորդ
Կիւրակէին Մեծի Պահոց, թէ քանի՞ք են տնտեսք եւ
ո՞յք: Բնաբան. Ո՞վ իցէ հաւատարիմ տնտես եւ
իմաստուն... Ղուկ. ԺԲ. 42 – Համայն առակաւոր բանք
փրկչին մերոյ ի լուսաւոր վարդապետութեան սրբոյ
Աւետարանին...
– 49բ-50ա Յորդորակ – Եւ արդ, դո՛ւք՝ ժողովեալքդ համակամ սիրով յեկեղեցիս Քրիստոսի,
լուայք... զոր խոստացաւ տալ իւրոց կամարարաց,
որում փառք եւ երկրպագութիւն ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ
Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:
ժ. 50ա-4բ Նորին քարոզ Ժ. Յաղագս Հինգերորդ
Կիւրակէին Մեծի Պահոց, ի վերայ այնր բանի դիտման սրբոյ Աւետարանին, որ ասէ. Դատաւոր մի էր ի
քաղաքի ուրումն [Ղուկ., ԺԸ. 2]: Բնաբան. Եւ քաղաքն
էր ոսկի մաքուր, նման սուրբ եւ սպիտակ ապակւոյ...
Յայտ. Ի[Ա.] [18] եւ 16, 18 եւ 19 – Ճարտարապետն
երկնային կազմեաց զքաղաք բնութեան մերոյ ի չորից
նիւթոց...
– 54աբ Յորդորակ – Զի՞նչ այլ ինչ, քան զայս
առաւելագոյնս ունիմք ուսուցանել եւ խրատել զձեզ...
որպէս զի գտցուք ճշմարիտ պատկերակից պատկերի
Որդւոյն Աստուծոյ եւ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժա. 55ա-62ա Նորին քարոզ ԺԱ. Յաղագս Վեցերորդ Կիւրակէին Մեծի Պահոց առ ի նախապատրաստ առնել զճանապարհ հոգւոց մերձ ի յընդունիլ
զեկեալ հասեալ փրկութիւնն ի մեզ: Բնաբան. Եկա՛յք, մտէ՛ք ընդ դրունս իմ... Եսյ. ԿԲ. 10 – Կենցաղավարութիւն մարդկային կենաց իբրեւ քանոնաւ իմն...
– 61բ-2ա Յորդորակ – Եկա՛յք, ուրեմն, սիրելի՛ք,
փախիցուք ի մեղաց... լինիլ արժանաւոր օթեւան ամենասուրբ Երրորդութեանն, որում փառք եւ երկրպագութիւն ընդ Հօր ամենակալի եւ Հոգւոյն ճշմարտի այժմ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
– 62ա Գրչի ձեռքով՝ «Ծաղկազարդի կիւրակէն տե՛ս ի
քարոզ ԼԵ., որ անդ գրեցաւ»:

ժբ. 62բ-6բ Նորին քարոզ ԺԲ. Յաղագս դռնաբացէքին ի Ծաղկազարդի երեկոյին. թէ զի՞նչ ունի խորհուրդ փակումն եւ բացումն դրան սրբոյ եկեղեցւոյն:
Բնաբան («Առաւօտեան քարոզն տե՛ս ի ԼԵ.»). Ես եմ
դուռն, ընդ իս ոք մտանիցէ, կեցցէ... Յօհ. Ժ. 9. – Ըստ
սրբոյն Դիոնէսիոսի աստուածային էութիւնն միշտ նոյն
գոլով...
– 66բ Յորդորակ – Նկատեսցէ ուրեմն ամենայն ոք
իմանալի աչօք... եւ դուք ընդ իս իցէք. Յօհ. ԺԴ. 3,
որում փառք ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ
յաւիտեանս. ամէն:
ժգ. 67ա-70ա Նորին քարոզ ԺԳ. Յաղագս ողորմածութեան, որով նմանիմք ըստ պատկերի նախապապին մերոյ՝ Աստուծոյ: Բնաբան. Եղերուք նմա-
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նօղք Աստուծոյ իբրեւ որդիք սիրելիք. Եփես. Ե. 1 –
Ասէ սուրբն Յօհան Ոսկիաբանն. Այսու եմք պատկեր եւ
նման Աստուծոյ...
– 70ա Յորդորակ – Հապա, եկա՛յք, սիրելի՛ք, աստ
սերմանեսցուք առատութեամբ... ընկալցի ի յարկսն
յաւիտենական ընդ սուրբս իւր. ամէն:
ժդ. 70բ-4ա Նորին քարոզ ԺԴ. Յաղագս յանդիմանութեան ագահաց, որք իւրեամբքն ոչ բաւականացեալ՝ կամին յափշտակել եւ զայլոցն անիրաւաբար:
Բնաբան. Ասէ ցնա մի ի ժողովրդենէն. Վարդապե՛տ,
ասա՛... Ղուկ. ԺԲ. 13 – Յայտ իսկ է բանասիրաց, զի
ըստ սրբոյն Դիոնէսիոիս միտք մեր ոչ կարէ յիմանալի...
– 73բ-4ա Յորդորակ – Փախերո՛ւք, ուրեմն, սիրելի՛ք, ի մահաբեր ժանկոյս յայսմանէ ագահութեան...
նմա փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ ընդ Հօր, միանգամայն եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
ժե. 74բ-9ա Նորին քարոզ ԺԵ. Յաղագս ուղղութեան վարուց մարդկային կենաց, այլաբանեալ ի
վերայ մարմնոյ եւ հոգւոյ, համեմատութեամբ որդւոցն Իսահակայ Եսաւայ եւ Յակոբայ: Բնաբան. Ապրեցո՛ զիս, Աստուա՛ծ, ի ձեռաց եղբօր իմոյ Եսաւայ...
Ծնն. ԼԲ. 11 – Բնաւորական է մարդոյ զգալեօք գալ
յիմանալիսն՝ ըստ մեծին Դիոնիսեայ...
– 78ա-9ա Յորդորակ – Արդ, եկա՛յք, սիրեցեա՛լք,
ունկնդի՛ր լիցուք օրինակաւ նմանութեանս այսորիկ...
արժանի վերին կոչման եւ երկնից արքայութեան ի
Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս.
ամէն:
ժզ. 79ա-84ա Նորին քարոզ ԺԶ. Յաղագս ապաշխարութեան զղջմամբ սրտի դառնալ ի մեղաց եւ
զերծանիլ ի ցասմանէն Աստուծոյ: Բնաբան. Յայտ.
Բ. 19. (=5) Յիշեա՛ ուստի անկարն եւ ապաշաւեա՛...
– Ի մէջ ամենայն արարածոց մարդոյն է ճանաչել
զինքն եւ զիւրն պատուականութիւն...
– 84ա Յորդորակ – Աղաչեմ զձեզ, եղբա՛րք, գթութեամբն Աստուծոյ անսալ բանիցս ասացելոց... ի
լրումն ժամանակի ամենեցունց մերոց, փառաւորելով
զամենսուրբ Երրորդութիւնն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:
ժէ. 84բ-8բ Նորին քարոզ ԺԷ. Յաղագս ի վերայ
եկեալ փորձութեանց, զորս պարտիմք ընդունիլ իբրեւ ի խնամոցն Աստուծոյ, եւ տանիլ համբերաբար,
առանց տրտնջելոյ: Բնաբան. Ի խրատու համբերութեան կայք իբրեւ յորդիս մատուցեալ է ի ձեզ Աստուած. Եբր. ԺԲ. 7 – Անեղական լոյսն իմանալի բուն
բարին Աստուած, որ է ի բնութենէ միայնակ...
– 88բ Յորդորակ – Զայսոսիկ խրատ մեր յանձին
կալեալ, սիրելի՛ք... նախախնամեսցէ զձեզ զամենայն
հաւատացեալսդ ի յերկակի կեանս ձեր, շնորհօք եւ
ողորմութեամբ իւրով, այժմ եւ յաւիտեանս:

1356

ժը. 89ա-92բ Նորին քարոզ ԺԸ. Յաղագս եկեղեցւոյ, ասացեալ ի Բումբայի, ի սուրբ Պետրոս եկեղեցւոջն, ի տօնի սրբոց Առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի:
Բնաբան. Եւ յաթոռոյ անտի ելանէին փայլատակմունք եւ ձայնք եւ որոտմունք... Յայտ. Դ. 5 – Որք
միանգամ եղեն հաղորդք աստուածայնոյ անճառ պարգեւացն... բարեխօսութեամբ սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժթ. 93ա-7ա Նորին քարոզ ԺԹ. Յաղագս սրբոյն
Յովսեփայ Արեմաթացւոյն՝ մեծատանն, բարեպաշտի, աշակերտելոյն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, ի
խնդրոյ ումեմն աստուածասիրի՝ սիրահարեցելոյ
սրբոյս: Բնաբան. Արմատ իմաստութեան ո՞ւմ յայտնեցաւ, եւ զբորբոքումն նորա ո՞վ ծանեաւ. Սիր. Ա. 6.
– Ոսկեղէն մարդ կոչէ Պղատոն զարս երկրային իմաստութեամբ... շնորհք եւ նախախնամութիւն Տեառն Աստուծոյ եւ փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ
ձեզ միշտ. ամէն:
ի. 97ա-107բ Նորին քարոզ Ի. Յաղագս լուսակառոյց եւ երկնանման տաճարին մօրն հաւատոյ մեծի
աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի: Բնաբան. Երգ Զ. 6. (=9)
Ո՞վ է սա, որ երեւալս է իբրեւ զառաւօտ... – Մեծագոյն է եւ գերազանց տեսութիւն բանիս եւ ի վեր քան
զհասումն մտաց... ի պարծանս համայն ազգիս հայոց,
ի փառս ամենասրբոյ Երրորդութեան եւ միասնական
աստուածութեան այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
իա. 107բ-12բ Նորին քարոզ ԻԱ. Յօրն բաշխման
սրբալոյս մեռոնին ասելի նուիրակին Սրբոյ Էջմիածնի: Բնաբան. Եւ արձակեաց զաղաւնին Նոյ ի տապանէ անտի... Ծննդ. Ը. [10], 11 – Գերագոյն եւ ի
վեր է քան զմիտս եւ զգիտելիս այնք, որք վերաբերին
առ Աստուած... հաստատութիւն եւ պայծառութիւն ի
փառս ամենասրբոյ Երրորդութեանն այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
– Գրչից 112բ «Յատկական օրհնութիւն վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի, եւ այլն թողումն ի կամս քարոզչիդ:
Նորին նախ քան զայս քարոզս տե՛ս զՈղջոյնն ի քսան եւ ինն
քարոզն»:

իբ. 113ա-7բ Նորին քարոզ ԻԲ. Յաղագս ընկալեալ գրոց նուիրակականաց եւ այլ արդեանց շնորհակալութիւն, որ պատկանի նուիրակին Սրբոյ Էջմիածնի՝ յետ աւարտման գործոյն ի մնայք բարեւ
ասելն: Բնաբան. Մի մոռասցիս զբարեկամ քո ի
մտաց քոց... Սիր. ԼԷ. 6 – Ի մէջ ամենայն առաքինութեանց, խոհեմութիւնն է նախկին եւ պատուական... եւ
ընկալցուք ընդ մեզ վարձս ի վարձատրողէն համայնից
ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Բնաբանը Սուրբ Գրքում չգտանք:

իգ. 117բ-20բ Նորին քարոզ ԻԳ. Յաղագս բազմամեայ գործակալին Սրբոյ Էջմիածնի՝ թէ՛ վաքիլ իցէ եւ
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թէ՛ գանձապարտ եկեղեցւոյ, մինչ հրաժարիցի ի
գործոյն, եւ զայլ ոք ի տեղի նորին կացուցանել հարկաւորիցի, պատշաճ է նուիրակին այսու ծանուցմամբ հրաժարեցուցանել զհինն եւ հաստատել
զնորն: Բնաբան. Տեսի զգործս քո եւ զսէր եւ զհաւատ
եւ զպաշտօն... Յայտ. Բ. 19 – Լայն է եւ ընդարձակ
տեսութիւն բանիս եւ տարածեալ ի բազում մասունս...
անդ հնձել ի կեանս յաւիտենականս, շնորհք Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ընդ հոգւոյդ ձերում յարաժամ. ամէն:
իդ. 121ա-5բ Նորին քարոզ ԻԴ. Յօրն բացման սրբոց
մասանցն եւ աստուածակիր սրբութեանց, յաթոռն
Սուրբ Էջմիածնի, ի գալ ուխտաւորաց, առեալ ի բանից սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյն բարառնաբար ասացելոց ի դիմաց երկնից: Բնաբան. Փարթամութեան
ամենայնի եմ պահապան... Յիսուս Որդի՝ ի համարն
290 – Աստուածային անհուն բարերարութիւնն եւ գերագոյն իմաստութիւն եցոյց... հանգիջիք յաւիտեանս
ժամանակաց, փառաւորելով զամենասուրբ Երրորդութիւնն՝ զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին. ամէն:
իե. 126ա-30բ Նորին քարոզ ԻԵ. Յաղագս աւուր
տօնի օծման սրբազան կաթողիկոսին Սրբոյ Էջմիածնի, բազմելոյն յաթոռ սուրբ Լուսաւորչին, ասելի ի տարեմտին՝ ի հանդիսի բազմութեան միաբանից, ի ներկայութեան նոյնոյ սրբազան քահանայապետին մերոյ: Բնաբան. Ամենայն տուրք բարիք, եւ
ամենայն պարգեւք կատարեալք ի վերուստ են իջեալ
առ Հօրէն լուսոյ. Յակ. Ա. 17 – Տուրքն եւ պարգեւն
թէպէտ ի տեղի միմեաց առնանին, սակայն ունին...
մանկունք իմ, զորս ետուն ինձ Աստուած. Եսայ Ը. 18,
որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
իզ. 131ա-4ա Նորին քարոզ ԻԶ. Յաղագս հրաշափառ ծննդեան եւ աշխարհանորոգ յայտնութեանն
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: Բնաբան. Ահաւասիկ
աւետարանեմ ձեզ ուրախութիւն մեծ... Ղուկ. Բ. 10 –
Նոր ուրախութիւն եւ չքնաղ աւետիս ձեզ հաւատացելոցդ...
– 133բ-4ա Յորդորակ – Մարթ է, ուրեմն, սիրելի՛ք,
նմանիլ մեզ հովուաց, եթէ չկարիցեմք նմանիլ մոգուցն... պահեսցէ զամենեսինսդ ի հաճութեան կամաց
իւրոց ի փառս եւ ի գովեստ անուն իւրոյ, այժմ եւ
յաւիտեանս. ամէն (Եւ այլն նազելի քարոզողիդ կամացն ապաստան):
իէ. 134բ-8բ Նորին քարոզ ԻԷ. Յաղագս սրբոյն
Յովհաննու Մկրտչի եւ յառաջընթաց կարապետի
Բանին Աստուծոյ: Բնաբան. Ահա ես առաքեմ առ
ձեզ զԵղիա Թեզբացի... Մաղ. Դ. 5 – Սուրբն Յօհան
Ոսկեբերանն ասէ, թէ՝ ցանկալի է աշխարհս այս...
– 137բ-8բ Յորդորակ – Եւ արդ, աղաչեմ զձեզ, եղբա՛րք, դի՛ք դուք ի լսելիս ձեր զբանս զայսոսիկ... ի լոյս
անմատոյց զամենասուրբ Երրորդութիւնն՝ զՀայր եւ
զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին յաւիտեանս. ամէն:
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իը. 138բ-43բ Նորին քարոզ ԻԸ. Յաղագս Քառասնօրեայ գալստեան Որդւոյն Աստուծոյ եւ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի տաճարն: Բնաբան. Հուր
եկի արկանել յերկիր... Ղուկ. ԺԲ. 49 – Որ ոք ցանկայ
տեսանել զԱստուած, ջանասցէ ստանալ զսրբութիւն
սրտի... ի միւսանգամ գալստեանն ի փառս արքայութեան երկնից ընդ ամենայն սուրբս եւ սիրելիս իւր. ամէն:
իթ. 144ա-7բ Նորին քարոզ ԻԹ. Յաղագս ողջունի,
զոր ասել պատշաճի նուիրակին Սրբոյ Էջմիածնի:
Բնաբան. (Ասելի է յառաջ, քան զԻԱ. քարոզն) Ողջոյն
տան ձեզ ամենքեան սուրբք, մանաւանդ, որք ի տանէ
կայսեր են, Փիլ. Դ. 23 – Ընտիր անօթն աստուածային
շնորհաց բազմարդիւն քարոզն եկեղեցւոյ... եւ գտանիլ
ժառանգորդ կենացն յաւիտենից ի Քրիստոս Յիսուս ի
Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
լ. 148ա-51բ Նորին քարոզ Լ. Յաղագս զգուշութեան հոգեւոր արթնութեան, առ ի զերծանիլ ի փորձութեանց հնարիցն սատանայի: Բնաբան. Արթուն
լերո՛ւք եւ հսկեցէ՛ք... Ա. Պետ. Ե. 8 – Որք անհոգ լինին
ի ծովու աշխարհիս իբրեւ նաւահանգստի...
– 150բ-1բ Յորդորակ – Սիրելի՛ք, ի սկզբանէ քարոզիս ցվախճան զաչս մտաց ձերոց յառեալ նկատեցիք... Տեառն մերոյ փառք, մեծութիւն, զօրութիւն եւ
իշխանութիւն, յառաջ քան զամենայն այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
լա. 151բ-6ա Նորին քարոզ ԼԱ. Յաղագս այնց, որք
զչքաւորութիւն եւ զանյաջողութիւն իւրեանց դնեն ի
յԱստուծ, իբր թէ նա իցէ պատճառն եւ ոչ ինքեանք,
եւ այսու անիրաւին ընդդէմ Աստուծոյ արդարութեանն: Բնաբան. Կշիռք անօրէնութեան ի ձեռս
Քանանու... Ովս. ԺԲ. 7 – Իր ինչ որքան ի մարդկային
ներգործութիւնս հայի ի յօգուտ հասարակաց...
155բ-6ա – Յորդորակ – Ո՞ տայր ինձ, սիրելի՛ք, զի
ձեր ամենցուն լինիլ ընտիր... արժանի առնելով մտից
վերնոյն Սիօնի, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
– Գրչից 156ա «Յօրինեցաւ այս քարոզ ըստ պահանջելոյ
հարկին, իսկ նազելի քարոզօղդ, եթէ կամիցիս, կարես
այլաբանել ի հոգեւորն աղքատութիւն եւ ի հարստութիւն»:

լբ. 156բ-61ա Նորին քարոզ ԼԲ. Յաղագս ընթացից
մարդկային կենաց, թէ յառ ժամանակեաց աստի
կենցաղոյս որպէս պարտ իցէ ընթանալ ի կեանս
յաւիտենականս: Բնաբան. Այսպէս ընթացարուք, զի
հասանիցիք. Ա. Կոր. Թ. 24 – Կարի յոյժ տարակուսական է բանս, զոր առաջի առնէ մեզ երանելի Պօղոս...
– 160բ-1ա Բարւոք մտառեալ զայսոսիկ ամենայն,
սիրելի՛ք... զկեանս յաւիտենականս ժառանգեսջիք,
որում փառք ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ
յաւիտեանս. ամէն:
լգ. 161ա-6ա Նորին քարոզ ԼԳ. Յաղագս գերազանցութեան սրբոյ քաղաքին Երուսաղէմի, որում
փափագելի է հոգւով՝ առ ի տեսանել զնա: Բնաբան.
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Քննեցից զԵրուսաղէմ ճրագաւ. Սոփ. Ա. 12 – Ըղձալի
է ինձ խօսիլ ի յաստուածագումար ձերդ հանդիսի...
– 165ա-6ա Յորդորակ – Եկայք, ուրեմն, ո՛վ հաւատացեալք, յորդորելով զմիմեանս, ելցուք... հանգուսցէ
զմեզ ի փառս երկինց արքայութեան, որում վայել է
փառք, պատիւ եւ երկրպագութիւն հանդերձ Հարբ եւ
ամենասուրբ Հոգւովն այժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս.
ամէն:
լդ. 166ա-70բ Նորին քարոզ ԼԴ. Յաղագս երանելւոյն հօր մերոյ սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հրեշտակային սուրբ վարդապետի եկեղեցւոյս Հայաստանեայց: Բնաբան. Կոկորդ նորա լի քաղցրութեամբ եւ
ամենեւին ցանկալի. Երգ. Ե. 16 – Լռել արժան է ինձ
այսօր յաւուրս հրաշազարդ տօնի առն Աստուծոյ... անտրտում ուրախութեամբ, շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն Աստուծոյ եւ փրկչին մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի... այժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս. ամէն:
լե. 171ա-6ա Նորին քարոզ ԼԵ. Յաղագս փառաւոր
եւ սքանչելի մեծի տօնի սրբոյ Ծաղկազարդի կիւրակէին յաւուր գալստեանն Քրիստոսի յաւանակաւ
յԵրուսաղէմ: Բնաբան. Ուրա՛խ լեր յոյժ դուստր Սիօնի... Զաք. Թ. 9. – Սքանչելաբարբառ փողն աստուածային պատգամաց... օրհնութեամբ զամենասուրբ Երրորդութիւնն այժմ եւ յանվախճան յաւիտեանս. ամէն:
– Գրչից 176ա «Զքարոզն երեկոյանս դռնաբացէքին, տե՛ս
ի քարոզն ԺԲ., անդ գրեցեալ»:

լզ. 176ա-9բ Նորին քարոզ ԼԶ. Յաղագս հրաշազարդ եւ լուսափայլ Յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: (գրչից՝ «Ի զատկի օրն ասել պատշաճ»)
Բնաբան. Մի՛ երկնչիք, զՅիսուս խնդրէք, զՆազօրեցի՝
զխաչեալն, յարեաւ. Մատ. ԺԶ. 6 – Արժանի սքանչացման եւ գործ հիանալի տեսանեմք այսօր ի սուրբ
եկեղեցիս...
– 178բ-9բ Յորդորակ – Ապաքէն ուրախ լինիլ եւ
ցնծալ արժան է մեզ այսօր... ի հաճութիւն կամաց
իւրոց ի փառս եւ ի գովեստ անուան իւրոյ, այժմ եւ
յաւիտեանս. ամէն:
լէ. 180ա-4ա Նորին քարոզ ԼԷ. Յաղագս փառաւոր
եւ սքանչելի համբարձմանն Քրիստոսի առ Հայր, ի
յերկինս: Բնաբան. Բարձրացաւ արեգակն, եւ լուսինն
եկաց ի կարգի իւրում. Ամբակում Գ. 11 – Որպէս
լուսաւորելն արեգական եւ ջերմացուցանելն հրոյ... որ
նստի ի վերայ աթոռոյն, որում փառք, պատիւ եւ
երկրպագութիւն ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ
յաւիտեանս. ամէն:
լը. 184բ-7բ Նորին քարոզ ԼԸ. Յաղագս գալստեան
Հոգւոյն Սրբոյն, յօրն Պենտէկոստէի, ի դասս սրբազանից առաքելոցն, ի սուրբ վերնատունն: Բնաբան.
ԶՀոգին ճշմարտութեան, զոր աշխարհս ոչ կարէ
ընդունիլ... Յօհ. ԺԴ. 17 – Զմեծութենէ եւ զգերազանցութենէ աւուրս խորհրդոյ... եղիջիք ժառանգորդք
երկնից արքայութեան, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
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լթ. 188ա-92բ Նորին քարոզ ԼԹ. Յաղագս խոնարհութեան եւ հեզութեան, յորս ենթակայս հանգչի Աստուած գերազանցապէս իբրեւ յաթոռ բարձրութեան
եւ վերացելոյ: Բնաբան. Որչափ մեծ ես, խոնարհ կալ
զքեզ Քրիստոսն զամենեսեան... Սիր. Գ. 20 – Թէպէտ
եւ վախճանական պատճառք ամենայն առաքինութեանց...
– 192բ Յորդորակ – Աղէ, յորդոր ընծայեմ ձեզ սիրելեացդ իմոց՝ խոնարհ լինիլ... նորին անճառ բարեացն ժառանգորդ լիցուք ընդ ամենայն սուրբս նորա,
որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
խ. 193ա-8բ Նորին քարոզ Խ. Յաղագս պայծառազարդ տօնի Այլակերպութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ, որ ասի Վարդավառ: Բնաբան. Եւ յետ վեց
աւուր առնու Յիսուս զՊետրոս... Մարկ. Թ. 1 – Փրկագործ տնօրէնութիւնք մարդացելոյ Բանին... եւ զուարճանալ ընդ սուրբս ամենայն, որում փառք յաւիտեանս.
ամէն:
խա. 199ա-202բ Նորին քարոզ ԽԱ. Յաղագս
սրբութեան եւ մաքրութեան սրտի, որովք ժամանեմք
առ տեսութիւնն աստուածային: Բնաբան. Երանի
այնոցիկ, որք սուրբք են սրտիւք, զի նոքա զԱստուած
տեսցեն. Մատ. Ե. 8 – Արեգակն է աչք երկնից, ճառագայթ անշիջանելի...
– 201բ-2բ Յորդորակ – Ո՛հ, երանի ասեմ այնց, որք
լսեն զԲանն Աստուծոյ եւ առնեն... զուարճանալ ընդ
սուրբս ամենայն, որում փառք անլռելի գոհաբանութեամբ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
խբ. 202բ-7ա Նորին քարոզ ԽԲ. Յաղագս վերափոխման սրբուհւոյ կուսին Մարիամու ամէնօրհնեալ
սուրբ Աստուածածնին: Բնաբան. Տարաւ զիս արքայ
ի սենեակ իւր, ցնծասցուք եւ ուրախ լիցուք. Երգ. Ա. 3
– Իշխանն ճեմականաց վեհաբանն Արիստոտէլ ասէ
յութերորդ գիրս բարոյականութեան... բարեբանեալ ի
յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց, անկէտ եւ անվախճան
յաւիտենիւ. ամէն:
– Գրչից 207ա «Նազելի քարոզօղդ ի սմանէ կարես առնուլ
զնիւթ քարոզիդ ի յամենայն տօնս սուրբ Աստուածածնի, եթէ
կամիցիս»:

խգ. 207բ-12բ Նորին քարոզ ԽԳ. Յաղագս գուշակութեան սրբոց նահապետաց եւ մարգարէից, վասն
գալստեանն Քրիստոսի ի փրկութիւն հեթանոսաց եւ
եւս այլաբանօրէն բանք ի յայս խորհուրդ նկատելիք:
Բնաբան. Կապեսցէ զորթոյ զյաւանակ իւր... Ծնն.
ԽԹ. 11 – Յակոբ նահապետ, որ կոչի Իսրայէլ, այն է
աստուածապէս... Քրիստոս Աստուած արժանացուսցէ
ի մուտս նոյնոյ առագաստին փառաւորել ընդ ամենայն
սուրբս զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
– Գրչից 212բ «Եթէ կամիցի, նազելի քարոզօղդ, կարէ
առնուլ աստի զնիւթ բանի եւ համեմատել ընդ ԼԵ. քարոզն
Ծաղկազարդի կիւրակէին»:
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խդ. 213ա-7բ Նորին քարոզ ԽԴ. Յաղագս մեծի
տօնի վերացման Սուրբ Խաչի Կիւրակէին: Բնաբան.
Զի ճառ Խաչին կորուսելոցն յիմարութիւն է... Ա. Կոր.
Ա. 18 – Գերապանծ իմն փայլէ այս տօն վերացման
փրկական Սուրբ Խաչին... ուրախութիւն ի սկզբանէ աշխարհի, որում փառք ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն
այժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս. ամէն:
խե. 218ա-23ա Նորին քարոզ ԽԵ. Յաղագս երկնանման գահին Սրբոյ Էջմիածնի եւ աստուածակոխ
քաղաքին սրբոյ Երուսաղէմի գերահրաշ աթոռոյն
սրբոց Յակոբեանց առաքելոց, այլաբանօրէն շրջախօսութեամբ: Բնաբան. Սոքա են երկու ձիթենիք եւ
երկու ճրագք... Յայտ. ԺԱ. 4 – Մարդկայինս միտ միշտ
առ բարեգոյնս ձգտի, առ լաւագոյնսն...
– 222բ-3ա Յորդորակ – Արդ, ո՛վ հաւատացեալք
Քրիստոսի, ժողովո՛ւրդք Աստուծոյ եւ որդի՛ք լուսոյ
Հօրն երկնաւորի, եկա՛յք ըստ մարգարէին ձայնի...
երկրպագութիւն ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
խզ. 223բ-7բ Նորին քարոզ ԽԶ. Յաղագս սրբոյն
Յակոբայ սքանչելագործ հայրապետին մերոյ
Մըծբնայ: Բնաբան. Երանեալ է այր, որ ներ իմաստութեան յամիցի... Սիր. ԺԴ. 22 – Նախագիտութեամբն Աստուծոյ ընտրեալ երջանիկ սուրբն եւ փառաւորեալքն... լինիլ ժառանգորդ անվախճան կենացն
յաւիտենից ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Բնաբանը տե՛ս՝ Աստուածաշունչ, Ամստերդամ, 1666,
էջ 158՝ երկրորդ էջակալման:

խէ. 228ա-32ա Նորին քարոզ ԽԷ. Յաղագս զգուշութեան պատուիրանին Աստուծոյ, թէ զիա՞րդ կատարել պարտ իցէ եւ ժառանգել այնու զխոստացեալ
բարիսն, ի ձեռն հարսին եկեղցւոյ եւ փեսային իւրոյ
Յիսուսի: Բնաբան. Զգեցարո՛ւք զՏէր Յիսուս
Քրիստոս... Հռմ. ԺԳ. 14. – Ի ձմերան եղանակի ի
հեռանալն արեգական ի հարաւ...
– 231ա-2ա Յորդորակ – Ուրեմն, սիրելի՛ք, ի գալ
փեսային Քրիստոսի առ մեզ ի յամենայն ժամանակս
կենաց մերոց... որ է օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ
Հոգւոյն այժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս. ամէն:
խը. 232ա-6ա Նորին քարոզ ԽԸ. Յաղագս բնական մահուան, որոյ գոլն է հաւաստի ամենեցուն եւ
երբն ահյայտ, որոյ վասն արժան է զգուշութիւն առ ի
նախապատրաստ գտանիլ այնմ: Բնաբան. Կայ
մնայ միանգամ մարդկան մեռանիլ... Եբր. Թ. 27 –
Աստուած զմահ ոչ արար եւ ոչ խնդայ ընդ կորուստ
կենդանեաց...
– 235ա-6ա Յորդորակ – Տեսքէ՛ք, սիրելի՛ք, խոհեցարուք եւ ի մի՛տ առէք, թէ զի՛նչ է մահ... զոր խոստանայ կամարարաց իւրոց, որում փառք եւ իշխանութիւն
այժմ եւ անվախճան յաւիտեանս. ամէն:
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խթ. 236բ-47ա Նորին քարոզ ԽԹ. Յաղագս իննեակ դասակարգութեանցն վերնոց, ի տօնի սրբոց
հրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի եւ ամենայն երկնային զօրաց, համեմատեալ ընդ նոցին
դասուց եւ զմերս եկեղեցական քահանայապետութիւն: Բնաբան. Ո արար զհրեշտակս իւր յոգիս...
Սաղմոս ՃԳ. 4 – Բարձրագունիցն ձեռնարկութիւն եւ
գերազանցիցն հպաւորութիւն... օրհնել ընդ հրեշտակս
եւ բարեբանել զամենասուրբ անուն նորա այժմ եւ
աներբ յաւիտենիւ. ամէն:
– Գրչից 247ա «Եւս թէպէտ արժան էր ծանուցանել աստ
զմերս եկեղեցական քահանայապետութեան սկիզբն, թէ ե՞րբ
եւ զիա՞րդ եցոյց ի յինքն փրկիչն մեր եւ քահանայապէտն յաւիտենից Յիսուս Քրիստոս, եւ թէ որպէս ըստ կարգի շնորհեաց
զայնս սրբոց առաքեալցն դասուց, մինչեւ ցկաթողիկոս օրհնելն զնոսա, ի համբառնալն առ Հայր, սակայն յաղագս երկրաւորութեան առաջիկայ իրողութեանս խոյս տուաք, թողեալ
զայնս քննասէր մտաց, մանաւանդ եւ բանք մեր ոչ էին յատկապէս ի վերայ եկեղեցական քահանայպետութեանս»:

ծ. 247բ-9բ Նորին քարոզ Ծ. Յաղագս բազմաչարչար վկային Քրիստոսի երիցս երջանիկ հօր մերոյ
սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին, ասելի ի տօնի մտի
նորին ի վիրապն: Բնաբան. Գրեալ է ի հոգեշունչ
մատեանս նախամարգարէին... Թու. ԺԲ. 7 – Արդ,
մերս արժանութիւն ի խորհուրդ աւուրս հրաշազարդ
տօնի... ի փառաւորել զամենասուրբ Երրորդութիւնն՝
զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին այժմ եւ յաւիտեանս.
ամէն: Վախճան յիսներորդ քարոզից սրբոյ մատենիս:
– 250աբ Վերջաբանօրէն ազդեցութիւն ինչ՝ առ
բանասէր եղբարսդ մեր ի Քրիստոս – Նախապէս գոհացողական ձայնիւ տացուք զփառս եւ երկրպագութիւն... զմեզ՝ յիշեցելոցս, առ հասարակ ողորմեսցի
Քրիստոս Աստուած ի միւսանգամ գալստեանն իւրում.
ամէն:
ծա. 251ա-64ա [Ցանկք]
ա. 251ա-3բ Ցանկ գլխոց բանից քարոզգրքոյս –
Յառաջաբանութիւն ի հեղինակէն՝ թղթահամարն 1...
Ծ. Քարոզ յաղագս բազմաչարչար վկային Քրիստոսի,
երիցս երջանիկ հօր մերոյ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին, ասելի ի տօնի մտի նորին ի Վիրապ՝ 493:
բ. 253բ-64ա Ցանկ եւ ցուցակ ի վերայ այբուբենից յաղագս երեւելի եւ նշանաւոր բանից գտանեցելոց ներ գրքոյս, ի պիտանաւորութիւն քարոզչաց, աշխատասիրեալ ի հեղինակէն – Աջ եւ ձեռն Աստուծոյ
որպէս իմանի՝ թղթահամարն 5... Օձն խածանէր եւ օձն
բժշկէր՝ 425: Վախճան գործոյս այսորիկ. փառք քեզ,
Աստուա՛ծ:
Բ. [Տիտղ.] 269ա-81բ Երգարան նորակերտ շարահիւսեալ ի Յակոբայ նուաստ վարդապետէ եւ յետնորդ միաբանէ լուսանկար Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի, ի փառս ամենասրբոյ Երրորդութեանն եւ ի պատիվ մօրն լուսոյ նոյնոյ գահին Միածնաիջի եւ ի
զուարճութիւն մանկանց սրբոյ եկեղեցւոյ, ի գերըն-
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տիր հովուապետութեան տեառն Դանիէլի սրբազան
եւ աստուածարեալ կաթողիկոսին ամենայն Հայոց:
Յամի փրկչին մերոյ 1805 եւ ի թուին Հայոց ՌՄԾԴ.
(1805), ի Բումբայի, ի Հնդիկս:
– 270ա Յայտարարութիւն ինչ յաղագս առաջիկայ փոքրիկ երգարանիս – Մարդկայինս միտ հանապազ գոլով զբաղեալ եւ ծանրաբեռնեալ... յիշեսջիք ի
սիրագումար եղբայրակցութեան ձերում զյետնորդ
պաշտօնեայս Սրբոյ Էջմիածնի եւ իբր կոչեցեալ նուիրակ կողմանցն Հնդկաստանի զշարահիւսօղն երգոցս
զՅակոբոս անարդիւն եպիսկոպոս եւ զընդ’իս հաւասար վշտակից եւ ցաւակից, բազմաշխատ որդեակն իմ
ի Քրիստոս զՎրթանէս հանճարիմաստ վարդապետն
Աշտարակեցի՝ զբնիկ միաբանն սրբոյ գահին Միածնաիջի, զի դուք այսու ամենայնիւ լինիջիք յիշեալք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն:
ա. 271աբ Յակոբայ վարդապետի Երգ ի վերայ
Ծննդեան եւ Յայտնութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ ըստ նախագուշակ բանից սրբոց երկոտասան
մարգարէից – Ծնեալն յառաջ Բանն ի Հօրէ՝ աւետիս /
Այսօր ծնաւ ի կոյս մօրէ աւետիս... առաջնորդեաց յաւարտ երգոյս. աւետիս:
բ. 272աբ Նորին երգ առ ամենասուրբ Աստուածածինն Մարիամ՝ գովեալն ի դասուց երկնաւորաց
(«Ի նուաստէ երգ») – Ի զարմէ նախնւոյն Արամայ /
Մարիամ սուրբ կոյս ղամբարափայլ ջահ... Աստուածածին անարատ սուրբ կոյս, / մայր միածնին, օթարան եւ
լոյս:
գ. 272բ-3ա Նորին Յակոբայ երգ առ երջանիկ
հայրն մեր սուրբն Գրիգորիոս Լուսաւորիչն («ՅԱԿՈԲՈՍ») – Յաղթօղ վկայ փրկչին, լուսատու հոգւոյս՝ /
ո՛վ տէր սուրբ Գրիգորիոս... վասն իմ առ Տէր բարեխօս, ի դաշտին Արարատեան կազմօղ մեզ նորոգ տապան:
դ. 273աբ Նորին երգ առ մայրն ամենայն եկեղեցեաց յերկնանման աթոռն Սուրբ Էջմիածին («Ի
ՅԱԿՈԲԱՅ Է») – Ի քեզ իջեալ Էնն Աստուած / լուսով
փառաց յօրինեաց... Էջմիածին աթոռ շնորհաց, տուն
եւ տեղի պարծանաց:
ե. 274աբ Նորին դարձեալ Երգ աղերսանաց առ
մայրն հաւատոյ ի լուսանկարն Սուրբ Էջմիածին, ի
հեռաբնակ վայրէ («ՅԱԿՈԲԱՅ») – Ի սուրբ ծնողէդ յորում ժամու հեռացայ, մայր սուրբ հեռացայ... ի վեր
հանել զանկեալս ի խոր անդնդոց, մայր սուրբ
անդնդոց:
զ. 274բ-5ա Նորին Յակոբայ Տաղ երգեալ վշտագին անձամբ առ ամենաբժիշկն Յիսուս («ՎԻՐԱՒՈՐ») – Վիրաւորեալ անկեալ դնիմ / ահաւասիկ ի
մահճի... զքեզ ունիմ ինձ մեծ լոյս, առ ի փրկել զմոլորեալս ի չարժանեաց թշնամւոյս, թշնա՛՛:
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է. 275ա-6ա Նորին դարձեալ Երգ առ փրկիչն մեր
Յիսուս՝ նորոգօղն ամենայն աշխարհի («Ի ՅԱԿՈԲՈՍԷ») – Իսկական բանդ Հօր միածին / իջեր յարգանդ
սուրբ կուսին, ո՜հ սուրբ կուսին... դարձո՛ առ քեզ զմոլորեալս ցաւագին, ցաւագին, ցաւագին:
ը. 276աբ Նորին տաղ Ի յԵրգոց երգոյն Սողոմօնի,
ոգեալ խորհրդաբար ի դիմաց հարսին եկեղեցւոյ առ
փեսայն Յիսուս («ՅԱԿՈԲԱՅ ԱՍԱՑԵԱԼ») – Յարուցեալ ի մէջ գիշերի ոչ գտի սէրն իմ տարփալի... ո՞հ իցէ
արդեօք, ո՞հ իցէ արդեօք, կրկին զնա գտանել:
թ. 277ա. Նորին տաղ ասացեալ ի վերայ աստուածակոխ քաղաքին սրբոյ Երուսաղէմի («ՅԱԿՈԲՈՍԻ Է») – Յարաժամ բաղձանօք մաշիմ ի սրտի վասն
սուրբ քաղաքիդ Երուսաղէմի... լցուցիչ բաղձանաց
փրկիչդ աշխարհի, լի՛ց եւ զիմս իղձ որքն ի մարմնի:
ժ. 277բ Նորին դարձեալ առ նոյն սուրբ քաղաքն
Երուսաղէմ («ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ») – Եկա՛յք ելցուք, հաւատացեա՛լք, ի Սաղիմն այն գերհրաշացեալ... եկա՛յք,
ելցուք ի տունն այն թողեալ:
– Գրչից 277բ «ԺԱ.երորդ երգն Ամենափրկչի վանից, որ է
ի թղթահամարն 22, զկնի սոյն երգոյս գրելի է աստ»:

ժա. 280բ-1բ Նորին տաղ երգեալ ի դէմս հրաշալի
վանիցն Ամենափրկչի, որ ի Նորն Ջուղայ («Ի ՅԱԿՈԲԱՅ») – Ի մէջ համայն օրիորդաց հարսին լուսոյ ցանկալի... առ քեզ մնալ ի ծոց յարկիդ սրբութեան,
Ամենափրկի՛չ սխրալի, տո՛ւն Աստուծոյ հրաշալի:
– Գրչից 280բ «Ի վերոյ գրեալ Ժ.երորդ տաղին զկնի գրելի
է զայս երգ, վասն զի պատահաբար հանդիպեցաւ աստ գրիչ»:

ժբ. 278ա Նորին Յակոբայ տաղ երգեալ ի դէմս
վարդին եւ պիւլպիւլին, այլաբանօրէն խորհրդով
(«ՅԱԿՈԲՈՍԻ») – Յարեաւ պիւլպիւլն՝ մինչ կայր ի
բնին / յանկարծօրէն ել ի զննին աւաղ... տրտմագին
ընդ այլ թռչունս ելեալ անտի գնային, գնային, գնային:
ժգ. 278բ Նորին դարձեալ Երգ ի դէմս վարդին,
խորհրդաբար նկատեալ ի յամենասուրբ Աստուածածին կոյսն Մարիամ («Ի ՅԱԿՈԲԱՅ») – Ի ներ ծաղկանց գերազանցեալ թագուհի / կարմրագեղ հոտով
անոյշ զմայլելի... ո՛վ դու ազնիւ վարդ բարեբոյս, ի քէն
բուրեալ հոտ անոյշ:
ժդ. 279ա Նորին տաղ երգեալ ի դէմս սիրելւոյ
բարեկամի, հեռացելոյ յերկիր անծանոթ («Ի ՅԱԿՈԲԱՅ Է») – Ի յօրն այնմիկ յորում յինէն, աւա՜ղ, աւա՜ղ
բաժանեցար նազելի, իբրեւ յիմ սրտէն... տեսոյդ
կարօտ նազելի յաշխարհէս գնալ:
ժե. 279աբ Նորին տաղ սիրոյ, ի վերայ կորուսեալ
ազնուական բարեկամի, եղանակեալ ի դէմս պիւլպիւլին՝ առ վարդն սիրահար («ՍԻՐԱՀԱՐ») – Սիրահարեալ նազելի քաղցրաձայն պիւլպիւլ երգաբանօղ
հիգոյս դու արդէն ինձ լո՛ւր... համբերեա՛, իմ թռչո՛ւն,
երգնակ ցանկալի, մի՛ ողբար դու այդքան հառաչմամբ
սրտի:
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ժզ. 279բ-80ա Նորին տաղ ուրախութեան, ասացեալ յաւուրս բարեկենդանութեան, առ եղանակ
գարնան («ԵՐԳ ՈՒՐԱԽԱԿԱՆ») – Եկա՛յք այսօր ելցուք, եղբա՛րք, յայգեստանս մեր կանաչացեալ... ժամ է
այժմ մեզ գոհանալ, օրհնել զԱստուած ձայնիւ բերկրեալ:
ժէ. 281ա Նորին Յակոբայ դարձեալ տաղ սիրոյ,
երգեալ ի դէմս հեռաւոր բարեկամի («ԳԱՐՈՒՆ») –
Գարնանային հողմոյն հնչեալ քաղցրագին, գեղեցկացան մեր այգեստանք ծաղկածին... զի դու միայն մի ի
բիւրուց ընտրեցեալ:
– 281բ Ցանկ եւ ցուցակ Երգարանիս, թէ որն ի՞նչ
եղանակաւ իցէ երգելի – Ա. Այսօր տօն է ծննդեան,
տե՛ս ի հին Տաղարանն... ԺԷ. Գարունն եկեալ անոյշ
հովերն հնչեցին. Պաղտասարի է:
Գ. [Բանք զանազանք]
1. 236ա Վասն դատարկութեան տեղւոյս եդաւ
աստ ոտանաւորս՝ յումեմնէ արարեցեալ – Առաւել
հաւատայ սառնադրոշմ տառի, / քան ունայն պատրանաց յողդողդ աշխարհի... զբաղեալ ի զուր ջանս եւ ի
հեշտութիւնս:
2. 236ա Առ ի մէնջ եդաւ եւ այս ոտանաւոր –
Գնդակաձեւ յայսմ աշխարհի / անիւ կենաց մեր հոլովի... ի յօտարաց ոտից կոխի:
3. 264ա-5ա Բարոյական բանահիւսութիւնք, որոց
սկիզբն եւ վերջն ի նոյն բառ յանգեալ – Սիրոյ աղբիւրն զմեզ սիրեաց / սիրոյ ներհակն երբէք չսիրեաց...
հիւսեալն իւր ի ձեզ յանձնէ, / անձուկ մըտից դրան
անցնէ (10 քառեակ):
4. 265ա Ի վերայ գինւոյ – Բաժակն է միշտ ուրախարար / տրտմեցելոց ուրախարար... անչափ ըմպօղն
ուր, ա՜խ արար:
– 265ա Վախճան այբուբենական ցանկի գրոյս. ի
փառս մարմնացելոյն Յիսուսի եւ ի պատիւ մօրն իւրոյ
ամէնօրհնելոյ սրբոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնի:
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5. 266ա-7ա Նախերգան քարոզի ի մեծի ատենի
աստուածեան Սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի – Օրհնութիւն, գոհութիւն եւ բարեբանութիւն պաշտելի եւ
երկրպագելի... զարմանալի կառուցումն լուսանկար
սրբոյ տաճարիս եւ երկրանման աթոռոյս մեծի, սքանչանալով ասէ ի գիրս իւր:
6. 267բ-8ա Նախերգան ողջունի յայլուստ – Ողջոյն, սէր, խնդութիւն... ընդ ձեզ եղիցի հանապազ եւ
յաւիտեանս ժամանակաց. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, 1809 թ., շղագիր
282ա Լուսահոգի սրբազան հօրս Յակոբ եպիսկոպոսի գերեզմանի արձանագիրն է – Իմ Յակոբայ արհի դիտիս / Հնդկաց երկրի նուիրակիս / ի յաւարտիլ
գործոյն որ յիս, / ձեռն Տեառն մխեցաւ յիս, / մինչ
սուրբ գահիս եւ ծնողիս, / եթող կարօտ ողորմելիս, / ի
ննջմանէս մինչ վեց ամիս, / մնաց ի դաշտին Բաբիլօնիս, / ապա շնորհիւ իմ որդեակիս, / տէր Վրթանէս
վարդապետիս, / տեղափոխեալ եդայ շիրմիս, / հանգեա՛յ փեսայս ի ծոց հարսիս: / Յամի Տեառն 1809,
հոկտեմբերի 21, ի Բաբիլօն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Տե՛ս Ա տիտղ.՝ 1ա:
2. Տե՛ս Բ. տիտղ.՝ 269ա:
3. Տե՛ս Բվնդ.՝ 270ա:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին սոսնձած թերթիկին՝ «3. Քարոզգիրք Յակոբ վարդապետի», Պհպ. Աա՝ «821, 3322»,
«ՌՄԽԸ. – 1799 Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Թագաւոր երկնաւոր, որ
զմիշտ սրբոց քոց բարեգթութեամբ լցեր՝ զմիաբանութիւնս մեր, օրհնեա՛, զի մի ոք օձտեալ ի բանսարկուէն
ելցէ արտաքո ի կորստական բաղանիս»:

3323
ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 222. չգրուած՝ 182ա-222բ: ՊՐԱԿ՝ 1-19x12 (1՝ 7, 4՝ 11,
7՝ 14, 19՝ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x13,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն՝ թ. 1-63, սեւով սահմանագծուած (16x10), թ. 64-181
(18-19x10,5-11): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 1ա): ՏՈՂ՝ 18-23: ԿԱԶՄ՝
կապոյտ ծաղկաթուղթ, ծայրերը եւ մէջքը՝ դարչնագոյն կաշի
(մէջքին՝ դրոշմազարդերով). միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝
սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. չգրուած սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 1ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի ծաղկաթուղթը տեղ-տեղ մաշուած. թ. 8՝ գրադաշտի սահմանագիծը պատռուած 5 սմ, թ. 39՝
կիսով չափ հիմքից անջատ, թ. 115-9, 127-31, 136-8՝ թանաքի
թթուայնութեան հետեւանքով տողերը արտատպուած թերթերի
դարձերեսին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 1ա-6բ Քարոզ Մեծի պահոց երկուշաբաթի
աւուր – Լուացարո՛ւք, սրբեցարո՛ւք եւ ընկեցիք զչարս
յանձանց ձերոց, ասէ մարգարէն Եսայի: Գրեալ է ի
գիրս Աստուածաշնչին, թէ զկնի սպանմանն Սաւուղայ... որով առնուլ զպսակն կենաց ի Տեառնէ մերմէ
Յիսուսէ Քրիստոսէ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
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բ. 7ա-11ա Քարոզ որ զորէնս ի Կիւրակէի աւուրն
– Պահեալ զքառասուն տիւ եւ գիշեր, ապա քաղձեաւ,
գրէ աւետարանիչն Մատթէոս: Ով ոք ի ձէնջ ուրախութեամբ կամենա տեսանել... տացէ ձեզ հեռանալ ամենայն մեղաց եւ մերձենալ առ Աստուած:
գ. 11բ-9ա Քարոզ ընդ անառակի կիւրակէին –
Ասէ Քրիստոս. առն միոջ էին երկու որդիք... համբուրէ
զմեզ իբր զսիրելի որդի իւր, որպէս համբուրեաց զանառակ որդին:
դ. 19ա-22բ Քարոզ վասն տնտեսի կիրակէին,
Ղուկասու ԺԶ. գլ., 2 համար. Այր մի էր մեծատուն,
որոյ էր տնտես... – Գիտեմ զի բազում անգամ լուեալ
էք զայս առակ... բարի կարգեսցէ ի բարի կառավարութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ ձերում. ամէն:
ե. 22բ-7ա Քարոզ դատաւոր կիւրակէին – Ասէ
Քրիստոս. Դատաւոր մի էր ի քաղաքի ուրեմն... Քանզի
Աստուած զմիտքս մեր արդար դատաւոր կարգեաց...
անիծեալ սրտմտութիւն նոցա, զի նենգութեամբ արարին:
զ. 27բ-32ա Քարոզ Ղազարու կիւրակէին – Ասէ
Յիսուս. Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ, եթէ ոչ հատն ցորենոյ
անկեալ... մեծապես զարմանամ, սիրելի՛ք, թէ զիա՞րդ
ոմանք ի մարդկանէ... հաստատեսցէ ի հաւատ ուղղափառ դաւանութեան սրբոյ եկեղեցոյ. ամէն:
է. 32բ-7ա Քարոզ Ծաղկազարդ Կիւրակէին – Ասէ
մարգարէն Զաքարիա. Ուրախ լե՛ր, դո՛ւստր Սիօնի...
Արդարեւ մեծի ուրախութեան եւ ցնծութեան աւետիս
տա... զոր պատրաստեաց Աստված սիրելեաց իւրոց:
ը. 37ա-41բ Քարոզ Ոտնալուային – Ասէ Քրիստոս.
Որ խոնարհեցուցանէ զանձն, բարձրասցի: Լսեմք ի
Սուրբ գրոց, թէ մեծ նահապետն Յակոբ ետես տեսիլ...
Աստուած մեր զարդարեսցէ զձեզ ամենայն խոնարհութեամբ եւ բարկեշտութեամբ:
թ. 41բ-5ա Քարոզ չարչարանաց Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի – Անարգապար խաչեցաւ Տէրն ի
մեջ յանօրինաց... ընկալեալ լուսաճեմ տարերցն զգոյն
արեան անեղին:
ժ. 45բ-52ա Քարոզ Յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Մարկոս աւետարանիչն ասէ ի բերանոյ հրեշտակին. Մի՛ երկնչիք... պէսպէս փոփոխմունք կան ի վերայ աշխարհիս... լինի յիմք ուղղահաւատ քրիստոնեայ եւ ստոյգ չարչարակից Քրիստոսի:
ժա. 52ա-8ա Քարոզ Նոր կիւրակէի – Զի՞նչ արժան
է շաբաթու բարի ինչ առնիլ, եթէ չարագործել հոգի...
երանի, որոց չիցեն տեսեալ, եւ հաւատասցեն:
ժբ. 58ա-64բ Քարոզ Համբարձմանն Քրիստոսի –
Եւ պատուէր տայր նոցա՝ յԵրուսաղէմէ մի՛ մեկնիլ,
գրեալ է ի Սուրբ գիրս, թէ մարգարէն Մովսէս... նոյնպէս եւ տանջանք մեր, քան զտանջանս նոցա հաճախեսցեն:
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ժգ. 65ա-9ա Քարոզ գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ –
Ասէ Քրիստոս՝ Մի՛ խռովեսցին սիրտք ձեր: Թէ յոյս
մարդկան սնոտի եւ ունայն է առ մարդիկ, ցուցանի օրինակաւ Սուրբ գրոց...եւ մեղաչիցիմ առաջի Տեառն իմոյ:
ժդ. 69բ-75ա Քարոզ Վերափոխման սուրբ Աստուածածնի – Ասէ Սողոմոն՝ Բազում դստերք ստացան... [Առակք, ԼԱ. 29]. Հանապազ նայիմք յերկինս,
սիրելի՛ք, եւ տեսանիմք... սուրբ Աստուածածին
բարեխօս ունիլ առ Քրիստոս եւ ապա զայլս:
ժե. 75ա-9ա Քարոզ սրբոյ Խաչին վերացման –
Ասէ Քրիստոս. Որպէս Մովսէս բարձրացուց զօձն յանապատի... ո՛չ զպատիւ խաչին իմանամք, եւ ո՛չ խաչեցելոյն:
ժզ. 79ա-83ա Քարոզ եկեղեցւոյ – Զի հաճեցայ ընդ
սա, ասէ մարգարէն Դաւիթ: Արդ, ի դժուարութիւն
առաջի նիւթոյ ճառիս նայեցեալ... մարդս ուրախանայ,
եւ ո՛չ քարն կամ փայտն:
ժէ. 83բ-5բ Քարոզ Ջուր օրհնելոյ – Ասէ մարգարէն
Դաւիթ. ծով զո՞ տեսեր եւ փոխեար... Ծովու փախչիլն
այն իսկ էր, սիրելի՛ք... մասնակից եւ հաղորդակից
առանց կարծեաց լինելոց է:
ժը. 86ա-7ա Քարոզ Մկրտութեան. Քերթողահայրն
մեր Մովսէս Խորենացին երգէ ի Շարակնոցին ասելով. Մկրտի Քրիստոս, եւ սրբին ամենայն արարածք
– Յայտ է, աստուածասէր ժողովո՛ւրդ, թէ օրինակ
մկրտութեան բազումք են... դարձեալ լինիցիմք անարժան ժառանգութեան մեր յերկնից:
ժթ. 87բ-9բ Դարձեալ վասն Մկրտութեան. Ասէ
առաքեալն Պողոս. Որք միանգամ ի Քրիստոս Յիսուս
մկրտեցայք... – Գրեալ է ի գիրս Ծննդոց, թէ՝ Աբրահամ
եղեւ ամաց իննսուն... սէր աշխարհիս թշնամութիւն է
առ Աստուած:
ի. 90ա-1ա Քարոզ վասն ննջեցելոց – Երանելին
Յոբ ի բերանոյ ննջեցելոյն աղերսաբանէ... Քանզի յորժամ մեռանի մարդ, հեռանայ աշխարհէս... զմեզ ընդ
անյիշատակս դասեա՛:
իա. 91ա-3բ Քարոզ վասն կարգի քահանայութեան – Ասէ իմաստասէրն Պօղոս, որ առնուն տա,
առաւել է... Որքան մտածեմ ոչ գտանեմ այնպիսի
գործ, որ համեմատ լինի... հոգասցեմք հոգեւոր կեցութեան եւ կարիք ժողովրդեանն ի քահանայից:
իբ. 93բ-6բ Յաղագս Բանին Աստուծոյ.) Ասէ Ղուկաս աւետարանիչն. Եւ եղեւ խռնիլ զնովաւ ժողովրդեանն... [Ե. 1] – Այո՛, զարհուրեցուցանէ
զբնաբանն, եւ զիա՞րդ... պարտիմք լսել առաքելոյն
Յակոբայ, որ ասէ. «Եղէրո՛ւք առնօղք Բանին եւ ո՛չ
լսողք միայն»:
իգ. 96բ-8բ Յաղագս չափաւոր ոգոյ. Քրիստոս
փրկիչն մեր ի սուրբ Աւետարանին իւրում ասէ. Մի՛
լար – Մեծապէս զարմանք է, թէ զիարդ Քրիստոս ոչ
թողու... ողորմութիւն առնուլ կարօտելոց եւ մատուցանել պատարագս:
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իդ. 99ա-101ա Քարոզ վասն կատարելոյ զուխտս
– Սուրբ մարգարէն Դաւիթ գրէ յերգս Սաղմոսաց,
ասելով՝ Ուխտս դի՛ք եւ կատարեցէ՛ք Տեառն Աստուած
մերոյ ամենեքեան, որք շուրջ էին զնովաւ... զարտասուս հեղու յաչաց իւրոց. եւ այլն:
իե. 101ա-4ա Յաղագս աղօթից – Տէր մեր Յիսուս
Քրիստոս վկայէ ի սուրբ Աւետարանին իւրում թէ. Զոր
ինչ խնդրիցէ՛ք ի Հօրէ իմմէ յանուն իմ, տացէ ձեզ:
Սիրելի՛ք, գիտեմ, զի հմուտ էք պատմութեան Յակոբայ
նահապետին... որ փրկեն զմեզ յամենայն փորձանաց:
իզ. 104բ-8բ Յաղագս ողորմութեան Քրիստոսի առ
մեղաւորս – Ղուկաս ավետարանիչն գրէ, թէ. Փարիսեցիքն տրտնջէին զՔրիստոսէ... Բայց իզուր եւ ընդունայն էին տրտունջք նոցա... զի զմեղաւորս ընդունի:
իէ. 108բ-11բ Վասն պատրաստ լինելոյ առ սուրբ
հաղորդութիւնն – Քրիստոս փրկիչն մեր ի մատթէոսեան սուրբ աւետարանին վկայէ ասելով, թէ. Ընկե՛ր,
զիա՞րդ մտեր... Ի մէջ աշխարհիս հարսանիքն գործ
մեծ համարեալ լինի... առաջի նոցա յորոգայթ եւ ի
գայթակղութիւն:
իը. 111բ-4բ Յաղագս բարի եւ չար յղեաց – Քրիստոս փրկիչն մեր ի մատթէոսեան աւետարանին վկայէ
ասելով. Վկայիցէ յղեաց եւ ստնտուաց... գրեալ գա ի
Չորրորդ թագաւորութեանց յԱստուածաշնչին... խափանեսցէ զաճումն բարի խորհրդոց մերոց:
իթ. 114բ-7բ Յաղագս երկիւղի, զոր ունիլ պարտ է
մարդւոյ ի սրտի իւրում – Ղուկաս աւետարանիչն վկայէ ասելով. Զի եմ իբրեւ զայլս ի մարդկանէ: Մեծապէս
զարմանամ, սիրելի՛ք, զի փարիսեցին արդար... զի՞նչ
լինիցի եւ անմաքրիցս:
լ. 117բ-20ա Վասն Սիրոյ – Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս ի մատթէոսեան աւետարանին հրամայէ ասելով.
Սիրեսցես զՏէր Աստուած քո [ԻԲ. 37]... Օրինակ, ոմն
եհարց ցՔրիստոս փորձելով, թէ վարդապետ... զի որ
կայ ի սէրն, բնակեալ է Աստուած ի նմայ:
լա. 120ա-4բ Յաղագս ողորմութեան – Մատթէոս
աւետարանիչն վկայէ ի կենսաբեր աւետարանին
իւրում ասելով. Որ ինչ արժան իցէ, տացէ ձեզ: ՅԱստուածաշունչ գիրս Առաջին թագաւորութեանց... եւ
անվախճան ժամանակաւ վայելեսցէս:
լբ. 124բ-8ա Վասն ողջունի – Յորժամ առաքեաց
Տերն մեր Յիսուս Քրիստոս զսրբազան առաքեալսն ի
քարոզչութեան սուրբ Աւետարանին, պատուիրեաց նոցա ասելով. Յոր քաղաք կամ յոր տուն մտանիցէք,
ասացջիք. Ողջոյ... Ահա տեսանէք, սիրելի՛ք, զի վարդապետք եկեղեցւոյ հաւաստեաւ... հանգիցէ ի հոգի եւ
ի մարմին ձեր. ամէն:
լգ. 128ա-31ա Վասն հրաժարական ողջունի –
Մորմոքէին ի վերայ բանին, զոր ասէր. Ոչ եւս տեսանելոց էք զերեսս իմ... Ղուկաս աւետարանիչն գրէ ի
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Գործս առաքելոցն, թէ սրբազան առաքեալն Պօղոս...
ողջ լերո՛ւք ի Տէր. ամէն:
լդ. 131բ-4ա Քարոզ Ջուրօրհնէքի – Յովհաննէս արգելոյր զՅիսուս եւ ասէր. Ինձ պատ է ի քէն մկրտիլ...
Յովհաննէս զ[ա]յն ո՛չ վասն խռովութեան կամ անհնազանդութեան... հրով կիզու զմեղս մեր այսօր:
լե. 134ա-8ա Քարոզ այգւոյն վասն արիութեան
գործոյ – Ասէ Քրիստոս. Ընդէ՞ր կայք... Ասեն իմաստունք, թէ՝ Ամենայն ինչ որք պատումս... եւ կեցես եւ ոչ
տեսցես զապականութիւն:
լզ. 138ա-41ա Քարոզ 10 հարուածոյն Եգիպտոսի
– Գրէ իմաստունն. Որով մեղանչէ ոք եւ սովիմբ եւ
պատժի: Արարիչ Աստուած ողորմած եւ արդար քարոզեն ամենայն սուրբ գիրգ... զոր գործեաց՝ թէ՛ բարի,
թէ՛ չար:
լէ. 141ա-2բ Քարոզ վասն անչափ երախտեացն
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Գրէ ի սուրբ Աւետարանին, թէ. Եդ զանձն փոխանակ բազմաց – Վասն մեծին
Աղէքսանդրի գրէ, թէ կամելով հրեշտակս առաքել առ
Դարեհ արքայն... փրկելով յերեւելի եւ յաներեւոյթ
թշնամոյն Բելիարայ զհոգի եւ զմարմին մեր. ամէն:
լը. 142բ-4ա Քարոզ վասն անդադար ընդունակութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ յաղագս փրկութեան մարդկան – Գրէ Նարեկացի սուրբ վարդապետն
Գրիգոր, թէ՝ Ցանգ դեգերի... կացուցեր ի վերայ ամենայն ձեռակերտաց քոց:
լթ. 144բ-8բ Քարոզ յաղագս ագահութեան – Ղուկաս 12 գլ., 15 համար գրէ. Տեսէ՛ք եւ զգո՛յշ լերուք...
եւ դուք անդամք Քրիստոսի էք եւ յանդամոց նորայ:
խ. 148բ-51ա Քարոզ վասն սոսկալի եւ ահեղ դատաստանին Քրիստոսի ի վերջին յաւուրս – Գրէ
երանելի սուրբ վարդապետն Գրիգոր Նարեկացին, թէ՝
դատաստանն ահաւոր ի պարակայից... որպէս յայտ է
յօդեացս այծեացն վիճաբանութենէ:
խա. 151աբ Վասն մոլորեալ ոչխարին – Գրէ Սողոմոն յԵրգ երգոցն. Ո՞ւր հովուես, ո՞ւր հանգուցանես:
Զսէր հարսին եկեղեցւոյ փեսայն Քրիստոս... ես՝ ոչխարս քո:
խբ. 151բ-3բ Յաղագս խոնարհ դիմօք եւ ի սրտէ
աղօթողաց եւ հպարտաբար արգահատողաց – Երանելի Նարեկացին գրէ. Զպարտաորն ողոքեալ, պատուական առնես... յորժամ հառաչելով աղօթես:
խգ. 153բ-7բ Վասն խոստովանութեան – Հոգելից
մարգարէն երգէ յերգս Սաղմոսարանի թէ. Ես ինձէն
պատմեցից զմեղս իմ... գործովք իւրովք, յաւիտենական պատժովք:
խդ. 157բ-60ա Վասն կենարար հացին – Յովհաննու Զ. գլ., 48 համար. Ես եմ հացն կենաց... անձին
իւրում ուտէ եւ ըմբէ:
խե. 160ա-3ա Վասն աշխարհասիրութեան եւ
ապագային դասուց – Գրէ սրբազան Ղուկաս աւետա-
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րանիչն ի սուրբ Աւետարանին փրկչական ի 17 գլ.,
համար 27. Ուտէին, ըմբէին, կանայս առնէին... վասն
իմ գտցէ զնա:
խզ. 163ա-64ա Քարոզ վասն ննջեցելոյ – Բանն
երանելոյն Յոբայ, զորմէ գրէ. Ողորմեցարո՛ւք, ողորմեցարո՛ւք, ո՛վ բարեկամ... Դաւիթ զնոյն աղաղակէ:
խէ. 164աբ Վասն չարչարանաց եւ համբերութեան
Քրիստոսի խաչի եւ մահու – Կայծակնամաքուր սուրբ
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մարգարէն Եսայի գրէ. 53 գլ., համար 1. Տէ՛ր, ո' հաւատայ լրոյ մերում... եւ խորհուրդք ի խորհրդոց ձերոց:
խը. 165ա-81բ Քարոզ յաւուրն ահեղ դատաստանի Քրիստոսի – Գրէ երանելի Գրիգոր Նարեկացին, թէ
Տագնապն անճողոպրելի... ի դժոխն ազատին եւ արարածք ի ծառայելոյ զնոսա:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «822, 3323», «ԺԹ., Մ[եսրոպ]
եպիս[կոպոս]»:

3324
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԲԻՒԶԱՆԴ (Կ. Պոլիս)
ՄԵԿԵՆԱՍ՝ Յովհաննէս արքեպս. Գողթնեաց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ագուլիսի Ս. Թովմայի վանք:
ԹԵՐԹ՝ 402: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԲx12 (Ա, ԺԶ, Լ, ԼԲ 11, Ե, Ը, ԺԴ, Ի, ԻԳ
10)+1-3x12 (1՝ 7, 3՝ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. եռամահիկ, 2. թագ, որի ներքեւում բոլորաձեւ ուղղանկիւն (անընթեռնելի գրուածքով), ներքեւում՝ ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն՝ թ. 1-370 կարմրով սահմանագծուած (14,5x8,5), թ. 371-402 (14x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
289ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի. Միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Ե. Ա, Ե՝ նորոգման սպիտակ
չգրուած թուղթ՝ լուսագծերով, մասն կազմաստառի, Բ-Դ՝ սպիտակ գրոտուած թուղթ՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ (Դ):

Նմուշ 289բ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, կապոյտ, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած ԺԹ. դ., Ա. փեղկի տախտակը
վերից վար ջարդուած, ապա նորոգուած, կազմը մաշուած, Ա. եւ
Բ. փեղկերի ստորին անկիւնների կաշին թափուած, աստառը
մգացած, Ա. փեղկին ցեցի անցքեր, լուսանցակողերը տեղ-տեղ
սեւացած. գրեթէ բոլոր թերթերի ստորին անկիւնները եւ պահպանակները դեղնած, թ. 1-7, 382-402՝ գրադաշտը խոնաւութիւնից գունափոխուած-մգացած (երկրորդ նկարագրութեան ժամանակ նկատուած, ապա՝ նորոոգուած եւ վերացրած հետեւեալ
թերութիւնները՝ ԻԸ. եւ ԻԹ. պրակների թերթերը խառն, կարդալ՝
312-324-325-326-330-331-332-333-334-335-327-328-329-313,
323-336-337. թ. 255-312, 348-61՝ հիմքից մեծ մասով, թ. 313-36,
362-9, լրիւ անջատ, 370-401՝ հիմքը թուլացած. թ. 1՝ 2-7,5 սմ վերեւից պատռուած, բնագիրը վնասուած, ստորին լուսանցը լրացուած եւ հիմքն ամրացուած նորոգման սպիտակ թղթով):
Վերստին նորոգուած ԻԱ. դարում (2016-8 թթ.). Ա. եւ Բ. փեղկերի
ստորին անկիւնների, մէջքի եզրերի թափուած կաշին լրացուած
նորով. աստառը, Ա. եւ Ե. պահպանակները վերջին նորոգութեան, Դ. պահպանակի ստորին 6,5 սմ թերի մասը լրացուած
նոր թղթով, թ. 1՝ վերին մոտ 6,5 սմ լայնքով, եւ ստորին 3 սմ
լայնքով պատռուած մասերը լրացուած չգրուած սպիտակ
թղթով, պահպանակներ Բ, Գ, թ. 2-4, 10, 11, 24-31, 42-3, 66-8,
93, 156, 233-41, 255, 258-61, 327, 328, 360-1, 370-2, 401-2՝
եզրերը լրացուած-ամրացուած, երբեմնի խոնաւութեան հետքերը
եւ մգացումները մաքրուած, թերթերի ճիշտ դասաւորութիւնը
վերականգնուած:

ՌՃՂԱ. – 1742

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-370ա Պատ[մու]թիւն եւ խրատք [հո]գեշահք ի հոգելի եւ յերջանիկ հարցն սրբոց Եգիպտացւոց, բայց ոչ կարգաւ զամենայն, այլ զընտիրսն եւ
զգղեցիկսն, զհարկաւորսն եւ զարդիւնաւորս, զքաղցունսն եւ զհարաժամ պիտանիսն, ծաղկաքաղ արարեալ յաղագս առ ի պէտս եւ զարդ քարոզութեան եւ
առանձնական վերծանութեան, որք արդարեւ հատանեն զսիրտս ընթերձողաց եւ ունկնդրողաց ի
հեշտութենէ ախտից մեղաց եւ ի համայն տեսակաց
չարեաց եւ յորդորմամբ արիացուցանեն առ ընդհանուր տեսակս բարեաց եւ առաքինութեանց, որոց
աղագաւ ժողովեալ հաւաքեցաւ ի նուաստ Յովհաննիսէ վարդապետէ ի Զմիւռնեցւոյ, ի փառս Աստուծոյ
եւ յօգուտ կարեկցաց եղբարց, եւ ինձ իսկ գլխովին:
ա. 1ա-4բ Վասն կատարեալ առաքինութեան –
Ծեր ոմն բնակէր յանապատն Իսկիտէ... զվարձս միապէս առցես ի նմանէ:
բ. 4բ-7ա Գլուխ երկրորդ. խրատ հոգեւոր սուրբ
հարցն մերոց, եթէ պատմէ մեզ հետեւիլ հանդարտութեան միայնակեցութեան – Նստէր երբեմն սուրբ
հայրն Անտօնիոս յանապատին... զայն թաղեաց յերկրի:
գ. 6բ-11ա [Վասն զղջման եւ արտասուաց] –
[Ա]սէին վասն հօրն Արսէնիոսի, եթէ զամենայն աւուրս
կենաց... կատարեաց զմնացեալ աւուրս իւր բազում
զղջութեամբ, եւ ուսուցանէր զամենեսեան:
1. 11ա-3ա Զեղջ եւ դարձն Մովկիմոսի խափշիկ
աւազակին – Յաւուրս բարեպաշտ արքային Մօրկայ
էր խափշիկ աւազակն... եւ տուողին համբերութեան
սուրբ ճգնաւորացն Տեառն Աստուծոյ մերոյ փառք
յաւիտեանս. ամէն:
2. 13բ-6բ Զղջում եւ դարձ դիակողոպուտ երիտասարդին – Ծերն մեծ հայրն Յոհաննէս պատմեաց այսպիսի ինչ... եւ մեեծապէս գոհանալով զԱստուծոյ, կատարեցաւ ի Քրիստոս \յիսուս յոյսն մեր, որում փառք
յաւիտեանս. ամէն:
3. 16բ-7բ Զղջութիւն քվեր մոլորելոյ – Պատմեաց
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ոմն ի հարանց եւ ասէ. «Ի Թեսաղոնիկէ էր վանք մի
կուսանաց... զհաճյսն Աստուծոյ արրարչին մերոյ,
որուոմ վայել է... ամէն:
4. 17բ-22բ Զղջութիւն Պարասքեւեայ – Ի քաղաքին
Աղէկսանդրու էր ոմն Կիրակոս... ի տախտակս յիշատակացն ի Մարտի ԻԸ. (28) օրն ի փառս Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ, որում փառք եւ գոհութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
դ. 22բ-6բ [Վասն պահոց պնդութեան] – Ասեն
վասն հօրն Աղաթոնիոսի, եթէ զերիս ամս կալաւ քար ի
բերան իւր... յաղթեն եւ հասանեն յայնմ երանելի աստուածային փառացն:
ե. 26բ-64ա [Վասն պատերազմաց պոռնկութեանն] – Ասէր եւ հայրն Կասիանէ, եթէ հայրն Մովսէս
ուսուցանէր զմեզ... սրբութեամբ նեղին եւ առցեն
զպսակն վայելչացեալ:
զ. 64ա-70բ Գլուխ եօթներորդ. Վասն անընչութեան եւ ոչ ագահելոյ ըստացուածոց եւ վասն այլոց
առաքինութեանց իւրաքանչիւր խրատք սրբոց հարց
– Հրաժարեալ ոմն ի յաշխարէ եղբայր... թողցես զյանցանս մեղաց իմոց... եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն:
է. 70բ-107բ Գլուխ ութերորդ. Բանք սուրբ հարցն
ամենից, որք յարուցանեն զմեզ ի քաջութիւն, յարութիւն, համբերութիւն եւ ի ճգնութիւնս կրօնաւորական – Գնացին երբեմն եղբարք ոմանք առ հայրն
Անտօնիոս... գոհութեամբ փառս տացուք Քրիստոսի
Աստուծոյ. ամէն:
ը. 107բ-15բ Գլուխ իններորդ. Խրատք եւ բանք
երանելի եւ սուրբ հարցն ամենեցուն առ այն, թէ՝ Ո՛չ
է պարտ առնել ինչ ի ցոյցս մարդկան – Լըւաւ հայրն
Անտօնիոս վասն մանուկ կրոօնաւորի... ծանոյց զինքն
նոցա աղքատն այն ծեր Տէր եւ փրկիչն Յիսուս Քրիստոս, որում ամենայն փառք եւ կարողութիւն եւ զօրութիւն... յաւիտենից. ամէն:
թ. 115բ-24ա Գլուխ տասներորդ. Թէ պարտ է
զգուշանալ մեզ յամենայն զօրութիւնէ մերմէ ի դատելոյ եւ բանբասելոյ զեղբ[ա]րս – Գնաց երբեմն
հայրն Ամոնա ի տեղի ինչ... եղեւ ինքն գլուխ մեր ամենեցուն, յորում փառք, պատիւ եւ երկրպագութիւն
յաւիտեանս. ամէն:
ժ. 124ա-53ա Գլուխ մետասան. Վասն աստուածային դատաստանաց եւ ընտրելոց զբարին ի չարէն
եւ ոչ ակնառութեամբ ինչ առնել – Գնացին ոմանք
երբեմն առ հայրն Աղաթոն, որք լսէին զմեծ դատաստանս... սոցա թէ նմանեսցես եւ հանգիցես դու անդ:
ժա. 153ա-61ա Գլուխ երկոտասաներորդ. Թէ
պարտ է մեզ միշտ արթուն եւ զգաստ լինել – Ասաց
հայրն Անտօն. Դարբին մինչ կռել սկսանիցի... այն սիրեաց զԱստուած առաւել, քան զինքն:
ժբ. 161ա-4բ Գլուխ երեքտասաներորդ. Թէ պարտ
է մեզ անդադար եւ արթուն աղօթել յամենայնի եւ
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յամենայն ժամու – Իսկ վասն հօրն Արսենիոսի ասէին.
եթէ յերեկոյ է... յայնմ օրէ եղեւ այր ընտիր ճգնազգեաց:
ժգ. 164բ-201ա Գլուխ երեքտասաներորդ. Եթէ
պարտ է մեզ օտարասէր լինիլ եւ ողորմութիւն առնել
խնդութեամբ եւ լրջմտութեամբ – Ել երբեմն հայրն
Դանիէլ եւ աշակերտ իւր յԱղէկսանդրեայ... ստացաւ
զանուն մեծութեան եւ զերկնից արքայութիւն ընդ
ամենայն սուրբս ի Քրիստոսէ, որում փառք եւ պատիւ
յաւիտեանս. ամէն:
ժդ. 201ա-18ա Գլուխ չորեքտասաներորդ. Եթէ
պարտ է առ հոգեւոր հօրս եւ վարդապետս ստանալ
հնազանդութիւն – Ասաց ծեր ոմն, եթէ՝ Գնաց երբեմ
մեծն Վասիլիոս եպիսկոպոս ի վանս միաբանաց... ոչ
դադարին ի պատերազմելոյ ընդ այնոսիկ, որք կամին
կեցուցանել զհոգիս իւրեանց:
ժե. 218ա-48բ Գլուխ վեշտասաներորդ. Վասն
բարւոք խոնարհութեան եւ որք նոքօք լուսաւորք են –
Հայեցաւ երբեմն հայրն Անտօնիոս ի դատաստանս
Աստուծոյ եւ ասէ... եկեսցեն յիս այն ախտակիր խորհուրդք, որով ունէի զխոնարհութիւն:
Ծնթ. Գրիչը 13րդ գլխահամարը կրկնել է, 15րդ չունի,
ապա 16ում ուղղել է:

ժզ. 248բ-53ա Գլուխ եօթն եւ տասներորդ. Վասն
անյիշաչարութեան, որ է նմանութիւն Աստուծոյ –
Գնացին երբեմն ի վերայ հօրն Թէոդորէի... այնչափ
անմեղ եւ անյիշաչար էր նա շնորհօքն Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժէ. 253բ-60բ Գլուխ ութ եւ տասներորդ. Վասն սիրելոյ զԱստուած եւ զընկերն – Գնաց երբեմն հայրն
Աղաթոն ի քաղաքն՝ վաճառել զձեռագործս իւր... բանակռւել եւ հակառակել ձեր, հոտ անուշ ելանէ առաջի
Աստուծոյ:
Ծնթ. վերին լս-ներում վրիպմամբ գրուած է նախորդ գլխի
խորագիրը:

ժը. 260բ-308բ Գլուխ ինն եւ տասներորդ. Վասն
հոգետես հարցն եւ աստուածազարդ մտաց նոցա –
Ասաց հայրն Դանիէլ, եթէ՝ Պատմէր մեզ հայրն Արսէնիոս... այլ եւ զարտաքինն սրբէ եւ նորոգէ եւ մաքրէ:
ժթ. 308բ-18ա Գլուխ քսաներորդ. Վասն նշանազգեաց եւ սքանչելագործ հարցն – Ասէին վասն հօրն
Ամոնայի, եթէ՝ Գնայր յանապատին՝ լնուլ ջուր ի ջրհորոյ... տեսեալ զկորուստ վիշապին, աւրհնէին զԱստուած, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:
ի. 318ա-36բ Գլուխ քսան եւ միերորդ. Վասն քաղաքավարութեան այնոցիկ, որք զամենայն վարս
ուղղեցին առաքինութեամբ – Աղօթէր երբեմն հայրն
Անտոնինոս ի խցի իւրում, եւ եկն առ նա ձայն յերկնից... որ ի մարդկանէ ի քեզ գործէ, բաւական է քեզ
փառք եւ պատիւ եւ ոչ պիտոյ է այլ:
– 331բ-5ա Պատմութիւն սուրբ հօրն Տիմոթէոսի,
զոր պատմեաց սուրբ հայրն Պափնոտիոս – Ի միում
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աւուր փութացաւ ընթանալ եւ լինել ինձ ի ներքսագոյն
անապատն... կեամ անարատ յայն օրէ հետէ, աւրհնելով զՏէր Աստուած եւ փառաւորելով:
իա. 336բ-40բ Գլուխ ԻԲ. Խօսք եւ մտածութիւնք
ե[ւ] խորհուրդք երկոտասան միայնակեացն – Ժողովեալ ի միասին միայնակեացք սուրբ լերինն, իմաստունք սուրբ եւ հոգեւորք... Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի երեւիցուք, յորում են ամենայն փառք եւ
պատիւ եւ երկրպագութիւն, հանդերձ Հարբ եւ Սուրբ
Հոգովն յայժմ եւ միշտ եւ:
իբ. 341ա-3բ Գլուխ ԻԳ. Վասն քաղաքավարութեան առաքինութեամբ զարդարելոցն – Խորհել ուխտեցին առ միմեանս երբեմն Բ. եղբարք համահարք
գնալ՝ լինել կրօնաւորս... պահք խիստ, տքնութիւն զօրաւոր եւ ձեռագործ անդադարելի:
իգ. 343բ-4բ Գլուխ ԻԴ. Բանք հոգեւորք սուրբ
հարցն, որք ի ճգնութիւնս ծերացեալք էին եւ համառօտ պատմութեամբն ցուցումն առաքինութեան –
Հարցին ոմանք ի հարցն ցսուրբն Աթանասիոս Աղէկսանդրու եպիսկոպոսն... զի որպէս ինքն յարեաւն, այնպէս յարուցանէ նա եւ զադամային ազգս:
իդ. 344բ-69բ Գլուխ ԻԵ. Պատմութիւն վասն Պողոսի Լուստրացոյ եւ այլոց սրբոց – Պօղոս ոմն ի
Լուստըրիոյ, որ էր պատուով Խուստըրիոնոսի... ասա՛.
Յարեաւ Աստուած, եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք
նորա. եւ ցրուին ի քէն:
1. 346բ Վասն սուրբ հօրն Աբասիոյ – Տեսանէաք
այլ ծեր ոմն...
2. 347ա-9ա Վասն սքանչելեաց, որ եղեն յԱնտիոք՝
ի վանս կուսանաց – Պատմեաց մեզ ոմն ի հարանցն,
որ բնակեալ էր ի Տորոս...
3. 349բ-54ա Վարք երանուհոյն Մարիամու, որ
Մարինոս անուանեցաւ – Էր այր մի [ի] Բիւթանիա,
որում անուն էր Եւգինէոս...
4. 354բ-6ա Վասն բարձրամիտ անապատականին – Պատմեաց մեծն եւ սուրբ հայրն Անտոնիոս, եթէ՝
Եկն առ իս ոմն...
5. 356բ-7բ Վասն, որք զդրախտին լեառն գտին եւ
զ'ի ստորոտ լերինն հասեալ տեսին – Ի ժամանակս
տեառն Ներսէսի Կլայեցւոյ Հայոց լուսաւոր վարդապետի եւ կաթողիկոսի...
6. 357բ-62ա Վարք Պողոսի Աղէկսանդրացւոյ –
Ասաց ծերն. Գնացաք ես եւ իմաստասէրն Սոփրոնիոս
յերբեմն...
իե. 369բ-70ա Հարցմունք խրատական համառօտ
առ սուրբն Մակարիոս – Հարց՝ Զի՞նչ պարտ է առնել
մարդոյ, զի եղիցի կրօնաւոր... գիտասցես զի յամելն ի
չար խորհուրդս՝ հետեւումն մեղաց է:
Ծնթ. «Վարք հարանց» ժողովածուի խմբագրուած տարբերակն է, էականօրէն տարբեր ձեռ. 789ից:

Բ. 371ա-98ա [Բանալի մտաց] – Զբերան իմ բացի
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եւ առի զհոգ ի պատուիրանս փափաքեաց անձն իմ.
Գիրք, որ ասեն Բանալի մտաց, թարքմանեալ յեթովպացոց, որ է՝ ի Հապաշաց, ի Կարապետ վարդապետէ,
ջանիւք եւ աշխատութեամբ ումեմն Յովհաննէս անուն
քահանայի պիտակ կրօնաւորի եւ հաբեղի, յԵրեւան
քաղաքի, ի մէջ վաճառականացն, որ Տէրաւանսարայ
(=Քարաւանսարայ) անուանի, ի թվին ՃԼԷ. (638) եւ
նոցին ՌՃԽԷ. (1698): Եթէ ախորժեսջիք՝ Տեառն շնորհ
եւ պատիւ ամէներանուհոյ մօր նորին, եւ թէ ոչ՝ ներել
աղերսեմ մերում տկարութեանս. ո՛ղջ լերուք:
Տե՛ս ձեռ. 727, 267ա-95ա: ա/371ա-3ա: բ/374բ-5բ:
գ/373աբ: դ/373բ-4բ: ե/378աբ: զ/378բ-9բ: է/379բ-80ա:
ը/380աբ: թ/380բ-1բ: ժ/375բ-6ա: ժա/376ա: ժբ/376ա:
ժգ/376ա-7ա: ժդ/377ա-8ա: ժե/382բ-3բ: ժզ/383բ: ժէ/383բ-6ա:
ժը/386ա-7ա: ժթ/387բ-8ա: ի/388աբ: իա/388բ-9ա: իբ/389աբ:
իգ/389բ-90ա: իդ/390ա-1ա: իե/391ա-2ա: իզ/392աբ: իէ/393բ4ա: իը/394աբ: իթ/394բ-5ա: լ/392բ-3բ: լա/395աբ: լբ/395բ6ա: լգ/396ա-7ա: լդ/397ա-8ա:
Ունի նաեւ՝

381բ-2բ [Վասն դստեր մեծատան] – Մեծատուն
ոմն ունէր դուստր մի միամօր... տապան սրբոյ կուսին
առնէ բժշկութիւնս մեծամեծս մինչեւ ցայսօր ժամանակի:
դ. 398ա-401բ Երանելւոյն Աթանասի արհի եպիսկոսապետի Աղէքսանդրացւոյ Հարցմունք վայելուչ եւ
պատասխանիք սրբոյն Կիւրղի Երուսաղէմի հայրապետի ե[ւ] բանիբուն հեռե[տորի] – Հարցումն.
Իջանէ՞ արատաւոր քահանային պատարագին Սուրբ
Հոգին, թէ՞ ոչ: Պատասխանի՝ Վասն ժողովրդեանն, որչափ որ պիղծ է քահանայն... ոչ հաղորդին ի պատուական մարմնոյ եւ յարենէն Քրիստոսի, պարտ է քննել:
– Գրչից 401բ (ստ. լս.) «Այս պատուական հարցմունքս
պակաս է օրինակէն, եթէ ուրեք գտջիք, գրեսջիք ի միւս կողմն»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Մեկենասի. 402ա Յիշատակարան գրքոյս – Ի հազարերրորդի եօթն հարիւրերորդի քառասուն եւ երկուերորդի (1742) ներմարմնութեան թուոյ կենարարին
մերոյ Որդւոյն Աստուծոյ եւ ըստ էական թուահաշուութեան հայոց հազարերորդի [հարիւրերորդի]* իննսուն
եւ մէկերորդի (1742), եւ յունարէն ամսոյ Մարտի
իններորդի եւ ըստ հայոց ամսոյ Արաց քսան եւ չորսերորդի ի Բիւզանդ մայրաքաղաքի ետու գրել զայս
գիրքս, որ ներպարունակի վարք եւ սրբութիւնք եւ
մրցմունք եւ պատմութիւնք երջանիկ կենաց եւ մահուան սրբոց հարցն եգիպտացւոց, երանելեաց ճգնաւորացն, այլ եւ վարք եւ պատմութիւնք եւ սքանչելագործութիւնք սրբոց հարցն եւ ճգնաւորացն եթօվպացւոց, այսինքն՝ հապաշաց, որ ասի Բանալի մտաց,
եւ ետու կազմել:
Ես՝ պիտակ անուամբ եւ ոչ արդեամբ կոչեցեալս,
հնազանդ անարժանս յարժանաւորաց, մեղապարտս
յանմեղաց, իբր ահրիեպիսկոպոս յերկրէն յԱրեւելից, ի
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գաւառէն Գողթնեաց, ի բարդուղիմահիմն վանաց
սրբազան առաքելոյն Թումայի, ուրանօր կայ սարսափելի արեամբն Քրիստոսի, յորոյ նուիրեցայ ես՝ ստրուկ
ծառայ ի ծնողաց իմոց զամս քա|402բ|ռասուն եւ չորս,
եւ եղէ նոյն սուրբ վանացն յաջորդ անարդիւն: Եւ զայս
գիրքս գրել ետու իմ ձեռօքս եւ եդի ի նոյն Սուրբ
վանքն Թումայի, որ յԱգուլիս գիւղաքաղաքի, իբր անջինջ յիշատակ ինձ եւ բարեմիտ ծնողաց իմոց՝ Առաքելոյն եւ Նիկարին, եւ այլ ընտանեաց իմոց, որք են ի
Տանակերտ գիւղի, ի վայելումն ինձ՝ անարժանիս եւ
յետ իմոյ գացօղ եղբարց եւ միաբանաց: Եւ որք
վայելէք ընթերցմամբ եւ շահեցմամբ հոգւոյ, յիշեսջիք
զիս՝ անարժանս աներեկ, ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերմէ. ամէն: Դարձեալ եթէ ոք յանդգնեսցի գողանալ
եւ հանել ի սուրբ վանացն Թովմայի առագելոյն, պարտական լիցի սարսափելի արեանն Քրիստոսի, որ եւ
ասասցեն հրեշտակք եւ մարդիկք. եղիցի, եղիցի:
* Լրացրել ենք վրիպմամբ չգրուած բառը:
Ծնթ. Ստացողը Գողթնի արքեպս., Ս. Թովմայ վանքի
առաջնորդ Յովհաննէսն է. տե՛ս ձեռ. 101, յշտկ. 215բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Գբ (1895 թ., շղագիր) Ընծայեալ ի Խորէն
քահանայէ Տէր Աստուածատրեանց Հանդամէջ գեղջ
Գողթան գաւառի, ի 1895 ամի, 10 Մայիսի:
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2. 402բ (ԺԹ. դ., շղագիր) Յիսուս Քրիստոսի մահտէսի տէր Աստուածտատուրի որդի Գրիքորս գրէցի:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 402բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝
«ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ/ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ/ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Գա՝ «1742, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», պհպ. Գ-ի եւ թ. 1ի միջեւ ստորին լս.ին սոսնձած
13x3,7 սմ թերթիկին՝ «834, 3324», 2ա՝ «Ոսկիփորիկ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Բբ՝ հայերէն տառեր, Պհպ. Գա՝
հայերէն տառեր, «ես մեղաոր եւ անպիտան. ամէն»,
Պհպ. Գբ՝ «կար, չար» (3 տող), խեւ ճե սեւ կարապ, Ես
կումեռնեմ տեսնամ յոշ, պհպ. Գ-ի եւ թ. 1ի միջեւ
ստորին լս.ին սոսնձած ՝ «Ալէքսան մ», 29բ, 180բ,
182ա, 401ա, 402ա՝ տառեր եւ խզբզոց, 99ա՝ «Առակաց»
(երկիցս), 116ա «Այս Գաբրիէլ կամեաց Ուստրխանց
այտրզաց», 177բ՝ «Աաստուածատուր Ստեփանեան,
յարտասարեա յարստամիս», 232բ՝ «հտոր առաչին,
մասն երգուրուր Ա ծ», 261ա՝ թռչնագիր Ա, 307բ՝
«կկարաց, մասն իմ կամ անել», 312բ՝ «մասն երորթի
յաւ քան /// (1 բառ անընկալելի) յոժարից», 370բ,
Պհպ. Դա՝ զանազան թուաբանական հաշուարկներ,
402ա՝ «1887-1742/145»:

3325
ԿԻՒՐՂԻ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԱՑՒՈՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 312 (գրչի թերթակալում՝ ա-յժբ., որ է՝ Ա. Կազմաստառից Բ. կազմաստառ). չգրուած՝ 1բ, 279ա-82բ, 290բ-3բ, 311ա2բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԶx12 (Ա 11, Ը 10)+3: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ թագով պսակուած բուսական ոճաւորմամբ
ուղղանկիւն, որի մէջ. «WERGOT / VERRAVT / HATWOL /
GEBAVT / HANSEISEL»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (14,5x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 162ա): ՏՈՂ՝ 25:
ԿԱԶՄ՝ տպարանային, դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի (Ա
փեղկին՝ ձուաձեւ, ճաճանչներով շրջապատուած բոլորակի մէջ
խաչելութեան տեսարան եւ պատարագի խորհուրդը՝ սկիհ: Խաչելութեան եւ պատարագի խորհուրդի միջեւ. «IHS»: Միջին
շրջանակում՝ «OMNIS ENIM QUICUNQUE INVOCAV ERIT
NOMEN DOMINI SALWS ERIT»: Ձուաձեւ շրջանակի տակ՝
«1619»: Բ. փեղկին՝ ձուաձեւ շրջանակի մէջ Աստուածամօր «Եօթ
վերք»ը, շրջանակի մէջ. «EIA MATER FONS AMORIS ME
SENTIRE VIM DOLORIS FAC UT TESUM LUGEAM»).
միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. Լուսանցակողերը՝ կանաչ:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, մէջքի եւ Բ. փեղկի եզրերի կաշին թափուած, 2ական գամերն ու կապիչներն ընկած, թ.
11՝ ամբողջովին, թ. 310-2՝ հիմքից մասամբ անջատ, թ. 309-12՝
ստորին լս-ին պատռուածքներ, գրեթէ բոլոր թերթերի վերին լսին, թ. 303-12՝ եզրերին խոնաւութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-39բ Սրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրու հայրապետին Պարապմունք յաղագս մարդանալոյ Միածնին
Տե՛ս ձեռ. 115, 175ա-206բ: Ցանկ/չիք: ա/2ա-3ա: բ/3ա4ա: գ/4աբ: դ/4բ-5ա: ե/5աբ: զ/5բ-6ա: է/6ա-7ա: ը/7ա-8ա:
թ/8աբ: ժ/8բ-9ա: ժա/9աբ: ժբ/9բ-12բ: ժգ/12բ-5ա: ժդ/15աբ:
ժե/15բ-6բ: ժզ/16բ-7բ: ժէ/17բ-8բ: ժը/18բ-9ա: ժթ/19ա-21ա:
ի/21ա-2բ: իա/23ա-5բ: իբ/25բ-7բ: իգ/27բ-8բ: իդ/28բ-31բ:
իե/31բ-5ա: իզ/35բ-9բ:

Բ. 39բ-272բ [Թուղթ եւ ճառք Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ]

Նմուշ 162ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 2ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, կանաչ, կարմիր:

Տե՛ս ձեռ. 115, 206բ-400բ: ա/39բ-43ա: բ/43բ-53ա:
գ/53ա-8ա: դ/58ա-73ա: ե/73ա-7բ: զ/77բ-92բ: է/93ա-6ա:
ը/96ա-100ա: թ/100ա-4ա: ժ/104ա-16ա: ժա/116ա-53ա:
ժբ/153ա-62բ: ժգ/162բ-220բ: ժդ/220բ-6ա: ժե/226ա-30բ:
ժզ/231ա-41ա: ժէ/241ա-5ա: ժը/251ա-3բ: ժթ/չիք: ի/304ա310բ: իա/264ա-72բ: իբ/245ա-51ա:
Յաւելեալ ունի.
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1. 283ա-90ա [Սրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսի
Աղեքսանդրի Թուղթ առ Եպիկտիմոն եպիսկոպոսն
Կորընթացւոց, յաղագս ուղղափառ հաւատոյ, ընդդիմութիւն սակաս յարուցելոյն հակառակ ճշմարիտ
եւ սուրբ հաւատոյ] – (սկզ. թափուած) /// Ներգործեալ գրեցելոյն, զոր չէր պարտ գրել... այսինքն՝
իւրաքանչիւր ոք ի սրբոյն ծնաւ կամ վասն էր այս:
Տե՛ս Գիրք Պարապմանց սրբոյ Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրու հայրապետի յաղագս մարդանալոյ Միածնին, Կ.
Պօլիս, 1717, էջ 492-504:

Գ. Ա. 253բ-64ա Սըրբոյն Թէոդոսի եպիսկոպոսի
Անկիւրեա Խաւսք. աւր ծննդեան փրկչին մերոյ եւ Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ի կուսէն ծնաւ, եւ եթէ
Աստուած է ծնեալն՝ մարդ եղեալ սքանչելեաւք եւ ոչ
փոխադրութեամբ յուրեանն եւ եթէ միեւնոյն է եւ այն
եւ այս ասացեալ, եւ ոչ մտածութեամբ եւ ոչ
խորհրդով անջատեալ – Պայծառ եւ հրաշափառ է
մերձակա տօնիս խորհուրդ... հանդերձ սըրբով եւ
կենդանարար հոգւովն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
– 264ա Ի խաչն եւ Աստուածածինն, աղօթական
բան Գէորգա վարդապետի – Նորահրաշ ծագմամբ երեւեալ... դարձեալ կեցուսցես զմեզ այժմ եւ աւուրն ահեղի:
Տե՛ս ձեռ. 115, 383բ-92ա:

բ. 294ա-301բ Նորին Թէոդորոսի եպիսկոպոսի
Խօսք երկրորդ ի Յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի, ի քննութիւն ի դիմողաց յորում, թէ՝ Մի է
Աստուած Տէր Յիսուս – Պայծառ է մերձակայ տօնիս
պատճառ եւ հասարակ փրկութիւն... զհրովարտակ
թագաւորին ապականեալ, որպէս զբան թագաւորին:
Տե՛ս ձեռ. 115, 392ա-8բ:

Դ. 272բ-8բ Նորին Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրացւոյ առ Նեստոր հայհոյիչ – Ամենայն ինչ
յայտնի եւ ուղիղ է իմաստոց... եւ ասացեր զանաւրէնութիւն վասն (այսչափ):
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Ե. 301բ-3բ Սրբոյն Կիպրիանոսի եպիսկոպոսի
Ափրիկեցւոյ Գարտագէն քաղաքի գիտողի եւ վըկայի,
յորմէ որ յաղագս ողորմութեան ճառեն – Բազում եւ
մեծամեծք են, եղբա՛րք սիրելիք, աստուածայինքն բարեգործութիւնք... եւ որ ի կարգին է: Այսոքիկ գլուխք
ընթերցուած յԵփեսացւոցն ի լուծումն Նեստորի:
Զ. 304ա Յիշատակարան թարգմանութեան Գրքի
Պարապմանց – Ի վեց հազարերորդի երկերիւերորդի
քսաներորդի չորրորդի ամի... եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
Ծնթ. Հաշուի առնելով այս եւ 3326 ձեռագրի տփի կազմութիւնը, միաւորների կարգը, բաց թողնուած մասերի նոյնութիւնն ու նախագաղափար օրինակի յիշատակարանի առկայութիւնը, ենթադրելի է, որ ընդօրինակուած են նոյն գաղափար
օրինակից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

287բ-9ա (ստ. լս.) Աւարտեցաւ սուրբ գիրքս,
|288ա| ի թվին ՌԾԷ. (1608) |288բ| եւ ի ամսեանն
|289ա| հոկտեմբեր ամսոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

204բ (ԺԸ. դ., շղագիր) Եղբա՛յրք, Լովա ժամկոչ
հաց մի խոտացօ սուրբ Էրուսաղէմայ Ե. (5) ամիս
եպիսկոպոս մի քահանա մի հետն ընկան, չի կարացին
առնել:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 2բ, 124բ, 310բ սեւ թանաքով
ութանկիւն՝ «ԳԻՐՔՍ / ՍՈՒՐԲ ԷՋՄ/ԻԱԾՆԱ Է», 312ա սեւ
թանաքով բոլորակ՝ «[ՔՐԻՍՏՈՍ]Ի ԾԱՌԱՅ / [Ս]ԱՐԳԻ[Ս] / [Ա]ԲԵՂԱ» (դրոշմուած կիսով):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին սոսնձած թղթիկին՝ «Պարապմանց
գիրք Կիւրղի Աղէքսանդրու եպիսկոպոսի», 1ա՝ «838,
3325», «ԺԸ., Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. կազմատառին՝ «Քարոզ պատուիրանին աղաւթքն Վարդան վարդապետին ասացեալն է»:

3326
ԿԻՒՐՂԻ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԱՑՒՈՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
ԺԷ. դար
ՍՏԱՑՈՂ՝ Թորոս:
ԹԵՐԹ՝ 305. չգրուած՝ 1ա-2բ, 303բ-5բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԶx12 (Թ,
ԺԹ 10, ԻԳ 14, ԻԶ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւոր եզրերով ձուածիր, որի մէջ 2 խաչ, վրան թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,5x10,5): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 128ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ երկրաչափական ճնշագծերով շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը՝ տախտակ,
աստառը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 128ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 3ա, Լո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, խաչ:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, 2ական գամերն ու
կապիչներն ընկած, դռնակը Բ. փեղկից կիսով չափ անջատ, թ.
300-5ը հիմքից մեծ մասամբ անջատ, գրեթէ բոլոր թերթերին խոնաւութեան հետքեր, թ. 1-80, 129-41ի վերին լս-ին, թ. 98-105ի
ստորին լս-ին, թ. 302-5ի գրադաշտին՝ ցեցի անցքեր, թ. 73-96՝
խոնաւութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՒԹԻՒՆ
Ա. 3ա-42բ Սըրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսապետի,
Աղէքսանդրու հայրապետին Պարապմունք յաղագս
մարդանալոյ միածնին
Տե՛ս ձեռ. 115, 175ա-206բ: Ցանկ/չիք: ա/3ա-4ա: բ/4ա5ա: գ/5ա-6ա: դ/6աբ: ե/6բ-7ա: զ/7ա-8ա: է/8աբ: ը/8բ-10ա:
թ/10աբ: ժ/10բ-1ա: ժա/11աբ: ժբ/11բ-5ա: ժգ/15ա-7ա:
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ժդ/17ա-8ա: ժե/18ա-9ա: ժզ/19ա-20ա: ժէ/20ա-1ա: ժը/21աբ:
ժթ/21բ-3բ: ի/23բ-5ա: իա/25ա-8ա: իբ/28բ-30բ: իգ/30բ-1բ:
իդ/31բ-4ա: իե/34բ-8բ: իզ/38բ-42բ:

Բ. 42բ-288բ [Թուղթ եւ ճառք Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 115, 206բ-400բ: ա/42բ-6բ: բ/46բ-56բ: գ/56բ61բ: դ/61բ-76ա: ե/76ա-80բ: զ/80բ-95ա: է/95ա-8ա: ը/98ա-101բ:
թ/102ա-6ա: ժ/106ա-18ա: ժա/118ա-55բ: ժբ/155բ-66բ: ժգ/167ա230ա: ժդ/230ա-6ա: ժե/236ա-40բ: ժզ/241ա-52ա: ժէ/252ա-7ա:
ժը/26 3-6բ: ժթ/չիք: ի/չիք: իա/279ա-88բ: իբ/257ա-63բ:
Ծնթ.՝ լս-ներում այլ ձեռքով մեկնութիւններ՝ 3բ, 8բ, 10բ,
11ա, 20բ եւ այլն:
Ունի նաեւ՝

1. 295ա-303ա [Սրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսի
Աղէքսանդրի Թուղթ առ Եպիկտիմոն եպիսկոպոսն
Կորընթացւոյ, յաղագս ուղղափառ հաւատոյ ընդդիմադրութիւն սակաս յարուցելոցն հակառակ ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյ] – ///ներգործեալ զոր ոչ են
պարտ գրել, որպէս զի ինչ յիշատակ... այսինքն՝ իւրաքանչիւր ոք ի սրբոյն ծնեալ կամ վասն էր այս/// (թերի,
որի մասին լս-ում ծանուցում. «Աստ երեք թուխդ պակաս է»:
Տե՛ս Գիրք Պարապմանց սրբոյն Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրու հայրապետի յաղագս մարդանելոյ միածնին, Կ. Պօլիս,
1717, էջ 492-504:

Գ. 266բ-79ա Սըրբոյն Թէոդոսի եպիսկոպոսի Անկիւրեա Խաւսք. աւր ծննդեան փրկչին մերոյ եւ Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ի կուսէն ծնաւ, եւ եթէ
Աստուծոյ է ծնեալն՝ մարդ եղեալ սքանչելեաւք եւ ոչ
փոխադրութեամբ էութեանն, եւ եթէ միեւնոյն է եւ
այն եւ այս ասացեալ եւ ոչ մտածութեամբ եւ ոչ
խորհրդով անջատեալ – Պայծառ եւ հրաշափառ է
մերձակա տօնիս խորհուրդ... հանդերձ սըրբով եւ կենդանարար հոգւովն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
– 278բ-9ա Ի խաչն եւ Աստուածածինն, աղօթական բան Գէորգա վարդապետի – Նորահրաշ ծագմամբ երեւեալ... դարձեալ կեցուսցես զմեզ այժմ եւ
աւուրն ահեղի:
Տե՛ս ձեռ. 1154, 383բ-92ա:

Դ. 288բ-295ա Նորին Կիւրղի եպիսկոպոսի Աղէքսանդրացւոյ առ Նեստոր հայոյիչ – Ամենայն ինչ
յայտնի եւ ուղիղ է... եւ ասացեր զանաւրէնութիւն
վասն/// (տե՛ս ձեռ. 478, 366ա-61ա):
Ծնթ. Հաշուի առնելով այս եւ 3325 ձեռագրի տփի կազմութիւնը, միաւորների կարգը, բաց թողնուած մասերի նոյնութիւնն ու նախագաղափար օրինակի յիշատակարանի առկայութիւնը, կարծում ենք, որ ընդօրինակուած են նոյն գաղափար
օրինակից:
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300բ-2ա (ստ. լս., 1608 թ.) Աւարտեցաւ սուրբ
գիրքս |301ա|, ի թիվս ՌԾԷ (1608) |301բ| եւ ի
ամսեանն |302ա| հոկտեմբեր ամսոյ:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 296, Հմր 361:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 166բ Ո՛վ ընթերցող այր, յորժամ զայս սուրբ
գիրք կարդաս, աղերսեմ ի քէն՝ զթերավարժ գծողս
չմոռանաս՝ լոկ անուն, զի ո՛չ խիստ. հմուտ չէի գրագրութեան, բայց ձեր վեհ եւ խորիմաստութեամբդ՝
փակ լիցի իմ կարճ խելս, զի կար իմ այսչափ էր: Այլ
առաւել եւ զուսումնասէրն զտէր Թորոս (նախապէս
եղած «զԹորոս դպիր», ապա ձեւափոխած), որ է որդի
պարոն Աթապէին, որ ետ ըզսուրբ գիրքս իւր արդեանցն գրել, զոր Աստուած բարով վայելել տացէ
նմա, երկայն աւուրբք եւ իւր ծնիցելոցն: Այլեւ պաղատիմ խիստ՝ թէ գտնուք զպակասն, բայց դուք լըցուցէ՛ք
նայելով վերոյ գրեցելոյս իմո:
230ա Ո՜հ, ո՜հ, ո՜հ ինձ՝ մեռեալ եւ փտեալ մեղօք ի
լիս, թէ գիրս իմ մնաս եւ ձեռս փոշի հող դառնաս,
բայց դու, ո՛վ բարի ընթերցող, չմոռանաս:
303ա Եւ այլ պիտոյ է նօտարել, բայց ոչ էր կատար
ի մէջ օրինակիս: Երբ հանդիպիք, ո՛վ ընթերցողք,
գաղափարելով զթերին լըցուցէք, զի է ճոդն սորա
«կամ վասն էր այս»: Եւ զգծողս սորա առանց
պարսաւանաց թողէ՛ք, այլ բաւ է, զի կար իմ այսչափ
էր: Գիտասջիք, ո՛վ ընթերցողք, զի կատարս սորին ի
վեր է Բ.դ տողիս վրա: Դարձեալ գիտասջիք, զի է
գրածն «կամ վասն էր այս»:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 296, Հմր 361:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

3ա (1660 թ., շղագիր) Նիկոլայոս Թորոսենց արքեպիսկոպոս լեվահայոց, թվին ՌՃԹ. (1660):
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ՌՃԹ. – 1660, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», 2ա՝ «883, 3326», մէջքին սոսնձած թերթիկին՝
«Գիրք պարապման 37»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա «զանապական» (երկիցս), «Նեստորիոս աշակերտ էր Դիոդորոսի», «զանա» (6 անգամ), 1բ՝ «յաղագս թէ վասն էր կոչի Պարապմանց,
յաղագս թէ զինչ է Էմմանօէլ», 2ա՝ «Ես Քրիստոս Աստուած, Հօր եւ Որդոյ, զա», 303ա՝ «են իմանալիք եւ
զգալիք», 305բ՝ «Էմմանօէլ», հայերէն եւ ռուսերէն
զանազան անկապակից տառեր:
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ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՐԲՈՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ
ՄԱՏԹԷՈՍԻ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր՝ Վարդիքի որդի:
ԹԵՐԹ՝ 474+1-1 (կրկն.՝ թ. 173, թռիչք՝ թ. 386-8): ՊՐԱԿ՝ ԱԽԱx12 (Ա 6, Բ 9, Դ 11 ԽԱ 1): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «WERGOT / VERRAVT HATWOL / GEBAVT /
WOCPEISEL»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(13,5x9,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 27ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ բաց շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ (վջ)՝
չգրուած սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 27ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, ճաքճքած, ցեցի
անցքերով. նորոգուած ԺԹ. դարում, որոշ թերթեր սխալ կազմած.
Ա. պրակի թերթերն են 466, 471, 472, 473, 474, 470, սկզբից եւ
վերջից թափուած են 3ական թ. (կարդալ՝ 466բա-471աբ-472473-474-470), Բ. պրակի սկզբից թափուած է 2 թ., ապա թ. 469,
1 թ. թափուած, թ. 3-11ը (կարդալ՝ 469աբ-3աբ), կարդալ՝ 465աբ
-468աբ-467աբ. թ. 467-ից յետոյ թափուած առնուազն 11 թ., թ.
466ից առաջ եւ թ. 470ից յետոյ 3ական թ., թ. 469ից առաջ 2 թ.,
թ. 469-3ի միջեւ 1 թ.: Թերթերի եզրերին խոնաւութեան հետքեր,
գրադաշտը թանաքի թթուայնութիւնից գունափոխուած, թ. 90-3՝
գրադաշտի վերին մասը թափուած, նորոգման ժամանակ լրացուած սպիտակ թղթով, թ. 299 ստ. լս., թ. 466-74՝ եզրերը պատռտուած. լուսանցակողերը գունաթափ, սեւացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
470ա-4բ, 3ա-469բ Գրիգորի աշակերտի եռամեծի
եւ տիեզերալոյս վարդապետի Յովհաննու Որոտնեցւոյ հաւաքեալ քաղուացւոյ մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին Մաթէոսի. նախերգաբար բաղդատութիւն
չորս գետացն եդեմաբուղխ զչորից աւետարանչացն
հոգեբուղխ
Տե՛ս ձեռ. 1198, 270ա-456բ: Ցանկ/466բա, 471աբ (սկզ.
թափուած՝ /// եւ Սաղոմոն: Այսն չար: Ել սերմնացան... Եւ յետըն թագաւորեցան...): Ցանգն է առաջին հատորի մեկնութեան/471բ-4բ: 1/470աբ, 469աբ, 3ա-69բ (Ա-Գ՝ թափուած, ///
ամենայն ամք կենաց նորա ՂԹ. ամ: Իսկ չորք գետքն...):
Ցանգն է երկրորդ հատորին/69բ-74ա: 2/74ա-173ա: Ցանգն է
երրորդ հատորին/173ա-4բ: 3/175ա-224բ: Ցանգն է չորս հատորին/224ա-6ա: 4/226բ-86բ: Ցանգն է հինգերորդ հատորին/
286բ-90ա: 5/290ա-370ա: Ցանգն է վեցերորդ հատորին/
370ա-5ա: 6/375ա-465աբ, 468աբ, 467աբ: (վջ թափուած՝ այլ ի
սոցանէ այլ ոք ճշմարտութեամբ իմացան ///, ԻԷ-ԻԸ. Թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 375ա Եւ զեղկելի գծողս Գրիգոր՝ Վարդիքի
որդի արժանի՛ առնէք յիշել ի Տէր, աղաչեմ, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «885, 3327», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», մէջքին սոսնձած թերթիկին՝ «Քրոզգիրք 39»:

3328
ԻԳՆԱՏԻՈՍԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՂՈՒԿԱՍՈՒ
Կ. ՊՈԼԻՍ
ԳՐԻՉ եւ ԾԱՂԿՈՂ՝ Ստեփաննոս Կաֆայեցի:
ԹԵՐԹ՝ 128. չգրուած՝ 1ա, 1բ-4բ 6ա, 126ա-8բ: ՊՐԱԿ՝ 1+2+110x12 (1՝ 13, 10՝ 11)+3+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով, այլ թուղթ
(թ. 2-3, 126-7)՝ մոխրագոյն, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22,3x
15,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմիրով սահմանագծուած (16,5x
10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 16ա): ՏՈՂ՝ 35: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դեղին
մետաքս. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ թ. 1, 128՝
չգրուած թուղթ:

Նմուշ 16ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Իգնատիոս մեկնիչ՝ 6բ (նկարի
շրջանակի մէջ, վերին աջ անկիւնում՝ «Սուրբ Իգնատիոս
մեկնիչ», ստորին շրջանագծով՝ Մեսրոպ Սմբատեանի ձեռքով՝
«Մես. նկարիչ», «Իգնատիոս վարդապետ մեկնիչ Ղուկասու
Աւետարանի»): Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 8ա (վերեւում՝ «Մ. Ե. Ս.»):
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչուն: Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, կապոյտ, բրոնզ, մանուշակագոյն, վարդագոյն:

ՌՃԿԷ. – 1718
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. Մատենագիտութիւն Թ.-ԺԹ. դդ., Գահիրէ, 1998, էջ 719:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը՝ մաշուած, 3ական գամերն ու կապիչներն ընկած, փեղկերի անկիւնների կաշին թափուած, մէջքի
կաշին վերից վար ճեղքուած եւ պատռուած, թ. 1, 128՝ եզրերը
դեղնած, թ. 4-8՝ անկիւններին մատնահետքեր, 122բ-3ա՝ կնքադրոշմի թանաքից անկիւնները սեւացած, թ. 76՝ գրադաշտին
անցք:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
7ա-122բ [Մեկնութիւն Աւետարանին, զոր արարեալ է Իգնատիոսի սրբոյ վարդապետի, ի խնդրոյ
տեառն Գրիգորիսի հայոց կաթողիկոսի եւ հայրապետի]
Ծնթ. Ձեռագիրս տարբեր է Հմր 1246 ձեռագրից, բնագրի 2
հրատարկութիւններից՝ (Կ. Պօլիս, 1735, 1824) բազմաթիւ նոր
միաւորներով, Ղուկասի Աւետարանի մէջբերումները ոչ բառացի են, այլ՝ պատմողաբար: Տե՛ս նաեւ Ս. Գրքի հայերէն մեկնութիւնների մատենագիտութիւն, պատրաստեցին՝ Ե. եպս.
Պետրոսեան, Ա. Տէր-Ստեփանեան, Երեւան, 2002, էջ 90:
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– 7ա Ցանկ Ղուկասու Աւետարանին մեկնութեան
– Ա. Նախ եւ առ[ա]ջին. վասն նախադրութեան Յառաջաբանութեան... ԾԸ. Եւ հանէ զնոսա ի Բեթանիա. եւ
այլն:
– 7բ [Քրիստոսի ազգաբանութիւն] – Ի հնգետասանին միջին ի յազգահամարն է. անդ գի՛տ տեղին, ուր
կարմիր նշանն է աստղանման: Ի Ղուկաս ասէ, որ Մատաթայն, որ Յովրամայն, սա էառ կին զԳոթողիայ...
որպէս եւ կարծէին որդի Յովսէփայ, այլ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած Բանն անմայր յերկինս եւ անհայր յերկրի, որում փառք յաւիտեանս:
ա. 8աբ Ա. [Առաջաբանութիւն] – Լնուլ զայս
իմաստ աստուածային... սկսանին ի գրելն իւրում կարգել զբանս իւր այսպէս:
բ. 8բ-14ա Բ. [Բան]. Քանզի բազումք յօժարեցին
վերստին կարգել... [Ա. 1] – [Մեկնութ.] Եւ արդ,
զորո՞ց ասէ բազումս... այլ միայն մարդկան այսպիսիքս պարսաւեալ լինին:
գ. 14ա-8ա Գ. [Բան]. Եւ յամսեանն վեցերորդի
առաքեցաւ Գաբրիէլ... [Ա. 26] – [Մեկնութ.]. Ամիսս
Զ.րդ զՆիսան ասէ... դիւրին է հաւաքել զվկայութիւնս
ամենայն ուրեք:
դ. 18բ-21բ Դ. [Բան]. Եկաց Մարիամ առ նմայ
իբրեւ ամիսս երիս... [Ա. 56] – [Մեկնութ.]. Որժամ
ծանեան այն ով իցէ... երեւցաւ նա Իսրայէլի իբրեւ
զհրեշտակ յերկնից իջեալ:
ե. 21բ-2ա Ե. [Բան]. Եւ եղեւ ընդ աւուրսն ընդ
այնոսիկ... [Բ. 1] – [Մեկնութ.]. Աստուածային նախահոգութեամբն ամենայն ինչ ըստ պատշաճի... մոքուցն
ընծայաբերութեամբն եւ երկրպագութեամբ, յաղագս
որոյ ասէ աւետարանիչն:
զ. 22բ-4ա Զ. [Բան]. Եւ հովիւքն էին ի տեղոջն
յայնմիկ... [Բ. 8] – [Մեկնութ.]. Մեկուսացոյց զանձն ի
բազմաց... զնոսա արժանացոյց ի տեսողս լինել անճառ խորհրդոցն:
է. 24աբ Է. [Բան]. Եւ իբրեւ լցան աւուրք ութ... [Բ.
21] – [Մեկնութ.] Յանձն առնու եւ զայն ըստ օրինաց...
յառաջ քան զյղանալն զնա եւ յետ յղութեանն
Յովսէփայ ա[սա]ցաւ:
ը. 24բ-8բ Ը. [Բան]. Իբրեւ լցան աւուրք սրբութեան նոցա... [Բ. 22] – [Մեկնութ.] Որոց են այս
աւուրք սրբութեան, այն է, զոր գրեաց Մովսէս... այլ
իբրեւ համապատուակից բնակէ:
թ. 28բ-30ա Թ. [Բան]. Եւ երթային ծնօղքն նորա
յամի յամի... [Բ. 41] – [Մեկնութ.] Ասէ՝ ի Մովսէսէ
աւանդեցաւ նոցա... ուսուցանէր ի ժողովուրդս նոցա
փառաւորեալ յամենեցունց:
ժ. 30ա-2բ Ժ. [Բան]. Ի հնգետասաներորդի ամի
տէրութեան Տիբերեա կայսեր եւ ի դատաւորութեան
Հրէաստանի Պիղատոսի... [Գ. 1] – [Մեկնութ.]. Աստ
Ղուկաս անթերի պահէ զժամանակն... գերի առեալ եւ
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կամեալ զհսկայն սկի[զ]բն այնուհետեւ վարդապետութեան եւ ուսուցանելոյ:
ժա. 32բ-5բ ԺԱ. [Բան]. Դարձաւ, ասէ, Յիսուս զօրութեամբ Հոգոյն ի Գալիլեայ [Դ. 14] – [Մեկնութ.].
Զիարդ ոչ զարհուրեցան նոքա... զի դեւք ի բազմաց
ելեալ խոստովանէին, թէ Որդի է Աստուծոյ:
ժբ. 35բ-7ա ԺԲ. [Բան]. Իբրեւ տիւ եղեւ, ել... [Դ.
43] – [Մեկնութ.]. Վասն զի այն գիշեր կալաւ օթեւանս
ի տան պատրաստի... այլ վայրպար եւ անճահս բարբառել:
ժգ. 37ա-8բ ԺԳ. [Բան]. Ժողովէ այնուհետեւ
զգունդն աշակերտացն... – [Մեկնութ.]. Սկիզբն առնէ
երանել զաղքատութիւն... տա զառողջութիւն ախտացեալ մանկանն:
ժդ. 38բ-40ա ԺԴ. [Բան]. Եւ եղեւ ի վաղիւ անդ՝
երթայր աշակերտօք... [Դ. 5] – [Մեկնութ.]. Ոչ կամէր
նա ի միում տեղւոջ լինել... զի կրելի են օրէնք նորա, եւ
ճշմարիտ է տէրութիւն նորայ:
ժե. 40ա-2ա ԺԵ. [Բան]. Աղաչէր զնա ոմն ի
փարիսեցւոց... [ԺԱ. 37] – [Մեկնութ.]. Փարիսեցի էր,
այլ ոչ չարութեամբ լցեալ... ասէ. ե՛րթ, հանգի՛ր ի խաղաղութիւն:
ժզ. 42ա-3ա ԺԶ. [Բան]. Եւ յետ այսորիկ շրջէր...
[Է. 1] – [Մեկնութ.]. [Ա]ստի յայտ է, զի յիրաւի է զայս
օծումն... ժողովուրդն ակն ունէին նախանձու չարութեամբ ընդ նմայ:
ժէ. 43ա-5ա ԺԷ. [Բան]. Ի նմին ժամու գա իշ[խ]անն... – [Մեկնութ.]. Այս եղեւ, զի յամօթ լիցին
ժպիրհքն... Քրիստոս պատմի եւ ընդ խնդամ այս:
ժը. 45աբ ԺԸ. [Բան]. Եւ ի կատարել աւուրցն վերանալոյ նորա... [Բ. 1] – [Մեկնութ.]. Եւուրս վերանալոյն ի դէպ է իմանալ... այլ թողին անդէն եւ գնացին
զհետ նորա:
ժթ. 45բ-7բ ԺԹ. [Բան]. Յետ այսորիկ երեւեցոյց
Տէր... [Ժ. 1] – [Մեկնութ.]. Զայս նկարեալ եցոյց օրինակ... զի անուանք ձեր գրեալ են յերկինս:
ի. 47բ-8ա Ի. [Բան]. Ի նմին ժամու ցնծացաւ Յիսուս... [Ժ. 21] – [Մեկնութ.]. Ամենայն ուրեք ի տնօրինականս Տեառն մերձ դնեն... տեսանել այլ երանելիք
սոքա, որք արժանացան:
իա. 48աբ ԻԱ. [Բան]. Եւ ահա յարեաւ ոմն օրինական... [Ժ. 25] – [Մեկնութ.]. Այս օրինական ի հարցուածոյն եւ ի պատասխանոյն... առ այս ասէ Յիսուս:
իբ. 48բ-50ա ԻԲ. [Բան]. Այր մի իջանէր յԵրուսաղեմէ... [Ժ. 30] – [Մեկնութ.]. Ամենայն ոււրեք զանձն
օրինակ տա մեզ ամենայն բարեաց... ասէ՝ Ե՛րթ, արա՛
դու այնպէս եւ կեցիս:
իգ. 50աբ ԻԳ. [Բան]. Եւ եղեւ ի գնալ (=գալն)
նոցա... [Ժ. 38] – [Մեկնութ.]. Զարմանք են այնչափ
խոնարհութիւնն յորպիսի տունս մտանէր... որ ոչ երբէք պակասի նմանէ այս է ոչ բարձցի:
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իդ. 50բ-1ա ԻԴ. [Բան]. Եւ եղեւ ի տեղոջ կալ յաղօթս [ԺԱ. 1] – [Մեկնութ.]. Որպէս ամենայն առաքինութեանց զանձն օրինակ եցոյց... զի հաւատարիմ
լսողացն ասացեալքն լինիցին:
իե. 51ա-2ա ԻԵ. [Բան]. Ո՞վ իցէ ի ձէնջ, որոյ իցէ
բարեկամ... [ԺԱ. 5] – [Մեկնութ.]. Այս առակ եւ դատաւորին հաւասարապէս խրատեն զմեզ... իսկ զբարին՝ ժամանակն եւ պատահումն իրացն:
իզ. 52ա-4բ ԻԶ. [Բան]. Յետ այսորիկ մատուցին
դիւահար մի... – [Մեկնութ.]. Իսկ Յիսուս, որոյ ամենայն ինչ յա[յ]տնի է, ոչ խնդրէ... զի նա տայ պատասխանի փոխանակ նոցայ:
իէ. 54բ ԻԷ. [Բան]. Ասէ ոմն ի ժողովրդենէն՝ Վարդապե՛տ, ասա՛յ ցեղբայր իմ... [ԺԲ. 13] – [Մեկնութ.]. Որպէս օրէն է զրկելոց առ արս արդարս... օրինակաւ արդարացուցանէ զասացեալսն բանիւ:
իը. 54բ-6բ ԻԸ. [Բան]. Ասէ առն, որում մեծատուն
ետուն... – [Մեկնութ.]. Զայս առակ եդ առաջի, զի ուսեալ մեր զանձինս... ապա եւս բարձրացուցանէ
զմիտս լսողացն:
իթ. 56բ-8ա ԻԹ. [Բան]. Մի՛ երկնչիր, հօ՛տ փոքրիկ,
զի հաճեցաւ... [ԺԲ. 32] – [Մեկնութ.]. Հօտ փոքրիկն
ասացին ոմանք վասն մարդկան ազգի... որում բազում
աւանդեցաւ, առաւել եւս պահանջ[եսցեն] ի նմանէ:
լ. 58ա-9բ Լ. [Բան]. Հուր եկի արկանել... [ԺԲ. 49]
– [Մեկնութ.]. Զօրութիւն Աւետարանին պէսպէս օրինակօք նմանեցուցանէ... արդարեցուցանել զայս
խնդիր կրկնապատիկ մտօք:
լա. 59բ-60ա ԼԱ. [Բան]. Եկին առ նայ ոմանք ի
նմին ժամանակի... [ԺԳ. 1] – [Մեկնութ.]. Յարմար
պատահեց եւ այս համբաւ այսոցիկ բանից... մեծացուցանել ըզշտեմարանս ըստ նմին եւ աստ:
լբ. 60ա-1ա ԼԲ. [Բան]. Թզենի մի էր յայգւոջ...
[ԺԳ. 6] – [Մեկնութ.]. Եւ զի՞նչ արդեօք պարտ է յառակէս ուսանել, եթէ ոչ... չարաչար կորուսցէ եւ իմում
հօտիդ ես խնամարկեցից <եւ>:
լգ. 61ա-2ա ԼԳ. [Բան]. Եւ ուսուցանէր ի միում ժողովրդանոցն ի շաբաթու [ԺԳ. 10] – [Մեկնութ.] Ժողովարան տեղի աղօթից շինեցաւ յամենայն տեղիս...
յինքն փոխադրել բնութիւն:
լդ. 62ա-3բ ԼԴ. [Բան]. Եւ շրջէր ընդ քաղաքս եւ ընդ
գեօղս [ԺԳ. 22] – [Մեկնութ.]. Ոչ կամէր թէ բնաւ զոք
անտես արասցէ... այլ անձամբ զանձինս օտարացուցին ի շնորհէն:
լե. 63բ-4բ ԼԵ. [Բան]. Ի նմին աւուր մատեան
ոմանք ի փարիսեցւոց... [ԺԳ. 31] – [Մեկնութ.]. Ի
նմին աւուր ասէ, յորում զայսպիսի երկիւղալից բանս
առաջի եդ... իսկ Ղուկաս, որ անդ էր, մերձ էր:
լզ. 64բ-5ա ԼԶ. [Բան]. Եւ եղեւ ի մտանելն նորա ի
տուն... [ԺԴ. 1] – [Մեկնութ.]. Թէպէտ եւ առնէին
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ուրէք ուրէք փարիսեցիքն ընդունելութիւն նմա... եղեն,
հրամայաց եւ հաստատեցան:
լէ. 65ա-6ա ԼԷ. [Բան]. Տեսեալ զնոսա զիարդ
բարձընտիր լինէին ի կոչմունս... [ԺԴ. 7] – [Մեկնութ.]. Առ խոնարհութիւն մեծաւ խնամով կրթէ
զմեզ... զպարզ ասացեալն առակաւ յարգէ:
լը. 66ա-8ա ԼԸ. [Բան]. Ասէ ո՞ ոք կամիցի շինել
աշտարակ... [ԺԴ. 28] – [Մեկնութ.]. Դէմք առակիս
այսպիսի տան զկարծիսն... զհօրն բարեմտութիւն եւ
զանյիշաչարն լինել: Այսքան առ այս:
լթ. 68բ-75ա ԼԹ. [Բան]. Առն միոջ էին Բ. որդիք...
[ԺԵ. 11] – [Մեկնութ.]. Դէմք առակիս առ ամենակալ
բնութիւն արարչին Աստուծոյ հայի... սոյնպէս եւ յառնելն եւ ի գտանելն ուրախութիւն:
խ. 75ա-80ա Խ. [Բան]. Եւ ասէր առ աշակերտսն.
Այր մի էր մեծատուն... [ԺԶ. 1] – [Մեկնութ.]. Ըստ
ժամանակին կարգաւ եդին ամենայն բանք առակիս...
յորմէ բաժանեցաւ եւ առ որում բնակեաց:
խա. 80ա-4բ ԽԱ. [Բան]. Այր ոմն էր մեծատուն,
ագանէր... [ԺԶ. 19] – [Մեկնութ.]. Առակիս բան
ոմանց սապէս թուեցաւ, թէ... մերձ դնէ զգուշանալ
յամբրահաւճ մտածութեանց:
խբ. 84բ-5ա ԽԲ. [Բան]. Ո՞վ է, ասէ, որ ունիցի
ծառայ հողագործ կամ հովիւ... [ԺԷ. 7] – [Մեկնութ.].
Թէպէտ եւ կարի ազնուականացն իցէ օրինակս... որք
ոչ ինչ արարին եւ փքացեալ մեծամեծս խորհին:
խգ. 85ա-6ա ԽԳ. [Բան]. Եւ եղեւ մինչ երթայր
յԵրուսաղէմ... [ԺԷ. 11] – [Մեկնութ.]. Այս վերջին գալն
է, որ... հաստատեսցի ի նոյն իմացեալ, թէ գովելի իցէ:
խդ. 86ա-7բ ԽԴ. [Բան]. Իբրեւ հարցաւ ի փարիսեցւոց, թէ երբ գայցէ... [ԺԷ. 20] – [Մեկնութ.].
Փարիսեցւոցն բանք եւ հարցուած նոցա ամենայն
ուստեք յայտ է... առանց հեղգութեանն յաղօթս կալ եւ
մի՛ ձանձրանալ:
խե. 87բ-9ա ԽԵ. [Բան]. Դատաւոր մի էր ի քաղաքի... [ԺԸ. 2] – [Մեկնութ.]. Դէմք առակիս ոմանց թուեցաւ, թէ վասն Աստուծոյ ասացեալ է... անշահ ախտից
ասաց զառակս:
խզ. 89ա-90ա ԽԶ. [Բան]. Արք Բ. ելին ի տաճարն... [ԺԸ. 10] – [Մեկնութ.]. Քանզի անդ սահման է
օրինացն... զայս առցեն, ստանալով զսայ:
խէ. 90բ-1ա ԽԷ. [Բան]. Տեսեալ մեծատունն, թէ
զդրունս արքայութեան բանայ մանկանց... – [Մեկնութ.]. Եւ կոչէ զնա վարդապետ բարի... բառնալ զայս
կարծիս, որ առ ժամայն նոցա:
խը. 91ա-3ա ԽԸ. [Բան]. Ասէ՝ Այր ոմն ազնուական գնաց աշխարհ... – [Մեկնութ.]. Այր վասն բնութեանս մերոյ... զարհուրեսինի վրէժխնդիր լինելոյ նորա:
խթ. 93ա-5ա ԽԹ. [Բան]. Եվ զայս ասացեալ, ելանէր Երիքով... – [Մեկնութ.]. Օրինակ յայնմիկ, զի էջ ի
դժոխս եւ ել անտի... դարձան իւրեանց կապել ախտիւն:
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ծ. 95ա-6ա Ծ. [Բան] – Սկսանի այնուհետեւ ի
սկզբանաց անտի օրինակաւ այգոյ եւ մշակաց մերկացուցանել զգործս նոցա... մի՛ ամաչեսցեն բաժանել ի
կարօտութեանն իւրեանց:
ծա. 96ա-100ա ԾԱ. [Բան]. Սքանչեալ աշակերտացն ըստ մեծագործութիւն տաճարին... – [Մեկնութ.]. Վասն որոյ եւ նա առ նմին, որ լինելոց էր, մերձ
դնէ... պարտ էր պահել կատարելոցս մեզ զանկատարիցն այնոցիկ:
ծբ. 100ա-7ա ԾԲ. [Բան]. Եհաս տօն բաղարջակերացն... [ԻԲ. 1] – [Մեկնութ.]. Արդ, այսպէս գա
կատարել... ժպիրհքն ասեն՝ արիւն դորա ի վերայ մեր
եւ ի վերայ որդոց մերոց:
ծգ. 107ա-10ա ԾԳ. [Բան]. Եւ առեալ զՅիսուս,
տարան ի գաւիթն եւ ժողովեցին զգունդն զինուորացն... – [Մեկնութ.]. Լցեալ է աստ տեսութիւն Զաքարիայ, զի ասէ յաւուր յայնմիկ... Սողովմէ մայրն Յակոբայ եւ Յոհաննու:
ծդ. 110ա ԾԴ. [Բան]. Ի նմին ժամու մատեան
հրեայքն առ Պիղատոս... – [Մեկնութ.]. Նա զի օրինակի անդ հաստատեալ էր եւ պարտ էր լնուլ... ըն[դ]ունիցիմք կենդանութիւն եւ ի կատարել ամենայնի
ըստ գրոց այսոցիկ:
ծե. 110ա-2բ ԾԵ. [Բան]. Յովսէփ այր հաւատացեալ, որ էր աշակերտ Քրիստոսի... – [Մեկնութ.]. Եւ
առ այս չգոյր ինչ հակառակութիւն... եդ զայս սոյն այս
աւետարանիչն յասելն:
ծզ. 112բ-6ա ԾԶ. [Բան]. Եւ ահայ Բ. ի նոցանէ
երթային ի նմին աւուր... [ԻԴ. 13] – [Մեկնութ.]. Յորո՞ց արդեօք ի նոցանէ են սոքա... զայն զի ի
հաղորդելն ծանեան զնայ:
ծէ. 116ա-7ա ԾԷ. [Բան]. Եւ մինչդեռ նոքայ զայս
խորհէին... [ԻԴ. 36] – [Մեկնութ.]. Նոյն այս այն է, զի
Յոհանս գրեաց... քանզի Ձիթաստանեաց լեռնէ գրեաց
զվերանալն յերկինս:
ծը. 117ա-20բ ԾԸ. [Բան]. Եւ մինչդեռ տակաւին
չհաւատային ի խնդութենէն... [ԻԴ. 41] – [Մեկնութ.].
Է այս բնութեանս, զի յորս մեծ ունի զցանկութիւնս...
ճշմարտեսցին նոքօք բանք վկայիցն:
ծթ. 20բ-2բ ԾԹ. [Բան]. Եւ եհան զնոսայ ի Բեթանիայ... [ԻԴ. 50] – [Մեկնութ.]. Եւ քանի էին նոքա
ի ժամու յԵրուսաղէմ... լի թշուառութեամբ հաղորդելն
մեծի երանութեան եւ անպատում խնդութեան:
– 122բ [Ընծայական] – Ընկա՛լ, աստուածային
Գրիգորիո՛ս, զփոքրիմաց բանս նուազ մերոյ տեսութեանս... սահմանեցաք զբանս ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի
Հոգին Սուրբ, որում ամենայն փառք եւ զօրութիւն
արարածոց այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Ղուկասի Աւետարանից բերուած՝ տնահամար
չունեցող բնաբանները Աստուածաշնչում չենք գտել:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դար
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123ա-5ա (շղագիր) [Մեսրոպայ Սմբատեանց] Ժամանակագրութիւն, (1882-1888 թթ.) – Ի 16 Մայիսի
1882 ամի վեհափառ կաթողիկոսն ամենայն Հայոց տէր
տէր Գէորդ Դ... առաջնորդ Բագուայ Մեսրովբ արքեպիսկոպոսս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ծաղկողի. 122բ Վերջ գրգիս այս է: Գրեցաւ
Մեկնութիւնս Աւետարանին Ղուկասու ի թվականիս
հայոց ՌՃԿԷ. (1718) եւ ի Մարտ ամսոյ եղեւ աւարտումն ձեռամբ Ստեփաննոս երիցու:
7ա Ծաղկեցաւ գիրքս ձեռամբ Ստեփաննոս վարդապետի Կաֆայեցւոյ, ի քաղաքն Ստամպօլ, ՌՃԿԷ. (1718):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 125բ (1765 թ., նոտրգիր. «ԱԼԱՀՎԵՐՏԻԷՍ Է»)
Աւետարանըս մեկնայբանեալ
Լոյս ճառագայթ պայծառ փայիլիեալ,
Ազնիւ գունեօք պէս պէս ծաղկիեալ,
Հոգով Սըրբօվ արդիունք ելիեալ,
Վարդապետն սուրբ Իգնայտիոս,
Երանեալ է ազգէ մերոյս,
Րամեալք բընութեանն ծագեալ է լոյս,
Տուք զողորմիս ըստայցողոյս:
Ի վայելումըս արդիւնական
Է գանձ հոգոյ անապական
Սայ առնուցուք յիշողական
Է գլուխ գրոց անուն դրայկան:
Թվին ՌՄԺԴ. (1765), Սեպտենբերի մէկումն սուրբ
մեկնութեանն գրքուկըս է լուսայհոգի մահտեսի Աղէկսանթրին, եւ ես՝ ծառայ Էրզիւրումցի Ալահվերտիս,
այս բուրաստան կենացն հանդիպեալ եւ միով Հայր մեղայիւ յիշեալ լուսայհոգի մահտեսի Աղէկսանթրն, եւս
խընդրեմ աղերսանօք ազնիւ հարցըտ եւ եխպարց՝
հանդիպելով աւիտենայկան սեղան այս, ճաշակելով
զմեզ արժան առնուցուք մի Հայր մեղայիւ իշել զանարժան ոտնայկոխն ձերում Ալահվերտիս, եւս յիշօղքն
յիշեալ լինիջին Աստուծոյ:
2. (1882 թ., շղագիր) 5բ Զայս մեկնութեան գիրս ի
ձեռս բերելով ի շրջագայութեանս միջոցի, նուիրեմ մեծի գրադարանի Սրբոյ Էջմիածնի, յանուն հոգեւոր
ծնօղի իմոյ տեառն տեառն Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթողիկոսի ամենայն Հայոց եւ ի յիշատակ մարմնաւոր
ծնօղացս, որք ծնան զիս մարդ յաշխարհ: Ի 16 Մայիսի,
1882 ամի, յաւուր յորում օրհնեաց վեհափառ հայրապետս չորրորդ անգամ զսրբալոյս միւռոն մեծաշուք
հանդիսիւ: Մեսրովբ եպիսկոպոս Սմբատեանց:
5ա (1882 թ., շղագիր) Մեկնութիւն Ղուկասու Աւետարանի Իգնատիոս վարդապետէ, գրեալ ի թուին հայոց ՌՃԿԷ., այն է՝ յամի Տեառն 1718, ձեռամբ Ստեփաննոս վարդապետի Կաֆայեցւոյ, ի քաղաքն
Ստամպօլ (նման՝ 1ա):
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 7ա, 8ա սեւ թանաքով բոլորակ, մէջտեղում եպիսկոպոսի խոյր եւ հանդերձանք, ներքեւում՝
«1871», շուրջանակի՝ «Մեսրովբ Արքեպիսկոպոս
Սմբատեանց Նախիջեւանցի», 7բ, 122բ սեւ թանաքով
բոլորակ, մէջտեղում խաչ, որի աջ եւ ձախ կողմերում
«Месроп епископ С.», շուրջանակի՝ «Մեսրոպ
եպիսկոպոս Սմբատեանց, 1872»:
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ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «890, 3328», «ՌՃԿԷ. – 1718, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», 4բ՝ «Յայսմաւուրք Հոկտեմ. ԺԸ.»,
մէջքին սոսնձած թղթին՝ «[Գի]րք Սահմանաց Առաքելի
44՞» (թեւրեւս սխալմամբ յաջորդ՝ 3329 ձեռագրի համար նախատեսուած պիտակն է), «/// յԻգնատիոս»,
126բ՝ «Գ. Վ. Կ. Ա. Թ.»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 45բ՝ «կ կափարս»:

3329
ԱՌԱՔԵԼԻ ՍԻՒՆԵՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱՑ ԳՐՈՑ
ՌՃՀԸ. – 1729
ԳՐԻՉ՝ Յովհաննէս երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Մինաս վրդ. Խախտեցի:
ԹԵՐԹ՝ 235+1 (կրկն.՝ թ. 202): ՊՐԱԿ՝ Ա-Իx12 (Ա, Զ 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ, երեքնուկ, որի աջ եւ ձախ կողմերում «VP»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, թ. 1-231 (15x10,5), թ. 232-5 (15x11,5):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 25ա): ՏՈՂ՝ 23 (թ. 1-231), 29 (թ. 232-5):
ԿԱԶՄ՝ դարչնագոյն դրոշմազարդ կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ թուղթ. վրան՝ լաթէ կարմիր-կապոյտ շերտերով շապիկդռնակով: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+ԲԳ. չգրուած սպիտակ թուղթ:

ա. 22ա-35ա Պրակ առաջին – [Բան. Ը]նդ այսոսիկ
հանդերձ Աստուծով... Լուծմունք. Ընդ յայսոսիկ, զոր
ասացաք... ապա իմաստութիւն յԱստուծոյ սկսեալ է:
բ. 35ա-43բ Պրակք [երկրորդ] – Մինչեւ ի չորրորդ
գլուխն է հակառակութեանց, եւ լռեցին, զի հատաւ
նիւթ... [Բան]. Թէպէտ եւ աւելորդ էր: Լուծմունք. Այսինքն՝ զի ստուգապէս... թէ վասն է՛ր ասէ յայտնիչ
բնութեան ենթակայ իրին:
– Գրչից 42ա (ստ. լս.) «Է. եւ ԺԴ.ն օրինակն այլ չէր գրած»:

Նմուշ 25ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի շապիկի կտորը մաշուած, տեղտեղ պատռուած, դռնակին՝ անցք, Գ. պահպանակը սկզբնապէս
եղել է Բ. կազմաստառ, այժմ՝ կազմից անջատ, Ա. աստառին, Ա.
պահպանակին, թ. 1-3՝ ցեցի անցքեր, թ. 197, 205՝ լուսանցներին
պատռուածքներ, թերթերին զանազան բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-231ա Տէր Առաքելի՝ եռամեծի եւ քաջ հռետորի եւ անյաղթ փիլիսոփայի, աշակերտի երից երանելոյն Գրիգորի տիեզերալոյս վարդապետի, արարեալ բան խրատական ոգէշահս եւ հանճարս
իմաստայեղս ի Մեկնութիւն Սահմանաց գրոց, ի
յիղծ մախթանաց ոմանց բանասիրաց, եղբարց հարազատաց նորին աշակերտացն: Աւգնեա՛ Յիսուս եւ
հասո՛յ ի յաւարտ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն
1ա-11բ [Նախերգան – Սահման, թէ] քանի նշանակութիւն ցուցանէ: Լուծմունք. Այսինքն Ժ. Յատկութեամբ զանազանի... ոչ ոք էր, որ յարգէր զնա եւ կամ
զայլք հնազանդեցուցանէր նմայ: Այսքան առ այս: Այսքան նախերգաբար ասացաւ:
Ծնթ. ձեռ. 1234ի համեմատ տարբեր է, սկզբնատողերից
առաջ յաւելեալ ունի բնաբան կամ հարց, որի համար էլ ձեռագիրը ոչ թէ յղել, այլ նկարագրել ենք:

– 11բ-22ա Նորին տէր Առաքելի հոգէնորոգ հայրապետի վասն Սահմանացն Դաւթի քաղուածու
բան. աւգնեա՛, Յիսո՛ւս – Որք միանգամ: Լուծմունք.
Բազմաւորակի դնէ, այսինքն՝ զի ամենեցուն է... ասեն
Ստագիրացի նմա: Այսքան նախերգան էր գրոցս Դաւթի:

գ. 43բ-54բ [Պրակ Գ.] – Իսկ ԺԴ., թէ ի՞ւ զանազանին, սահման ի սահմանադրութեանց եւ ի ստորադրական սահմանն է... եւ մեծ մեղք է հակառակ արարչին գործ առնել: Այսոքիկ այսքան:
Ծնթ. Բ. եւ Գ. պրակներն անբաժան են՝ միասին գրուած,
Գ.՝ առանց խորագրի, առանձնացումն ըստ ձեռ. 1234ի:

դ. 54բ-69բ Պրակք չորրորդ – Բան. Աւգնեա՛, Յիսո՛ւս, տկար անաւթիս: Սկիզբն արասցուք եւ երկրորդ:
[Լուծմունք] Եւ քննելի է, թէ վասն է՞ր ասէ սկիզբն արասցուք... ոչ են կարող նմանեցուցանել զմարդն Այստուծոյ ըստ կարողութեանն մարդկան: Այսքան առ այս:
ե. 69բ-74ա [Պրակք հինգերորդ] – Ուստի բաղկանայ վեցերորդ սահմանի իմաստութեան: Այսինքն՝ նախ
ի ստուգաբանութեան առնու զսահմանն... վասն որոյ
եւ Զ. են սահմանք իմաստասիրութեան:
զ. 74ա-98բ [Պրակք վեցերորդ – Հարցումն]. Որպէ՞ս է կարգ սահմանաց իմաստասիրութեան: Պատասխանի. Այս Գ. սահմանքն առաջինք են... որ են անճառելիք եւ անիմանալիք, զոր խոստացաւ մարդկան: Այսքան ըստ ենթակային եւ կատարումն որպէս ցուցաւ:
է. 98բ-106ա [Պրակք եօթներորդ] – [Բան].
Ուսեալք, թէ քանիք եւ որպիսիք են սահմանք... Լուծմունք. Այսինքն՝ զոր այլ զանազանութիւն... աղաչէ
մարգարէն Դաւիթ. Լե՛ր իմ Աստուած եւ մի՛ թողուր զիս
անաստուած:
ը. 106ա-19ա Պրակք [ութ]երորդ – [Բան]. Սահմանն է, որ է հուպ կատարումնէն, որ ասէ... Լուծմունք.
Արդարեւ գեղեցկայարմար եւ վայելուչ կարգի...
մեռելութիւն խոկայ ախտիցն եւ ոչ անձինն:
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թ. 119ա-28բ [Պրակք իններորդ] – Բան. Պղատոն
զիմաստութիւն խոկումն մահու սահմանեաց: Լուծմունք՝ Ժ. կերպիւ ասի խոկումն մահու, այսինքն՝ նախ
զի ասէ տագնապին... յորժամ ի պէսպէս փորձութեանց
ի մէջ անկանիցիք եւ այլ այսպիսիքս: Այսքան առ այս:
ժ. 128բ-52ա Պրակք [տասներորդ – Բան]. Համբառնայ այսուհետեւ աստուստ Պղատոնի հեռի կատարումն: [Լուծմունք]. Արդ, զանազանին համբառնալն եւ
ամբառնալն... մակացական առաքինութիւն կոչեցան
նոքա, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժա. 152ա-70բ [Պրակք մետասաներորդ – Հարցումն]. Ի՞նչ է սահման Արիստոտելի, որ ասէ իմաստութիւն է արհեստ արհեստից եւ մակացութիւնք մակացութեանց: Պատասխանի. Բազում իրօք զանազանի... այսքան առ այս, զի ասէ՝ Իմաստասիրութիւն
նման է Աստուծոյ, որ է արհեստ արհեստից եւ մակացութիւն մակացութեանց:
– Գրչից 163բ (ստ. լս.) «Ո՜հ օրինակէն Ա. թուխտ անկեալ
է», 163բ-4ա ստ. լս-ում գրչից՝ լրացումներ:

ժբ. 170բ-89ա Պրակք երկուԺ.երորդ (12) – Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ եւ վասն զի ի վեր անդր... Եւ
այս ԴԺ-ան (14) գլխով զանազանի... արհեստք ի մակացութեանց բաղկանան եւ ոչ մակացութիւնք յարհեստից: Այսքան զանազաութիւն սոցա:
ժգ. 189ա-97ա Պրակք ԳԺ.երորդ (13) – Զի՞նչ է, որ
ասէ. սկիզբն եւ կատարումն եղիցի մեզ Պիթագորաս:
Զի թէ նա արար սկիզբն սահմանին իմաստասիրութեան... այլ ոչ գոյ թիւ ի վեր, քան զԺ.ն, որպէս յայտ է:
ժդ. 197ա-200ա Պրակք չորքԺԴ. (14) – Հարցումն.
Քանի՞ են տեսակք թվականութեան: Պատասխանի. Երկու, այսինքն՝ դար եւ կոճատ, այսինքն՝ ջուխտ եւ կետ,
արդ, միակն եւ երկակն... Ը. ամիսն Երեւակին է, ոչ ապրի:
ժե. 200ա-1ա Պրակք ԵԺ.երորդ (15) – Հարցումն.
Քանի՞ ազգ լինի բաժանումն: Պատասխանի. Ըստ այլ
եղանակի Ը. կերպիւ լինի բաժանումն... վասն որոյ ի
տեսական եւ ի գործնական բաժանեաց զիմաստասիրութիւնն:
ժզ. 201ա-2ա Պրակք վեշԺ.երորդ (16) – Հարցումն.
Զի՞նչ է, որ ասէ կահաւորիմ: Պատասխանի. Պատրաստիմ կամ ծանօթանայ... կամ առանց հաւատոյ եւ
յուսոյ եւ սիրոյ կամին Աստուծոյ արժանաւորիլ:
ժէ. 202ա-14բ Պրակք եւթԺ.երորդ (17) – Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ զերկատութիւն բնաբանականին: Բազմախիտ է եւ մեծի լսողութեան պէտս ունի...
Պատասխանի. Այսինքն՝ զայս Բ.ս քաջ... եւ անդ տարածեցաւ աստեղաբաշխականութիւնն յայլ աշխարհ:
ժը. 214բ-21ա Պրակք ութեւԺ.երորդ (18) – Հարցումն. քանի՞ են եղանակ բաժանման: [Պատասխանի]
Եւթն (=Ութն) են յեղանակ բաժանմանց... ոմն ցուրտ
կոչելով եւ ոմն ջերմ: Այսքան առ այս:
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ժթ. 221ա-30ա Պրակք Թ.Ժ.երորդ (19) – Հարցումն. Զի՞նչ է, որ ասէ տրամատական եղանակ: Պատասխանի. Տրամատական, այսինքն՝ բաժանական...
ծաղկեալ փառօք երկնակերպ մարմնովն յերկրային
կայանս: Այսքան է կատարումն տեսականին ի մեզ:
ի. 230ա-1ա Պրակք քսաներորդ – Հարցումն. Ի՞ւ
զանազանին սոքա ի միմեանց Պղատոնն եւ Արիստոտել... Պատասխանի. Քառակի (=Եռակի) է զանազան
նոցա... եւ երկոքեանքն անբանք ասին, եւ Քրիստոսի
մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
Բ. 232ա-5բ [Ճառք]
1. 232ա-3բ Սրբոյն Գրիգորի Սքանչելագործի բան
– Աստուծոյ Բանն մարմնացեալ յերկրի երեւեցօ...
անապական գործեաց զհոգոյն ծնունդն շնորհօք
Տեառն մերո Յիսուսի Քրիստոսի, որում փառք յօիտեանս. ամէն:
2. 233բ-4բ Աթանասի եպիսկոպոսի Աղեքսանդրի
Արտադրութիւն առաքելական յաղագս աստուածայնոյն մամնօորութեանց Աստուծոյ Բանին – Խոստովանիմք զՈրդին Աստուծոյ նախ քան զօիտեանս... հաւանեալ աստուածայնոյն առաքելո, զոր ասէ, թէ ոք աւետարանեսցէ ձեզ աւելի քան զոր առէքն, նզովեալ լիցի:
3. 234բ-5բ Սրբոյն Աթանասի եպիսկոպոսապետին Աղէկսանդրու Առ Յովբիանոս թագաօրն վասն
հաւատո – Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս ի վերայ մկրտութեան աւրինադրելով... այլ անձամբ միայն եւ յարակցութեամբ միայն ասեն. պատասխանեմ, թէ աղագս
երից (վերջը՝ թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 231ա Փա՜ռք եւ պատիւ Հօր անծընին՝
անեղ, աներբ, իսկականին,
եւ միածնի նորա Բանին՝
յանճառ ծնընդեանն հայրենին,
եւ Սուրբ Հոգոյն միշտ փառակցին՝
ամէնառատ պարգեւողին.
միո՛ բնութեանն աստուածային,
մի՛ տէրութեանն եւ միշտ Էին,
գերակատար երից անձին,
կտարողի արարածին՝
Յանցեալ, յայժմուս եւ ապագային,
եւ անըսպառ յաւիտենին. ամէն:
Գրեցաւ սուրբ տառս, որ կոչի մեկնիչ Երգ երգոցի,
որ է Աւրհնութեանց աւրհնութիւն աստուածաշարժն
Սողոմոնի եւ ըստ եռամեծին Առաքել վարդապետի
աշխատասիրեալ եւ արարեալ Լուծմունք |231բ| եւ
քաղվածու Սահմանաց գրքի, զի մեծիմաստն Դաւթի եւ
յԱնյաղթ փիլիսոփայի անուանողի: Ի վայելումն կոչեցեալ Մինաս վարդապետի, ի գավառէն, որ է Խախտեցի, որ այժմ Բաբերթ ասցի, աշակերտ ըստ եռամեծին Գրիգորի վարդապետի Դարանաղեաց քաջ տէլէ-
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տի: Որ ըստացաւ զսուրբ գիրքս յիշատակ իւր եւ ծնօղաց իւր՝ հարազատ հօրն, որ Ամիրտօլվաթ կոչի, եւ
մօրն Խաթունիկի, եւ քվերն Նուրիխանի, եւ հօրեղբօրն՝ Ազիզի, Ղարակօզի եւ Խօճայի, Սողպաթի եւ
այլ ամենայն ազգականացն եւ ազանցն եւ առ ամենայն զարմիցն. ամէն: Հայր մեր, որ.
Գծագրողս է փանաքի
եւ անարժան ամենայնի,
հող եւ մոխիր անուանողի
եւ առ ոտըս ձեր կոխելի,
առ սուրբ սրտէ ընթերցողի,
եւ բարեմիտ ունկնդրողի,
որ գովութեանց են արժանի
եւ աւրհնութեանց ամենայնի:
Եւ արդ, եղեւ զրաւ սուրբ գրոցս թվին հայոց,
այսինքն՝ կրկին Ե.իցն Ճ.ից եւ մակ քառեայկն քառասնից եւ Զ. երրեակ թվոցն շրջագայից եւ շուրջ հոլովելովն առնէ բարդից՝ որպէս անիւն է օրինակն բոլորից
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շարամանելովն առնու զկատար թվից, որ ամէն ազգի է
ճանապարհորդակից (1729): Յորոց եւ դուք, ո՜վ գերերջանիկ եւ հանճամիտ սուրբ ընթերցողք եւ օրինակողք եւ լսողք աստուածային բանիցս, որ գրեալ կայ ի
գիրքս յայս, յիշեսջիք ի հաճոյական աղօթս ձեր՝ զմեղապարտ հողս զՅովհաննէս՝ սոսկ միայն անուամբս
երէց եւ գործովս դատարկ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 45բ, 46ա, 165ա՝ սեւ թանաքով
ձուածիր, ջնջած, անընթեռնելի:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «892, 3329», «ՌՉԿԳ. – 1714,
Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», Պհպ. Աա՝ «Սարգիս վարթապետ Մի<Մի>զապակեանց Յարութիւն, 1ա՝
«Գիրք Սամանաց», մէջքին սոսնձած թղթին՝ «///նատիր 46»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «աբան», 153բ՝ «18», 235բ՝
«Տէր Գալուստ, Արութին», Պհպ. Բբ՝ թւաբանական
հաշուարկ, «աան»:

3330
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՊԻԸ. – 1379
ԳՐԻՉ՝ Ստեփանոս քհյ: ԿԱԶՄՈՂ՝ Գրիգոր քհյ: ՍՏԱՑՈՂ՝
Ընքնատ քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 261. չգրուած՝ 1ա, 6, 15ա-7բ, 20, 37, 45ա-7բ, 60,
73բ-4բ, 121բ-2ա, 201ա, 202բ-3ա, 261բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԲx12 (Բ, ԺԷ,
ԺԹ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, այլ՝ նորոգման թուղթ՝ կապոյտ (թ. 6, 15-7,
20, 37, 45-7, 60). լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւոր ձուածիր զինանշան, որի միջի պատկերը եզրահատման պատճառով
անտեսանելի, եւ «1»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,4x13,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16,5x10): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 155ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ, մուգ շագանակագոյն կաշի՝ 2 կապիչով (Ա. Փեղկին մետաղէ խաչ, որի կենտրոնում ապակէ ակ, 66 կոստղ՝ 8ը
խաչի վրայ, Բ. փեղկին՝ խաչ, որի կենտրոնում ապակէ ակ, ձախ
եւ ստորին թեւերի ծայրերին կարմիր ակներ, վերին եւ աջ թեւերի
ակներն ընկած, 64 կոստղ, 7ը՝ խաչի վրայ). միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ կապոյտ թուղթ:

Նմուշ 155ա
ՄԱՆՐԱՆԿՐԱՉՈՒԹԻՒՆ – Մարկոս՝ 74բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 203բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 2ա, 75ա, 123ա, 204ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, յուշկապարիկ, տաճար՝
56բ, ծառ՝ 182բ, խաչ՝ 252ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, սպիտակ,
նարնջի, ոսկի, մանուշակագոյն, վարդագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Յովհաննէս Ոսկեբերան, Մեկնութիւն Յովհաննու Աւետարանի: ԺԱ. դ.: ԱԲ+ԳԴ. ստացուած մէկական թերթերի ընդլայնակի ծալումով եւ ընդերկայնակի եզրահատումով: Մագաղաթ 20,5x13,5. երկսիւն (16,5x11,5, 16x8,5),
նուսխուրի (նմուշ՝ Աբ), տող՝ 18, 12 (սկզբնական վիճակը՝
27,5x20,2, երկսիւն (21x16,5), տող՝ 30): Խորագիրը կարմրով:
Կարդալ՝ Աբ-Բա, Աա-Բբ, Գա-Դբ, Գբ-Դա:
Հրատ. განმარტება იოანეს სახარებისა. თარგმანი
ექვთიმე მთაწმიდელისა, გამოსცეს გელა და ზურაბ

აროშვილი, თბილისი 1993, էջ 151, 8-152, 15, 152, 15 –
153, 12, 136, 6 – 137, 9, 137, 9- 138, 10: Վերծանումը Բեռնար Ուտիէի:

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿԸ՝ բաւարար. Ա. փեղկից ընկած 4 կոստղ, Բ. փեղկից՝
խաչի վերին եւ աջ թեւերի ակները. նորոգուած առնուազն 3
անգամ՝ 1474 թ. (տե՛ս 259բ), 1695 թ. (տե՛ս 201բ), ԺԹ. դարում,
որի ժամանակ թափուած թերթերը լրացուած կապոյտ չգրուած
թղթով, թ. 1-2ի միջեւ Մատթէոս աւետարանչի մանրանկարը
կտրած, թ. 202-3ի, 216-7ի միջեւ 1ական թերթի ելուստ. Պհպ.
Բա-թ. 60՝ գրադաշտին եւ անկիւններին, թ. 60-7, 133-6՝ ստ. լսին ցեցի անցքեր. Պտռ.-Պհպ-ների եզրերին խոնաւութեան հետքեր, Պտռ.-Պհպ. ԳԴ՝ հիմքից կիսով անջատ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-73ա Աւետարան Մատթէոսի (չիք Բ. 23-Գ.
14, Է. 3-Ը. 20, Թ. 15-Ժ. 6, ԺԵ. 29-ԺԶ. 6, ԺԹ. 14-Ի. 28,
ԻԵ. 4-22):
2. 75ա-121ա Աւետարան Մարկոսի (120բ-1ա Յարուցեալ Յիսուս):
3. 123ա-200բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 204ա-58բ Աւետարան Յովհաննու (258բ Իրք
կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 73ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, Որդի՛ Աստուծոյ, քո
սուրբ յարութեամբդ ողորմեա՛ ստացողի սուրբ Աւետա-
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րանիս Ընքնատ քահանայի եւ մեղայպարտ գրչի՝ սուտանուն Ստեփանոս քահանայի եւ ձեզ:
Ծնթ. «Ընքնատ քահանայի» բառերն ազատ թողնուած տեղում աւելացուել են յետագայում:

121ա (կարմիրով) Համբարձմանն կարդա՛յ եւ զիս
յիշեա՛յ:
259ա Զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս զԸնքնատ
քահանայ զպատուելի եւ զհեզահոգի յիշել ի Տէր աղաչեմ՝ ծնողաւք, որ մեծաւ յուսով եւ բազում փափագանաւք ստացաւ զսայ՝ յիշատակ բարի իւր եւ հաւրեղբարց իւրոց՝ Խոսրով քահանային, եւ Մկրտիչ քահանային, եւ Մելքիսէթ քահանային, որ են գնացեալ մահուամբ առ Քրիստոս՝ յոյսն ամենեցուն: Զոր եւ աղաչեմ
զամենեսեան՝ որք հանդիպիք այսմ լուսազարդ բուրաստանիս, մանաւանդ թէ աստուածախաւս սուրբ մատենիս, որք էք ի մերում ժամանակի, եւ որք գայք զկնի
մեր՝ |259բ| մանկունք սուրբ եկեղեցոյ, դասք քահանայութեան, այլ եւ ժողովուրդք Աստուծոյ, կրկին աղաչեմ
պաղատանաւք յիշել յարժանաւոր աղաւթս ձեր
զյառաջասացեալ ստացաւղս եւ զամենայն ազգայինք
իւր: Եւ ով որ զմեզ յիշման արժանի առնէ, Քրիստոս
Աստուած զինքն իւր երկնից արքայութեանն արժանի
առնէ՝ ծնողաւք եւ ամենայն զարմիւք. ամէն: Ի թուիս
հայոց ի ՊԻԸ. (1379):
Տե՛ս ԺԴ. դ. յիշ-ք, էջ 532-3, Հմր 661:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 259բ (կազմողի, 1474 թ., բոլորգիր) Զվերջի
ստացող սուրբ Աւետարանիս զ[Յակ]ոբ քահանայ եւ
զեղբայրքս իմ զՅոհանէսս եւ զԱնտոնս եւ զիրիցկինն
(անունը ջնջած. տողագլխին այլ ձեռքով՝ «Ափիսողոմն») /// եւ զՍտեփանոսն, եւ զծնողսն մեր՝ Թուխթամուրն, եւ զմայրն զՆարդանն, եւ զամենայն արեան
մերձաւորսն յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր, եւ զեղբաւրորդիս զՍարգիս սարկաւարքս, զոր Տէր Աստուած
վայելել տացէ. ամէն: Արդ, յերես անգեալ աղաչեմք
զսրբասնեալ քահանայքտ՝ զընթերձողք սուրբ Աւետարանիս, յիշման արժանի արարէ՛ք, որ ի հալալ յընչից
իմոց ստացայ եւ ետու կազմել յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց: Որք զիս յիշէք, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Զկազմող Գրիգոր
անարժան քահանայ յիշել աղաչեմ: Թվին ՋԻԳ. (1474)
կազմեցաւ:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Բ., էջ 371-2, Հմր 469:

2. 260ա (1616 թ., շղագիր) Էս Աւետարանս գերեցաւ, ես՝ Գալուստ էրէցս, գնեցի հալալ յընչից իմոց՝
յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, հաւրն իմո Յոհանէսին,
մորն իմ Դուլաթխաթունին, եւ կողացքին իմոյ Գուլարդուխին, եւ որդեաց իմոց՝ Մանվէլին յար<ան>եան եւ մերձաւորաց, ով որ կարդայք կամ աւրինակէք, որք զիս յիշէք, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ
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Աստուծոյ մերոյ: Թվականին հայոց ՌԿԵ. (1616).
գրեցաւ:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Ա., էջ 573, Հմր 755:

3. 201բ (նորոգողի, 1695 թ., բոլորգիր) Որ ողորմի
Տէրն ամենայնի
հոգոյ սորայ ըստացողին
տէր Մանուէլին եւ ընտանեացն Կուլպուտախին.
հաւրն՝ տէր Գալուստին, մօրն՝ Կուլարտուխին.
քուր Տովլաթին, որդոցն Յոհանէսին, Աստուածատուրին.
դուստրն Կուլարտուխին եւ ընտանեացն փոխեցելոյ յերկրէ յերկին:
Այլ եւ Մանուչարին, կնոչն Հատիային,
որ ողորմութիւն տուին
սուրբ Աւետարանին:
Սա յիշատակ անջնջելի,
բարի զաւակ հոգոյ սորին,
որժամ յոր գայ Տէր յերկնային,
յանճառ փառօք իւր հայրենին:
նստի յաթոռ դատաստանին,
տիւան առնէ մարդկան ազգին,
յանժամ աչօքն քաղցրաքին,
հայի սիրով յանձն սոցին.
եւ բառբառովն աստուածային,
գոչէ ի վեր հաւտապետին:
Ես անարժան նորոգող,
եւ գլուխն ոսկող սորին,
ձեզ աղաչէ ողորմագին,
զի թողութիւն |202ա| հայցել սովաւ,
սուրբ աղօթիւք յաղթանակաւ,
ազգիս հայոց թուականին,
կրկին քառակ երկ հարուրին
ՂԵ. ամին (1695)
էառ զգանձս աստուածային
Աւետարան խորորդով լին:
Չորորդ գլուխ զոր կարգեցին
սուրբ առաք[եալք]ն անեղ բանին
ըստ Սուրբ Հոգոյն քաղցր հրամանին (տողս յիշատակարանի ստորին մասից)
նախ Մաթէոս երք հոգելին
ապա Մարկոս՝ պատուվէրեսին
Ղուկաս հերկող նման եզին
եւ Յոհաննէս յանկ արծուին:
Սոքա ամէն պատգամաւորին
չորրորդ գետոցն զոր բախտատին,
Փէսոն, Գեհոն, Տիքրիս
եւ Եբրատէսն սաստկայգին:
4. 260ա (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Ես՝ տէր Մանվէլս, գրեցի զայս, Աստուած ողորմի Առագելին եւ իւր կեցցին
(=կողակցին) Շատիկին կամաւ քով:
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260բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Ես՝ Թումանի որդի Զագարես, ես՝ անարժան տէր Մանվէլս, մէջ եկանք Բէրոյին, որ մեզ հարկիք եդիր, մեր հարկեց համար փոխալ
է: Աստուած կեանք եւ առքութիւն պարքեւէ ամենայն
Աստուած իր որդին ընդ երկան աւուրս արաս[ց]է, աջն
Աստուծոյ իւր պարի աչք:
260բ (ԺԷ. դ., շղագիր) Ես՝ տէր Ակոբս, խոստովանեցայ տէր Մանվէլին, եդիր ինձ ապաշխարանք: Ես
անձս առայ, ինչ ասաց կատարեցի: Ըստտացող սուրբ
Աւետարանիս, ով որ կարդայք, մի բերան ողորմի
[աս]ացէք, Աստուած ձեզ ողորմի:
261ա (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Ես անարժ[ տէր Մանվէլէս
գրեցի զայս գիրս, որ Գիորգիու հոգու համար էր: Ետ
մի լաւ գումէշ, Աստուած իւր որդիքն աւ[ր]հնէ: Աստուած ողորմի Գիորգիուն, իւր կենակցին իւրոյ Շամանդուխին. ամէն:
122բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Աստուած ողորմի Գիօրգուն, իւր կողակից Շամանդուխին, որ դրին իւրեանց
հոգոյն յիշատա[կ] շարակնոց Աստուած:
5. 261ա (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Ախալգօրեցի ես Խեչինս, կօղակինցն իմ Շամանդուխն, տուինք վախմն
տէր Մանվէլին Բ. (2) գիրք՝ Դօնացուց, Ա. (1) Պարզայդօւմար, իւրանց հոգու իշատակ: Աստուած ողորմի:
6. 122բ (ԺԷ. դ., բոլորգիր) Աստուած ողորմի Մարտիր[ո]սին, իր կողակըցին զԻյսթանդարին, իր որ-
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թօն՝ Էլէիզբարին: Մեր մեչըն իմքին խօսկ կեր, բաց
թուղին իւրանց հոքուն իշատ[ա]կ: Աստուած ողորմի:
7. 200բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Գիրել տվիք էս գիրս ես
Վարապիս, Գուրասպիս, Բատուրէս ու Սաբարի որդիս Աւետարանին: Որ բաանայ ու կարդայ, ողորմի
ասէ Սարգ[ս]ին, Մատին, Ղուբատին, Սաբարին,
Գուլաբու, Շամատխաթունին, Հազա[ր]էվա[ր]դին,
Շամամի: Ինչ որ սարգեց դասէն աստուածութիւն է
փոխել, թէ՛ մեծ, թէ՛ փրկինչ: Էրէց որ բանայ ու կարդ[այ] ողորմի ասէ իւրեանց հոգու:
8. 258ա (ստ. լս., ԺԸ. դ., շղագիր) Աստուած
ողորմի Քէթէվանին, որ երետ Ա. (1) յիշելիք:
9. Պատ.-Պհպ. Դբ (ԺԸ. դ., շղագիր) Աստուած
ողորմի Գիգոլին եւ իւր կողակից Դէդուկի[ն] եւ իւր
որդի Բերին ու Մամիջանին, որ դրեն իւրեանց յիշատակ Ա. (1) Ովասափի գիրք: Աստուած ողորմի:
Կազմաստառներին՝ (վրացերէն մխեդրուլի ԺԹ. դ․)
Աղերս. Ազգանուն Թարխնաղանթ:
1բ (1839 թ., վրացերէն, մխեդրուլի) Աղօթք, 19
օգոստոսի 1839. Աղերս:
ՆՇՈՒՄ՝ Պտռ.-Պհպ. Աա՝ «895, 3330», 1ա՝ «ՊԻԸ. –
1379, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», մէջքին սոսնձած
թղթին՝ «Աւետարան 49»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 261բ՝ «երանանե» (երկաթագիր կարմիր):

3331
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ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Դաւիթ: ՍՏԱՑՈՂ՝ ուստա Ասլան:
ԹԵՐԹ՝ 256. չգրուած՝ 256բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԲx12 (Ի 11, ԻԲ 5):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. երեքնուկ, որի
աջում՝ «M», ձախում «C», 2. երեքնուկ, որի աջում «V», ձախում՝ «P»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,4x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15x
9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 125ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
մուգ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր հէնքով դրոշմազարդ կտաւ, դռնակինը՝ կարմիր մետաքս.
լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Զ. ԱԲ, Դ-Զ.
չգրուած դեղնաւուն թուղթ՝ նորոգման, Գ՝ գրչութեան, մի մասը
կարի տակ՝ որպէս ելուստ (20,2x15,8):

Նմուշ 125ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 1բ, Մարկոս՝ 73բ, Ղուկաս՝ 119բ, Յովհաննէս՝ 196բ: Լս-ային՝ Յովսէփ յԱրիմաթեայ՝
70բ, 117բ, Մարիամ Մագթաղինացի՝ 71ա, 249ա, հովիւ՝ 125ա,
Յովսէփ նախարար՝ 192ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 2ա, 74ա, 120ա,
197ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար, սափոր
(200ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, սպիտակ, նարնջի, վարդագոյն, մոխրագոյն:

Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ.
Մատենագիտութիւն Թ-ԺԷ. դդ., Գահիրէ, 2005, էջ 624:
ՎԻՃԱԿԸ՝ բաւարար. նորոգուած 1974 թ., վերակազմած հին
եւ նոր (փեղկերի եզրերը եւ մէջքը) կաշիով, հին կազմաստառով,
պահպանակներով. բոլոր թերթերի հիմքերը ամրացուած, թ. 115՝ թափուած եզրերը լրացուած նորոգման դեղնաւուն թղթով.
3ական գամերն ու կապիչներն ընկած. բոլոր թերթերի հիմքերին,
ներքին եւ արտ. լս-ներին խոնաւութեան հետքեր, զանազան
բծեր. թ. 256 մնացած հիմքից 13x3,3 սմ մեծութեան մաս, իւրաքանչիւր տողում 1-2 տառ, թերթը լրացուած նորոգման դեղնաւուն թղթով. պրակ Ի.՝ սկզբնապէս 11 թերթ. որոշ թերթերի արտ.
լս-ներին կան գունաւոր թելերով էջանշաններ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-72բ Աւետարան Մատթէոսի: 72բ Թելադրութիւն:
2. 74ա-119ա Աւետարան Մարկոսի (118բ-9ա Յարուցեալ Յիսուս): 119ա Թելադրութիւն:
3. 120ա-95բ Աւետարան Ղուկասու: 196ա Թելադրութիւն:
4. 197ա-253բ Աւետարան Յովհաննու: 254ա Թելադրութիւն:
Ունի ստ. լս. համաբարբառ:
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Գրչի. 254ա Փա՜ռք անսկզբանն եւ սկիզբն ամենայնի՝ անեղ Էին եւ գոյացուցչին բնաւ, անվախճան եւ անսահման էացուցչին եւ կատարումն բոլոր էիցս, միակին, եզակիի եւ միում աստուածութեանն, որ անշարժ
գոլով՝ շարժէ զարարածս ի կեանս եւ ի փրկութիւն, էից
էակն եւ կենդանեաց կեանս եւ ի փրկութիւն <էից
էակն եւ կենդանեաց կեանքն>, որ անփոփոխ գոլով
միշտ, յէութեան անեզր եւ անվայրափակ |254բ| լրումն
եւ բովանդ[ակ]իչ ամենայնի եւ յամէնայնս է եւ յամենայնէ անհաս է՝ որպէս ի մասունս, եւ ի բոլորս. եւ
ինքն ոչ մասն եւ բոլոր, որպէս թէ զմասն եւ զբոլորն
զամենայն, ինքն ունի եւ կրէ զամենայն արարածս
բանիւ զօրութեան իւրոյ: Գերալիր գոլով՝ լնու զամենայն, եւ անհաս է յամենայնէ, որում բան եւ իմաստութիւն եւ լեզու տուեալ, բոլոր էիցս հանցուք աւրհնութիւն եւ փառս Հօր եւ Որդւոց եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Իսկ ի չորից աւետարանչացն խորհուրդ բազմօրինակ իմն ցուցմամբ տեսանի: Զի ոմանք ասեն, թէ չորից
աւետարանչացն չորք անկիւնք արարածոց՝ արեւելք,
արեւմուտք, հիւսուս, հարաւ, պարտ էր համասփիւռ
քարոզեալ զԱւետարանն: Իսկ ոմանց հաճոյ թուեցաւ
ընդ չորից մշտահոս գետոցն յադենական աղբերէն յառաջ խաղացեալ առ ի տիեզե|255ա|[րաց] առոգումն՝
[Փի]սոն, Գեհոն, Տիգ[ր]իս եւ Եփրատէս: Եւ սոցա
գոլով նմանապէս թուով ուռճացեալք ի կենդանական
աղբերէն ոռոգանել զպասքեալ միտս մարդ[կ]ային
բնութեանս: [Ն]ոյն օրինակ ըստ տեսութենէ Եզեկիէլի
քառակերպեան աթոռոյ՝ մարդ, առիւծ, եզն, արծիւ:
Զանմարմնոցն Տէր տեսանելով բազմեալ ի փառացն
աթոռ, իմանալի ցուցմամբ զխնամս բոլոր բնութեանս
զակնարկումն, որ աստուածապէս եւ տիրաբար բերմամբ նշանակէ զլինելն առ ի հողածինս հողեղինացն
անմահից զմահկանացուս ընդունել հաղորդս:
Եւս ի գերակատարն հանեալ ի փառս, վասն զի փառաց թագաւորն Քրիստոս փառակիցն Հօր եւ Հոգւոյն
Սրբոյ զմերս առեալ բնութիւն, ըստ ինքեան միացոյց
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աստուածութեանն, ուսուցանելով մի Որդի դաւանել,
որ յԱստուծոյ Հօրէ եւ որ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէ
անճառելի միաւորութեամբ, զոր Աւետարանս ուսուցանեն բանք մինչ ի կատարած, |255բ| հաւանութեամբ հաւատահաստատ կարգօք ի նոյն յարելով յառաքելաւանդ
քարոզութիւն, որ զաստուածախօսն վարդապետութիւնն
դրոշմեալ, զսակաւս առ ի բազմացն առ ի հաւատալ, եթէ
Յիսուս Քրիստոս է Որդի Աստուծոյ՝ ըստ վեհին Յովհաննու հաւատալ եւ զկեանս ընդունել յանուն նորա:
Զոր եւ ես՝ սուտանուն Դաւիթ, սկսա եւ ողորմութեամբ նորին աւարտեցի ի խնդրոյ բարէմիտ եւ աստուածասէր ու[ս]տա Ասլանին՝ ի [յի]շատակ հոգ[ոյն] եւ ծնօղացն՝ Սարուխանին եւ Փաշին, կողակցուն՝ Խէրիքին, եւ որդոցն՝ Մարութին, եւ կնոջն՝ Սարուխանին, եւ եղբօրն՝ Նիկիղաոսին, եւ կողակցուն՝
Սառին, եւ միւս եղբօրն՝ Խլղաթին, եւ կենակցուն՝ Հոռոմին, եւ միւս եղբարցն՝ Մուրատին, Յովհանիսին,
Ամիրաղին, Սաֆարին եւ մ/// մօրն՝ Գօզալին եւ քերցն
/// (վջ թափուած):
Ծնթ. Շարունակութիւն թափուած, յաջորդող 256րդ թ-ի
ամբողջութեան հետ (հմմտ. վիճակ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

73ա (1809 թ., նոտրգիր) Ես՝ անարժան տէր Ստեփաննոս քահանա օռհանայ (=օրհնուայ) ի թվին
ՌՄԾԸ. (1809), Փետըրվարի քսանին:
Ծնթ. Նոյն գրիչը էջերի վերին լս-ներին գրել է. «Սուրբ
Աւետարանս Մատթէոսի, Սուրբ Աւետարանս Մարկոսի, Սուրբ
Աւետարանս Ղուկասու, Սուրբ Աւետարանս Յոհաննու», իսկ թ.
1-37ին մէջընդմէջ «Ի ծննդեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի», «Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ», «Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս»:

1ա (ԺԸ դ., շղա նոտր գիր) Պօղօս ես անարժ[ան]
տէր զէրօվօոր էս զամենայն (՞):
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3331», Պհպ. Գա՝ «896, 3331»,
«ԺԷ. [դար, Մեսրոպ եպիսկոպոս]», Պհպ. Եա.ին
սոսնձած թղթին՝ «Վերակազմված է հին եւ նոր կաշիով, հին կազմաստառով: Գլխ. վերականգնիչ՝ Ա. Խաչատրեան. Երեւան, 1974 թ.»:

3332
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԲԷՐՆԱՅ գիւղ (Կարին)
ԳՐԻՉ՝ Յովհաննէս երէց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Յովհաննէս երէց (այլ):
ԹԵՐԹ՝ 247+3 (կրկն.՝ թ. 182, 186). չգրուած՝ 109-10, 228,
245-7: ՊՐԱԿ՝ Բ-ԻԲx12 (Բ, ԺԷ 11, Գ, Դ, Ե, 14, Զ 11, ԻԲ 6): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ շրջան, մէջը խարիսխ, այլ
թուղթ՝ թ. 109-10, 228՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «FRENZ՞E»,
որի ներքեւում վահան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,5-16x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 73ա): ՏՈՂ՝ 20 (թ. 16178), 21 (թ. 40-160, 179-244), 22 (թ. 1-39): ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
մուգ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. (սկ.)՝
չգրուած թուղթ:

ՌԽԶ. – 1597

Նմուշ 73ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 61ա, 186ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, խաչ, յուշկապարիկ,
տաճար (173ա), տաճար՝ վրան ոճաւոր մեծ խաչ (43ա), սափոր
(50բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ը ՝
կապոյտ, կանաչ, դեղին, նարնջի, վարդագոյն:
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, տեղ-տեղ կաշին թափուած, փեղկերին ցեցի անցքեր, 3ական գամերն ու կապիչներն
ընկած, մէջքի կաշին Բ. փեղկի եզրին ճեղքուած, մէջքի վերին եւ
ստորին մասերի կաշին թափուած, լուսանցակողերը գունաթափ
եւ սեւացած. Պհպ. Ա.ի եւ թ. 1ի միջեւ թափուած 14 թ. (Ա. պրակ
եւ 3 թ. Բ. պրակից), թ. 60-1ի եւ 185-6ի միջեւ 1ական թ. կտրած,
թ. 60-1ի եւ 185-6ի միջեւ 1ական չհամարակալած ներդիր թերթ,
մանրանկարները կտրած-հանած, թ. 109-10 չգրուած, Ղուկասի
մանրանկարը եւ սկզբնաթերթը կտրած-հանած, ապա 1713 թ-ի
նորոգման ժամանակ հիմքերն աճեցնելով նոր թերթեր դրած,
նոյն ձեւով՝ թ. 228, թ. 11-12, 124-5, 241-4՝ գրադաշտը մգացած,
թ. 1-20 ստ. հիմքին, թ. 244-7ին եւ գրեթէ բոլոր թերթերի եզրերին
խոնաւութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1. 1ա-60բ Աւետարան Մատթէոսի (սկ. Թափուած. «/// մի առնել առաջի մարդկան, որպէս թէ ի
ցոյց ինչ նոցա...», չիք Ա. 1 - Զ. 1):
2. 61ա-108ա Աւետարան Մարկոսի (108ա «Յարուցեալ Յիսուս». վերջը թափուած՝ «...եւ նոքա ելեալք
///», չիք Ա. 1 - ԺԶ. 20):
3. 111ա-85բ Աւետարան Ղուկասու (սկ. Թափուած. «/// քահանաութեան եհաս նմա խունկ արկանել...», չիք Ա. 1 - Ա. 9):
4. 186ա-242բ Աւետարան Յովհաննու («...այլ զոր
լսեցի, խաւսեցի եւ զգալոցն /// (228աբ չգրուած)
յորժամ ոչ եւս առակաւք...», չիք՝ ԺԶ. 13 - ԺԶ. 25):
Բ. ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դ.
247բ (վրացերէն, մխեդրուլի) Յովհաննէսը երրորդ
գլխում եւ չորրորդ տան մէջ ասում է Սուրբ Հոգւոյ
գալստեան մասին, մի քանիսն ասում են, թէ Սուրբ
Հոգին Որդուց է ծագել: Յովհաննէսը վկայում է եւ
ասում, թէ տեսել է Հոգին որպէս աղաւնի երկնից /// (2
բառ): - Վերծանումը՝ Բեռնար Ուտիէի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 242բ Փա՜ռք անսկզբնականին՝ Հաւր եւ Որդոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ անզրաւ աւիտենիւ. ամէն:
Սովորութիւն է աստուածային արանց միշտ եւ հանապազ |243ա| խոկեալ աստուածային պատուիրանացս,
ի տուէ եւ ի գիշերի միշտ զվերինն խորհել, ուր Քրիստոս նստի ընդ աջմէ Աստուծոյ: Եւ վասն բազում պատճառի բազումք փափագին ջեռմեռանդ սիրով եւ ըղձալի ցանկութեամբ արդիւնս եւ գործս կատարել: Նախ
վասն յաւիտենական եւ անմահ կենացն զանցաւորս
արհամարհեն, զայն ստանան կեանս, որ մնացական է,
որպէս ասէ Տէրն՝ Երթա՛յք, գործեցէ՛ք մի՛ զկորստական
կերակուրն, այլ զկերակուրն, որ մնա ի կեանսն յաւիտենականս: Երկրորդ, զի հրամայէ Տէրն՝ Գանձեցէ՛ք
ձեզ գանձ ի յերկինս, որ ոչ ցեց եւ ոչ ուտիչ ապականեն, եւ ոչ գողք ական հատանեն եւ գողանան: Գրեմք
զգիրքն, որ զամենայն գանձ, զամենայն աւէտիք եւ
յինքն պարունակեալ ունի. նախ զվերին իմաստութիւն,
եւ ապայ զամենայն սքանչելագործութիւնս, որ ի սմայ:
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Երրորդ, վասն անջինջ յիշատակ|243բ|ութեան առաջի
Աստուծոյ, որպէս ասէ մարգարէն՝ Երանի, որ ունիցի
զաւակ ի Սիովն եւ ընդանի յԵրուսաղէմ: Չորրորդ,
վասն քաւութեան եւ թողութեան մեղաց մերոց բարեխաւս, որպէս ասէ մարգարէն՝ Զմեղս քո ողորմութեամբ
քաւեսցես, եւ զանաւրէնութիւնս՝ տրաւք տնանկաց:
Ըստ այսմ աւրինակի փափագաւղ եղեւ աստուածասէր եւ հաւատարիմ եւ Յովհաննէս էրէցս. եւ ետ գրել
զաստուածաշու[ն]չ եւ աստուածախաւս սուրբ Աւետարանս՝ յիշատակ իւր եւ ծնաւղացն՝ հաւրն Հասանին եւ
մաւրն՝ Բէկիխաթունին, եւ որդիքն՝ ուստայ Ատիբէկին,
եւ հանգուցեալ ուստա Դովլաթարին, ուստա Խուպիարին, Խուճազազին եւ դստերքն՝ Լիլիփարին, եւ
Գուլմէլիքին, եւ Խոստրովթղթին, եւ թոռներն՝ Գուզալն, Փարիխանն, Ուղլանան: Դարձեալ յիշեցէ՛ք
զՅովհաննէս էրէցս եւ կողակիցն՝ Խանփարվանն,
|244ա| եւ որդիքն՝ Սարգակ, Խանբաբին, Մերզին,
Դովլաթարին, եւ հարսերացն՝ Ղզլարխանոն եւ Հուրիխանին, եւ որդիքն՝ հան[գ]ուցեալ Ղարախանին,
Խոճաբէկոն, եւ նոր հարսերացն՝ Թուրվանտին, Հատէին, Դիլանճոն, Ավրանին: Դարձեալ՝ Յովհաննէս
էրէցն, եւ դուստր՝ Բէկիսին եւ հանգուցեալ որդիքն՝
Միրզայճապուկ եւ դուստր՝ Աղախանումն, Խանումաղէն: Այլ եւ կրկին ձայնիւ մաղթանաւք առ ոտս ձեր
անկեալ աղաչեմ՝ յիշեցէ՛ք եւ զամենայն արեան մերձաւորս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
Արդ, եղեւ զրաւ գրչութեան Աւետարանիս ի թուականութիւն հայկազեան տումարի ՌԽԶ. (1597), ձեռամբ անպիտան Յովաննէս էրէցիս, ի բռնակալութիւն
մասանց Պայտիւր ի հայոց աշխարհիս՝ սուլտան Մուրաթին: Եւ կրկնիակի գերապանծ նորոգման սուրբ
աթոռոյն Լուսաւորչին տեառն Դաւթին, Մէլիքսէթին, ի
հայրապետութիւն Անանային |244բ| Աստծատուրս, ի
երկիրն Կառնոյ, ի գաւղս, որ կոչի Բէրնայ:
Արդ, երես անկեալ աղաչեմ զփծուն գրիչս Յովհաննէս երէցս, անուն ունիմ եւ գործ՝ ոչ, եւ զստացաւղ
գրոցս, եւ զվերոյ գրեալսն առհաս[ար]ակ, եւ Քրիստոս
Աստուած ձեզ՝ յիշողացդ, եւ մեզ՝ յիշեցելոցս ողորմեսցի, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 244բ (նորոգողի, 1713 թ., նոտրգիր) Ի թվականիս ՌՃԿԲ. (1713), ի չար տարոջ, որ շատ նեղութեամբ
տիրեաց Օսմանցիք յերկիր Վրացտուն եւ այլք բազումք, որ ոչ կարեմք գրօվ յարկանել եւ գրել զնեղութիւնս ամէնայն յերկրի: Զայս ցաւօք լըցեալ տարիս, ես՝
մօլորեալս՝ Թումանի որդի Շմաւոն վարդապէտս
վէրստին նորոգէլ տվի զայս սուրբ Աւէտարանս, ինձ եւս
օղորմի ասացէ՛ք, |245ա| զձեզ Աստուած օղորմի. ամէն:
2. 244բ (ԺԸ. դ., բոլորգիր) Ես՝ Գուզալնս տվի մեզարն տվի Ակոբ էրէց, ով որ (շար. նոտգրով, նախորդ
յշտկր.-ի գրչի ձեռքով)՝ կարդայք, ողորմի ասէք. ամէն:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 244բ սեւ թանաքով բոլորակ՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՏԷՐ ՄԱԹԷՈՍ/ ՅԱՄԻ ՌՃԾԷ. (1708)»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «899, 3332», «ՌԽԶ. – 1597,
Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», մէջքին սոսնձած թերթիկին՝ «Աւետարան մեծադիր 53», 246բ՝ «Այս Աւետա-
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րան ամենասուրբ եկեղեցւոյ է» (ԺԸ. դ., վրացերէն,
մխեդրուլի, վերծանումը՝ Բեռնար Ուտիէի):
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ թ. 60-61ի միջեւ ներդիր թերթի Բ.
կողմում՝ հրեշտակ:

3333
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՍԱՆԱՀԻՆ
ԳՐԻՉ եւ ԾԱՂԿՈՂ՝ Արիստակէս: ՍՏԱՑՈՂ՝ Սարգիս վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 308: Պրակ Ա-ԻԷx12 (Ա 4, Գ, ԺԳ, Ի 13, Ե 14, ԺԲ, ԺԴ,
ԻԲ, ԻԳ, ԻԵ 10, ԻԷ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6x15,4:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15,5x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 181ա):
Տող՝ 19: ԿԱԶՄ՝ կանաչ մոմլաթ, մէջքը եւ փեղկերի անկիւնները՝
սեւ կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ վարդագոյն թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. չգրուած վարդագոյն թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 181ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մարկոս՝ 88բ, Ղուկաս՝ 148բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 243բ: Կիսախորան՝ 89ա, 149ա, 244ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, յուշկապարիկ (74ա), տաճար
(66ա, 226բ), խաչ (233բ): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ը ՝ կարմիր, կապոյտ, դեղին, կանաչ, սպիտակ,
մանուշակագոյն, մոխրագոյն:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. Մատենագիտութիւն. Թ.-ԺԹ. դդ., Գահիրէ, 1998, էջ 69:
ՎԻՃԱԿԸ՝ բաւարար. նորոգուած 1940ականներին, կազմը
նորոգման ժամանակի, թ. 1-4, 6, 16, 42, 56, 57, 66, 80, 91, 92,
104, 116, 148-51, 161, 172, 197, 233, 298-303՝ հիմքերը, թ. 25089՝ արտ. լս-ն ամրացուած. թ. 1ից առաջ թափուած 2 թ., թ. 1-2ի
միջեւ 6 թ., թ. 28-9ի եւ 221-2ի միջեւ կտրած 1ական թերթի
ելուստ, պրակ ԺԳ.՝ սկզբնապէս 13 թ., թ. 1-5, 221 արտաքին լսին պատռուածքներ, թ. 161-308՝ խոնաւութեան հետքեր, գրադաշտը գունափոխուած-մգացած, թ. 252՝ գրեթէ մէջտէղից ընդլայնակի կիսուած, թ. 290՝ երկրորդ սիւնակը եւ լս. պատռուած,
գրադաշտը մասամբ վնասուած, թ. 299-300՝ ստորին լս-ն 2 սմ
ընդլայնակի պատռուած, թ. 304-8՝ արտաքին լս. Խոնաւութիւնից
սեւացած, թ. 308՝ գրադաշտը պատռուած, ապա նորոգուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-88ա Աւետարան Մատթէոսի (սկզ. Թափուած՝ «/// Ասափ ծնաւ զՅովսափաթ...եկեալ առ միմեանս գտաւ... /// [ուռկան]ս ի ծով քանզի ձկնոսք
էին...», չիք Ա. 1 - Ա. 7, Ա. 18 - Դ. 18):
2. 89ա-148ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 149ա-242ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 244ա-307ա Աւետարան Յովհաննու:
Ունի համաբարբառ ստ. լս-ներում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ծաղկողի. 88ա Մեղսամած գծողիս ողորմեա՛յ, Տէ՛ր:
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307բ Փա՜ռք համագոյ, անբաժանելի եւ միասնական սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ: Սովորութիւն է գերիմաստ վեհից եւ յոգնահանճար վիպասանից զպատճառ յիշատակացն առընթեր
դնել, այսինքն՝ զգալ Բանին Աստուծոյ ի հայրական ծոցոյ ի փրկութիւն աշխարհի, զոր եկեալ եւ կատարեաց
զփրկագործ տնաւրէնութիւնն աւետարանական քարոզութեամբ, կամաւոր չարչարանաւքն եւ փրկական
[խ]աչելութեամբն, թաղմամբն եւ երեքաւրեա յարութեամբն, ամրացոյց մարգարէիւք, պարսպեաց առաքելաւք, պսակազգեաց արար մարտիրոսաւք, զուարճացոյց աւետարանական բանիւ. եւ որպէս եկն, նոյն եւ
համբարձաւ առ Հայր: Եւ գալոցն է նովին մարմնովն եւ
փառաւք Հաւր՝ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, արդարոցն փառք եւ պատիւ եւ մեղաւորացն տանջանք
յաւի|308ա|տենական: Եւ ի ձեռս առաքելոցն զսայ ետ
մեզ յոյս կենաց ճանապարհ եւ դուռն ելից եւ մտից եւ
ճարակ իսկ յարքայութիւն Հաւր իւրոյ՝ ըստ հրամանի
Տեառն մերոյ, զոր խոստացաւ Աւետարանաւս, թէ
Եկա՛յք առ իս, ամենայն աշխատեա՛լք եւ ծանրաբեռնեա՛լ մեղաւք, եւ ես հանգուցից զձեզ, [ե]թէ ուր եսն
եմ, անտ եւ պա[շտ]աւնայն իմ եղիցի:
Վասն որոյ եւ ես՝ վարդապետս Սարգիս, ///(1 բառ
եղծուած) ալեաւք ցանկացաւղ եղէ սիրով[ն սուրբ]
Աւետարանիս. [յու]սացայ ի բան մարգարէին, որ ասէ
թէ՝ Երանի, որ ունիցի զաւակ ի Սիովն եւ ընտանեակ ի
վերինն Երուսաղէմ: Զի վաղուց հետէ ունէի զփափագումն սուրբ Աւետարանիս, ետու գրել ի հալալ յընչ[ի]ց իմոյ՝ այլ գոյիւ չափ զկեանս ըստ այրոյն լումայի:
Արդ, եղեւ կատարումն սուրբ Աւետարանիս ի թվականութեան հայկազեան տումարի ՋԽԵ. (1496), ի
դառն եւ ի չար ժամանակի եւ ի հայրա|308բ|պետութեան տեառն [Սարգսի] հայոց /// (1 բառ թափուած) ի
Սուրբ Էջմիածինն, ի յաստուածապահ գաւառիս
Լաւռոյ, ի յերկնահանգէտ եւ ի գերահռչակ ուխտիս
Սանահնո, ի դրան մօր լուսոյ Սուրբ Աստուածածնիս.
եւ հրաշափառ Կաթողիկէիս, եւ ի յառաջնորդութեան
տէր Բարսեղի, ձեռամբ մեղապարտ գրչի Արիստակիսի, որ եւ մեծ յուսով եւ տենչալի սիրով ստացաւ
զսուրբ Աւետարանս վարդապետն Սարգիս՝ յիշատակ
իւր եւ ծնաւղաց իւրոց՝ [հ]աւրն /// (2-3 բառ թա-
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փուած) եւ պապին իւր՝ Մանաւաքին յա/// յիշատակ
յաւիտենակ[ան] կենացն եւ փրկութեան հոգոց իւրոց
եւ ի վայելս անձին եղբաւրորդւոց իւրոց՝ Դ[օ]իթ քահանայի եւ Գալուստ սարկաւագի եւ մանկանց[ն] Սիոնի նորո: Վասն որոյ երեսս անկեալ մայրամած [դ]իմաւք ա[ղա]չեմ զհամն /// (1 բառ եղծուած) դասք
սրբազան քահանայից [որք] վայելէք. կարդայք եւ
լուսաւորիք վա/// (1 տող թափուած):
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 230, Հմր 314:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

242բ (1638 թ., բոլորգիր) Որ ողորմի Տէրն ամենայնի
հոգոյ սորայ վերջին ստացողի
Շապանկուլուն եւ այրն իւր Պայանտուրին,
որ փոխեցաւ պատերազմին
եւ դասեցաւ ընդ այն մարմին,
եւ որդ[իքն սորին
Նազարն, Տուրմիշն ընդ Ովր[եսդին]:
Դարձեալ հայր Շատանկուլին,
պարոն Ֆարղուզատին
եւ մաւրն իմ խոնարհայմիտ Մարիամին,
որ էառ զմահ ստաւրէ ի յերկին,
ընդ իւղայբերիցն, որ Մարիամանք կոչին:
Սայ յիշատակ անջնջելի,
բարի զաւակ հոգոց սորին,
յորժամ որ գայ Տէրն երկնային,
անճա[ռ] փառ[աւ]ք իւր հայրենին,
նստի յաթոռ դատ[ա]ստանին,
տիւան առնէ մարդկան ազգին,
յանժամ աջաւքն քաղցրաքին,
հայի սիրով վերոյ սոցին:
Ես՝ Շապանկուլիս, առի զսուրբ Աւետարանս ի
գերութենէ թվին ՌՀԴ. (1625), եւ ի ՌՁԷ. (1638). տէրն
Լուսերեկ աղաչեց, սիրով տուի, որ ինձ յիշատակ նորկնուք Սուրբ Աստուածածնին դուռն, ի ձեռն տէր Մաթէոսին, ամէն: Հայր մեր, որ:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Բ. էջ 729-730, Հմր1078:
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243ա (1641 թ., բոլորգիր) Արդ, ես՝ նուաստ եւ ծառա Յիսուսի Քրիստոսի, հանապազ աւր ըստ աւրէ ո[րպէս]. հրամաէ ի սուրբ Աւետարան, թէ՝ Երանի այնոցիկ, որ ունիցի որդի Սիովնի: Վասն այս պատճառի
համար, որ յանկարծակ[ի] փորձանաց հանդիպեցաւ
եղբայրն իմ Բերին, տվին նոր[ա]ն սպանեցին, շատ
ջանացին յաշխարհս (բառս գրուած է յապաւուած, եղծուած) ամենայն, եւ մէջ եկին, նորա բանն շարիատ
արին: Վասն նորա հոգուն ես՝ Բարաշս եւ իմ մայր Գուլիստանս առանք զսուրբ Աւետարանս, դրինք վախմ ի
դուռն նորայկնունք Սուրբ Աստուածածնայ յիշատակ:
Ինչ մարդ այս վախմըս այս եկեղեցւոյս դրանէն, մասն
Յուդաի առցէ եւ նզովքն Կաենի: [Գր]եցաւ յիշատակարանս թվին ՌՂ. (1641). ամէն: Հա[յր]:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Գ. էջ 17, Հմր 25:

148ա (ստացողի, 1724 թ., նոտրգիր) Վերջին ըստացող սուրբ Աւետարանիս ես՝ մեղաւոր եւ ամենեցուն
յոտաց հող, սուտանուն Ղուկաս աբեղայ, լսել էի թէ՝
Երանի այնոցիկ, որ ունի զաւակ ի Սիօն եւ ընդանի
յԵրուսաղէմ: Եւ ես ի հալալ վաստակոց իմոց գնեցի
զայս սուրբ Աւետարանս, յետու ի դուռն Հախպատոյ
յարեամբ ներկեալ Սուրբ Նշանին վախմ՝ յիշատակ ինձ
եւ ծնողացն իմոց՝ Մարտիրոսին եւ Ազիզին, եւ յեղբարցն իմոյ՝ Պօղոսին, Վարդանին եւ Օվանըսին,
քվերն իմոյ Փարընին, յեղբայրյորդուն իմ տէր Մարտիրոսին եւ այլ յեղբարցն եւ իւրեանց ուստերացն եւ
դստերացն. ամէն:
Ով ոք հանել ջանայ՝ գրաւելով կամ ծախելով, Քրիստոսի դադաստանին մեր մեղացն Տէր է: Օվ ոք հանդիբիք, մի բերան ողորմի ասէ՛ք, Աստուածն ձեզ ողորմի.
ամէն: ՌՃՀԳ. (1724) գրեցաւ:
Հայր մեր որ յերկինս, սուրբ: |148բ| Ո՛վ Քրիստոսայսէր կարքաւորք, մեղաւոր տէր Ղուկասս յիշէք,
Քրիստոս ձեզ յիշէ, յաւուր դատաստանի օրն յահեղ
ատենին. ամէն: Հայր մեր:
ՆՇՈՒՄ՝ 2ա՝ «900, 3333», «ՋԽԵ. – 1496, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:

3334
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԺԵ. դար
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Զաքարա աբղյ*:
ԹԵՐԹ՝ 284+1 (կրկն.՝ թ. 57): ՊՐԱԿ՝ Գ-ԻԶx12 (Գ, Թ, ԺԴ 11):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15x
10): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 147ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ կանաչ մոմլաթ, մէջքը եւ փեղկերի անկիւնները՝ սեւ կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ վարդագոյն թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ.
չգրուած վարդագոյն թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 147ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 240բ:
Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 74ա, 136ա, 241ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար (53ա), ծառ (42ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝

1409

705

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ,
նարնջի, մանուշակագոյն, վարդագոյն, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. բոլոր թերթերին խոնաւութեան եւ բորբոսի հետքեր, 240բ-ի մանրանկարը խոնաւութիւնից մասամբ
վնասուած, լուսանցակողերը գունաթափ եւ սեւացած. Պհպ. Ա.ի
եւ թ. 1ի միջեւ 25 թ. (պրակք Ա, Բ + 1 թ.) թափուած, թ. 73-4ի եւ
135-6ի միջեւ 1ական թ.՝ աւետարանիչներին պատկերող մանրանկարներով, կտրած-հանած. թ. 267-84՝ արտ. լս-ի ստ. մասը
թափուած, պատռտուած, թ. 270-84՝ արտ. լս-ի ստորին եւ վերին
մասերը թափուած, թ. 38-9՝ արտ. լս. խոնաւութիւնից փտածթափուած, թ. 163-70, 205-17՝ արտ. լս-ին ցեցի անցքեր, թ. 22031՝ արտ. լս-ի թափուած մասը լրացուած յետագայի թղթով:
*Ծնթ. Զաքարա աբեղան 1487 թ-ին ստացել է մի Շարակնոց. տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 105, Հմր 131, եւ Ա.
Սիւրմէեան, Ցուցակ Հալէպի Ա. 9, էջ 27: Այս ձեռագիրը եւս
գրուած պէտք է լինի ԺԵ. դարի 2րդ կեսին, 1487ի շուրջ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-73բ Աւետարան Մատթէոսի (սկ. թափուած՝
«/// ընդ վարդապետութիւն նորա...», չիք Ա. 1 - Է. 28):
2. 74ա-135բ Աւետարան Մարկոսի:
3. 136ա-239բ Աւետարան Ղուկասու:
4. 241ա-84բ Աւետարան Յովհաննու (վերջը թափուած՝ «...եւ պատմեցին նոցա զոր արարն Յիսուս///»
չիք ԺԱ. 47 - ԻԱ. 25):
Ստ. լս-ներում աւետարանիչների անունները՝ գրուած
յետագայի ձեռքով:
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135բ Զմեղուցեալ եւ զանարհեստ գրիչս՝ Զաքարա
անուամբ քահանայ կոչի[մ] եւ ոչ գործով. վա՜յ ինձ
հարիւրապատիկ եւ հազարապատիկ, սեւերես եմ Աստուծոյ իմ կարգէս եւ ի պատուիրանացն Աստուծոյ եւ
զծնաւղսն իմ՝ Էրկիլ, եւ եղբայրն իմ Նատիր, որ կիսայհասակ հանգեաւ ի Քրիստոս, եւ այլ եղբարքս՝ Թայիփշայ, Ստեփաննոս, եւ եղբաւրորդիք նոցա՝ Հայրապետ, Մարտիրոս, փոքրիկ դպիր՝ Անանիայ եւ ամենայն
արեան մերձաւորացս. ամէն: Արդ, աղաչեմ յիշել ի Տէր,
եւ Աստուած զձեզ յիշէ յիւր միւսանգամ գալստեանն.
ամէն:
239բ Ո՛վ դասք լուս|240ա|երամից եւ մանկունք
առագաստի վերնոյն Սիոնի եւ մաւրն լուսոյ Երուսաղէմի ժառանգորդք, աղաչեմ յիշել զտառատիպ գծագրաւղ սորա Զաքարայ անուամբ աբեղայ եւ գործով
դատարկ ամենայն բարեգործոց՝ յիշատակ ինձ եւ
ծնողաց իմոց՝ հայրն իմ Էրկիլ, եւ եղբայրն իմ Նատիր,
որ կիսաւրեա հանգուցեալ են ի Քրիստոս եւ կրսեր
եղբարքս իմ՝ Թաիթշա, Ստեփանոս, եւ որդիք նոցա՝
Հայրապետ, Անանիայ դպիր եւ Մարտիրոս, եւ մայրն
իմ Կուլփաշայ. եւ թողութիւն հայցեցէ՛ք ծովացեալ եւ
բազում մեղաց իմոց, եւ անմեղադիր լերուք, զի ձեռս
քամի կայր, ի խիստ կարաւտութենէ գրեցի:
Տե՛ս ԺԵ. դ. յիշ-ք, Գ., էջ 105, Հմր 132:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 73բ Ո՛վ պատուական սուրբ ընթերցաւղ, զմեղուցեալ եւ զանպիտան գրիչս /// (վերջը
թափուած):
92ա Մեղաւոր հողս յիշեա՛:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «901, 3334», «ԺԶ., Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 8ա՝ տառեր եւ խզբզոց, 57գ՝ «յիմաստուն, յմա»:

3335
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՇԷՆԱՂԲԻՒՐ գիւղ*
ԳՐԻՉ՝ տէր Գրիգոր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Արեւ, Թրուանդ:
ԹԵՐԹ՝ 287+1 (կրկն.՝ թ. 83): ՊՐԱԿ՝ 8+Ա-ԻԴx12 (ԺԵ 11, ԻԴ
5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ երեքնուկ, որի
աջ եւ ձախ կողմերում «P» եւ «A»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x15,8:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած (15,5x10,4):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 77ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի (Ա. փեղկին մետաղէ 2 խաչ «Ի ՀԷՊՐԷՍԻՄԱՅ»
եւ «ԳՈՒԼՔԻԱՆԱՅ» արձանագրութիւններով, խաչի 1 թեւ՝ վրան՝
«ԱՍ»). միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ ասեղնագործ կապոյտ
մետաքս (Ա. փեղկ), կարմիր վարդանակաւոր եւ դեղին շերտաւոր կտաւ (Բ. փեղկ). լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝
ԱԲ+Գ. չգրուած դեղնաւուն թուղթ, Ա՝ հիմքի 5-7 սմ ձեռագրի
թուղթը լրացուած դեղնաւուն թղթով:

Նմուշ 77ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Տերունական. «Յայրն է եւ ծնունդն»՝
1ա, «Քառասնաւրեա տաճարն է»՝ 1բ, «Մկրտութիւն է»՝ 2ա,
«Վարդավարն է»՝ 2բ, «Ղազարու յարութիւն»՝ 3ա, «Ծաղկա-

ՌՃԻԶ. – 1677
զարդն է»՝ 3բ, «Ոտանալուան է»՝ 4ա, «Խաչելութիւ[ն] է»՝ 4բ,
«Քրիստոսի գերեզման է»՝ 5ա, «Դժոխքն է»՝ 5բ, «Կափարիչ վէմն
է եւ հրեշտակն է ի վերայ նստեալ»՝ 6ա, «Վերնատուն է եւ Համբարձում»՝ 6բ, «Հոգին Սուրբ եկն ի յառաքեալսն»՝ 7ա, «Գաբրիէլեան փողն է»՝ 7բ, «Դատաստան է եւ կշեռք»՝ 8ա: Մատթէոս՝
18բ, Մարկոս՝ 95բ, Ղուկաս՝ 146բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝
226բ: Լս-յին - Յովսէփ Արիմաթացի՝ 141բ: Խ ո ր ա ն ՝ 9բ
(կամարի տակ՝ Եւսեբիոս), 10ա (կամարի տակ՝ Կարպիանոս),
10բ-11ա, 11բ-12ա, 12բ-13ա, 13բ-14ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 19ա,
96ա, 147ա, 227ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչուն, բուսական,
յուշկապարիկ, մարդ, տաճար, սափոր (230բ), խաչ, ծառ (68բ,
208բ), թռչուն-ձուկ (99ա): Զարդագիր՝ հանգուցագիր, թռչնագիր,
թռչուն-ձուկ, մարդադէմ (102բ, 129ա), յուշկապարիկ (152բ,
230բ): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, վարդագոյն,
մանուշակագոյն, սպիտակ, նարնջի, մոխրագոյն:
Ծնթ. թ. 239-87՝ յարդարանքն այլ ձեռքով, աւելի պարզ:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ. Մատենագիտութիւն. Թ-ԺԷ. դդ., Գահիրէ, 2005, էջ 527:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի մէջքն ու ծայրերը մաշուած, պատռուած. Ա. փեղկին եղած 4 խաչերից 2ը ընկած, երեւում են գամերի անցքերը եւ մէկի ստորին թեւը. նորոգուած Ի. դարում,
թերթերի եզրերն ամրացուած, թափուած մասերը լրացուած դեղ-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

նաւուն թղթով. թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան, իւղի
դեղնաւուն (թ. 223, 228-34) հետքեր:
* Գրչութեան վայր Շէնաղբիւր գիւղը Արեւմտեան Հայաստանի Բաղէշի նահանգի Բաղէշի գաւառի Խիզանի գաւառակի Մամռտանքի շրջանում է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 9բ-10ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 10բ-4ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 15բ Նախադրութիւն: 16ա-7բ Գլուխք: 17բ-18ա
Համաձայնութիւն: 19ա-92բ Աւետարան Մատթէոսի:
4. 92բ-3ա Նախադրութիւն: 93բ-4բ Գլուխք: 96ա143ա Աւետարան Մարկոսի (142բ-3ա Յարուցեալ
Յիսուս):
5. 143աբ Նախադրութիւն: 144ա-5բ Գլուխք 147ա225բ Աւետարան Ղուկասու:
6. 226ա Նախադրութիւն: 227ա-85բ Աւետարան
Յովհաննու (284բ-5բ Իրք կնոջն շնացնելոյ):
Ծնթ. Յետագայի ձեռքով Աւետարանների վերին լս-ներին՝
«Սուրբ Աւետարան ըստ Մաթոսի» (22ա-36ա), «Սուրբ Աւետարան ըստ Մարկոսի» (97ա-143ա), «Սուրբ Աւետարան ըստ
Ղուկասու» (97ա-226ա), «Սուրբ Աւետարան ըստ Հոհանու»
(227բ-71ա):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 2բ Արեւն է եւ ամուսնին իւր Թրւանդ՝ Աւետարանի տէրն:
8ա Տէր Աստուած, պարազերես պահես զԱրեւ եւ
զեղբայրս իւր եւ զԹրանդ:
15ա Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա՛ ի մեզ, Տէ՛ր,
զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛յ ի մեզ:
143բ Աւրհնութիւն՝ որ կարդայ, գովութիւն՝ որ լսէ,
փառք փրկչին եւ յիշատակ գրչիս. ամէն:
285բ Փառք անըսկզբանն եւ անըսկզբանն ամենայնի, անեղին եւ անսահման էացուցչին, սահմանիչ եւ
կատարումն բոլոր էիցս, երիցս միակին, եզակի եւ
միումն աստուածութեանն, որ անշարժ գոլով՝ շարժէ
զարարածս ի կեանս եւ ի փրկութիւնն: Էիցս էակն եւ
կենդանեացն կեանքն, որ անփոփոխ գոլով մինչտ
յէութեան, անեզր եւ վայրափակն, լրումն եւ բովանդակիչ ամենայնի, եւ յամենայնս է եւ յամենայնէ անհաս է,
որպէս ի մասունս եւ ի բոլորս, եւ ինքն ոչ մասն եւ ոչ
բոլոր, որպէս թէ զմասն եւ զբոլոր, զամենայն ինքն
ունելով, եւ կրէ զամենայն բանիւ զաւրութեան իւրոյ:
Գերալիր գոլով, լնու զամենայն, որումն բան եւ իմաստութիւն եւ զլեզու տուեալ բոլոր էիցս. ի բոլոր էիցս
հանցուք զաւրհնութիւն եւ զփառս Հաւր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ:
Իսկ չորից աւետարանչացն խորհուրդ բա|286ա|զմօրինակ իմն ցուցմամբ տեսանի: Զի ոմանք ասեն, թէ
չորից աւետարանչացն են աւրինակ չորք անկիւն արարածոց՝ արեւելք, արեւմուտք, հիւսիս, հարաւ, պարտ էր
համասփիւռ քարոզել զԱւետարանն: Իսկ ոմանք հաճոյ
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թուեցաւ ըստ չորից մշտահոս գետոցն յադենական աղբերէն յառաջ խաղացեալ՝ առ ի տիեզերաց առոգումն՝
Փիսոյն, որ նըշականէ զՄատթէոս, եւ Գեհոն՝ զՄարկոս,
Տիգրիս՝ զՂուկաս, եւ Եփրատէս՝ զՅոհաննէս: Եւ սոցին
գոլով նմանապէս թուով ուռճացեալք ի կենդանական
աղբերէն, առոգանել զպասքեալ միտս մարդկային
բնութեանս: Նոյն օրինակ ըստ տեսութեանն Եզեկիէլ[ի] քառակերպեան աթոռոյ՝ մարդ, որ նշանակէ
զՄատթէոս, առիւծ՝ զՄարկոս, եզն՝ զՂուկաս եւ արծիւ՝
զՅոհաննէս. զանմարմնոցն Տէր տեսանելով բազմեալ ի
փառացն աթոռ, իմանալի ցուցմամբ զխնամս բոլոր
բնութեանս զակնարկումն, որ աստուածայպէս եւ տիրաբար բուրմամբ նշանակէ զլինելն առ հողածինս
հրէղինացն, անմահից զմահկանացուս առ|286բ|նել
հաղորդս: Եւ յեւս գերակատար հանեալ ի փառս, վասն
զի փառաց թագաւորն Քրիստոս՝ փառակից Հօր եւ
Հոգւոյ Սրբոյ, զմերս առնելով բնութիւն, յինքեան միացոյց աստուածութեան՝ ուսուցանելով մի Որդի դաւանել, որ յԱստուծոյ Հաւրէ եւ որ ի Մարիամայ սըրբոյ
կուսէն անճառ միութեամբ, զոր աւետարանական
ուսուցեն բանք, մինչ զի կատարած հաւանութեամբ
հաւատալ հաստատ կարգօք, ի նոյն յարելով յառաքելաւանդ քարոզութիւն, զաստուածախօսն վարդապետութիւն դրոչմեալ զսակաւս ի բազմացն, առ ի հաւատալ, եթէ Քրիստոս է Որդի Աստուծոյ, ըստ վեհին Յովհաննու, հաւատալ եւ զկեանսն յաւիտենականս ընդունել յանուն նորա:
Եւ [ա]ստի տեսեալ զսորայս անճառ փրկագործութեան խորհուրդ, սրբասէր եւ հեզահոգի տանուտրոջն
Ջամալին եւ իւր կողակիցն եւ իւր որդւոյն՝ Արեւին եւ
իւր կողակցոյն՝ Թրւանդին եւ իւրեանց որդոյն՝ նորափիթիթ Մարգարին եւ դեստերացն՝ Հեռեփսիմին եւ
Գօզալին, Կարապետին եւ իւր կողակցոյն՝ Թրանդին,
Սահակին եւ իւր կողակցոյն, Յովհաննէսին եւ իւր կողակցոյն, |287ա| Սաւսնին եւ իւր կոկակցւոյն Հոռոմին, իւր որդոյն Վարդանէսին եւ իւր կողակցոյն Շայումին եւ որդոյն Յովսեփին եւ դսետր՝ Գօւարին:
Դարձեալ կրկին անգամ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք Արեւին եւ իւր ծնօղացն. հօրն՝
Ջամալին, եւ մօրն՝ Սօլթանին, եւ կողակցոյն՝ Թրուանդին, եւ որդոյն՝ Մարգարին, եւ դստերացն՝ Ջանաղին,
եւ Հռեփսիմին, եւ Մարգարտին, Գօզալին: Եւ եղբարցն՝ Սահակին եւ իւր կողակցոյն՝ Շայումին, եւ որդոցն՝ Միքայելին եւ Զաքարին, եւ դստերացն՝ Հանաղին եւ Սառային, Կարապետին եւ իւր կողակցոյն՝
Թրւանդին, եւ որդոցն՝ Մովսէսին եւ Աւետիսին՝ եւ
դստերն՝ Մարեմին: Վարդանէսին եւ իւր ծնօղացն.
հօրն՝ Սօսինին, եւ մօրն ՝Հոռումին, եւ կողակցույն՝
Շայումին, եւ որդոյն՝ Յովսէփին եւ դստերն՝ Գօյարին:
Յովանէսին եւ իւր կողակցոյն՝ Սուլթանին, այն տան
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հըն եւ նոր ննջեցելոց՝ մեծի եւ փքու առհասարակ
ողորմեսցի Յիսուս Միածին. ամէն, եղիցի, եղիցի:
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ սուտանուն տէր Գրի|287բ|գորի, ի գեւղն Շէնաղբիւր, ընդ
հովանեաւ Սրբոյ Սահակա Պարթեւի հայրապետին եւ
Մինասա արագահաս վկային, ի թուականիս ՌՃԻԶ.
(1677): Յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք Արեւին եւ իւր եղբարցն եւ իւրեանց կողակցացն, որ ի խալալ վաստակոց իւրեանց առին
սուրբ Աւետարանս եւ ոֆ արարին ի գեւղն Կանէմիրան, ով որ յիրար տայ, նա զանէծքն զԿայինին առնու
եւ զպատիժն Յուդայի զայլ քաչւհանողացն. ամէն:
Դարձեալ Աստուած ողորմի ասացէք Արեւին, որ
առեց զսուրբ Աւետարանս եւ արար իւր հոգոյ որդի եւ՛
ինքն, եւ՛ որդին իւր հանգան խաղաղութեամբ ի Քրիստոս Աստուածն մեր, Աստուած զիւրեանց հոգին լուսաւօրէ. ամէն:
Դարձեալ կրկին անգամ ողորմի ասացէք Սահակին
եւ Արեւին եւ իւրեանց եղբարցն եւ կողակցացն եւ
իւրեանց քւեւրցն՝ Մարթին եւ Համբէկոյն, եղբաւրն՝
Մարգարին, որ փոխեցեալ է առ Աստուած, եւ Սիմոնին, Բ. Մարգարին, որ ննջեցեալ են առ Քրիստոս Աստուածն մեր. փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 146ա (1801 թ., նոտրգիր) Ո՛վ լույսերամ դասք
քահանայից եւ գումարք սրբայսնունդ սարկավաքաց,
որք յանդիպիք զլուսաբուխ եւ զաստուածայխօս սուրբ
Ավետարանս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք տէր Յակոփին եւ իւր կողակցուն՝ Նունուֆարին, ծնօղաց՝ Սէվօյին, մօրն՝ Եբրեմին, եղբարն՝ Յօհաննէսի եւ կուղակցուն Շահգուլին, որդույն Յօսէփին, Փանոսին, Մելքոնին, Զաքարին, Վարդանին,
Ոսկիխատին: Դարձեալ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք
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տէր Յակոփին, որ այս սուրբ Ավետարանս իւր յալալ
վաստակոց առեալ եւ արար յիշատակ իւր հոգույն եւ
իւր ծնօղաց, եւ ն[ն]ջեցելոց առ յասարակ ամենեցուն.
ամէն: Թուին ՌՄԾ. (1801):
2. 1բ (1829 թ., շղագիր) 1829 մայիսի 21. Սալմաստոյ Մահլեմ գիւղացի Սարկաւագ տիրացուն Սիմէօն վարդապետին սույն սուրբ Աւետարանս ետու յիշատակ սուրբ եկեղեցւոյն Աստապատ, յորդորմամբ
մետրօպոլի Բարսեղ արք[եպիսկոպոս]ին Ատրպատականի /// (մի բառ):
3. 95ա (1840 թ., շղագիր) Ես՝ անարժան ծառայ
տիրացու Մատթէոսն իբր մանկավարժ Մատթէոս Ոսկանով Աստապատեցի, որք կարդայ՝ մէկ բերան յիշէ
ասի, Աստուած յիւրեան ծնողաց հոգին լուսաորեցէ,
կամ մեկ բերան յիշեցէ եւ ինքն յիշեա լիցի ամահ գարին Աստուծոյ. ով ոք ջնջէ՝ պարտական լինի: Ի 1840
ապերի (=Ապրիլի) 25:
4. 8բ (ԺԹ. դ-ի սկիզբ, նոտրգիր) Սուրբ Աւետարանս յիշայտակ է Պապօին, Դիլանչուն, Շահինին,
Պէջանին Քարիմենց Եաւրու լաճուն, Վարթանի լաճուն Դաւիթին, Ազատին: Այս Է. մարդըս մեր յալալ
վաստակովայ եսիր էր կարմեան ազատինք, տվինք
Պնեաթի որդի անարժան քահանային, որ քանի կօնօք
կենդանի է, դարձեալ թէ ուրտնէն կարթացօղ լինի, էլի
մեզի ղայպուլ ի: Թէ չէ տնէն քհանայ չյլինի պարտայկեն կենայ տատաստանին, թէ ծախի կամ թէ ուրիշ
մարտու տայ, եկեղեցուն իտուն. բաւէ. յաիշայտակ
արթարոց օրհնութեամբ եղիցի, էլի իւր տղային տվինք
սուրբ Աւետարան այ վերջ այ այսպէս էլաւ Սարքսին
Եղօին:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «903, 3335»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 285բ՝ «փառք անըս որու»:

3336
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՋԼԵ. – 1486
ԹՈՒՂԹ ԿՈԿՈՂ՝ Մինաս միակեց Ջուղայեցի:
ԹԵՐԹ՝ 248+2 (կրկն.՝ թ. 7, 151). չգրուած՝ 1ա-4բ, 74բ, 121բ,
192բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԱx12+1 (Ա 14, Ժ, ԺԱ, ԺԷ 11, ԺԹ 10): ՆԻՒԹ՝
թուղթ, այլ թուղթ՝ թ. 1-4՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,8x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (17.5x11.5):
ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 99ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն կաշի. Ա փեղկի կենտրոնում մետաղէ պատկեր. Տիրամայրը
մանկան հետ, որից վեր Քրիստոսի անձեռագործ պատկերի
տակ սուրբ Երրորդութիւն, որի երկու կողմերում՝ վեցթեւեան սերովբէներ. Տիրամոր պատկերի երկու կողմերում՝ «Μ[ΗΤΗ]Ρ
Θ[ΕΟ]Υ»*. Քրիստոսի անձեռագործ պատկերի տակ սլավոներէն գրութիւն (անընկալելի). միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ կարմիր կտաւ. Լուսանցակողերը՝ կարմիր:
*Յունարէնի վերծանումը Օլգա Վարդազարեանի:

Նմուշ 99ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 5ա, 75ա, 122ա,
193ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, յուշկապարիկ,
տաճար, խաչ, ծառ (174ա, 176ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր՝ կենդանագիր,
թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, դեղին,
կանաչ, վարդագոյն, նարնջի, մոխրագոյն:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ.
մատենագիտութիւն. Թ-ԺԷ. դդ., Գահիրէ, 2005, էջ 234:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Աւետարան Ղուկասու: Ժ. դ.:
Ա+1Բ. ստացուած մէկական թերթերի ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի եզրահատումով (բնագիրը կտրած): Մագաղաթ 21x17
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(Ա), 20.5x15 (Բ). երկսիւն (19x15), բոլորգիծ երկաթագիր (նմուշ՝
Աբ), տող՝ 14: Կարդալ. Բա, Բբ, Աա, Աբ՝ «Անուն իմ զիս
ընդունի... իբրեւ զփայլակ» (Թ. 48 - Ժ. 19):

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿԸ՝ բաւարար. նորոգուած մի քանի անգամ ԺԶ. դ., ԺԹ. դ.
(կազմը), Ի. դ. 60-ական թթ., 2ական կապիչներն ու գամերը,
դռնակը, Ա. փեղկի աստառը թափուած, Ա. փեղկի եզրի ամբողջ
երկարութեամբ 1,5 սմ մագաղաթը ոլորակարած. թ. 1-4, թ. 5-7՝
բնագրի թափուած մասերը լրացուած այլ ձեռքով. թ. 120-1ի
միջեւ 2 թ., թ. 191-2ի միջեւ 1 թ. թափուած, Աւետարանիչներին
պատկերող մանրանկարներով թերթերը կտրած-հանած, 121ա,
192ա՝ ԺԶ. դարում լրացուած Աւետարանների վերջին թափուած
մասերը. թերթերին խոնաւութեան հետքեր, բծեր, Պտռ-պհպ Աա,
Բբ՝ սեւացած, տեղ-տեղ անընթեռնելի, լուսանցակողերը՝ սեւացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 5ա-73բ Աւետարան Մատթէոսի:
2. 75ա-121ա Աւետարան Մարկոսի (120բ-1ա Յարուցեալ Յիսուս):
3. 122ա-92ա Աւետարան Ղուկասու:
4. 193ա-247բ Աւետարան Յովհաննու (վերջը
թափուած՝ «եւ ասէ Տէր ո՞վ է որ մատնելոցն է զքեզ///»
ԻԱ. 20, չիք ԻԱ 21-25):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 73բ Դարձեալ յիշեցէ՛ք զՇոռոթեցի կին Ծամէրն, որ սուրբ Աւետարանիս թուխթն նայ ետուր, Աստուած իւրն ողորմեսցի. ամէն:
75ա (ստ. լս.) Աւգնեա՛, Հոգի՛դ Սուրբ Աստուած, ի
գործս մեր:
193ա (ստ. լս.) Աւգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ,
եւ Սուրբ Հոգին աւարտ սուրբ Աւետարանիս ժամանեցուսցէ:
204ա (ստ. լս., այլ ձեռք) Յիշեցէ՛ք զՋուղայեցի
միակէց Մինասս, որ զթուղթս նա կոկեաց:
248ա Այս է առաջին թվին ՋԼԵ.ին (1486):
Ծնթ. Շարունակութիւնը տե՛ս ՅԻՇ. ՅԵՏԱԳԱՅԻ՝ 248ա: Ըստ
Լ. Խաչիկեանի՝ գլխաւոր յիշատակարանը չի պահպանուել. Յետագայ ստացող Սարգիսը կորած այդ յիշատակարանից օրինակել է թուականով առաջին տողը:
Տե՛ս ԺԵ. յիշ-ք, Գ. էջ 470, Հմր 646 (միայն 73բ, 204ա, 248ա
յիշատակարանները):
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 248ա (ԺԶ. դ., բոլորգիր) Փառք եւանձնեա տէրութեանն եւ միասնական աստուածութեանն՝ Հօր եւ
Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ յաժմ եւ անզրաւ յաւիտենիւ.
ամէն: Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս, որ է պատկեր
աներեւութին Աստուծոյ եւ հրամանք փրկչին մեր
Յիսուսի Քրիստոսի, որ կոչի գիուղս Սիս, Սարգիս
միանակեցին, եւ որք ընթեռնուկ զսուրբ Աւետարանս ի
դրունս սուրբ տաճարածս, աննախանձ կամաւք եւ բոլորախաւս լեզւավ ողորմի միանակեց Սարգիսիս եւ
իւր ծնողացն՝ կենդանեաց եւ հանկուցելոցն ի Քրիստոս եւ ծառայիցդ Աստուծոյ, եւ մեզ ողորմեսցի եւ այնոցիք, որք զԱստուած ողորմին ասեն. ամէն: Հայր
մեր, որ յեր[կինս]:
2. 192ա (ԺԶ. դ., բոլորգիր, նորոգողի) Ով ընթերձողք, որժամ ընթեռնուք Աւետարանս, յիշեցէ՛ք Յովանէսն եւ զկենակից Գուլխասն եւ որդոյն Եաւլչուն:
Դարձեալ յիշեցէ՛ք Պապն եւ զկենակիցն՝ Հէրիքնազին
եւ որդոյն Թումանին: Դարձեալ յիշեցէ՛ք Նուրիջանն եւ
զկենակից Ղանիազն եւ որդոցն Յովանէսին, Պապին,
Ղալաբէկուն եւ դստերացն:
74ա (ԺԶ դ., բոլորգիր, նոյն գրով) Դարձեալ յիշեցէ՛ք Նուրիջանն եւ զկենակից Ղանիազն:
3. 3ա (Ի. դ., շղագիր) Զօրութիւն գրուս այս է, որ ես
Հայկոպին հինք մանէթ տալու եմ, Հայկոպին էլ չեմ
տալ:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «904, 3336», «ՋԼԵ. – 1486, Մ[եսրոպ]
եպիս[կոպոս]», մէջքին սոսնձած թերթիկին՝ «Աւետարան Մենակեցի 58»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Ադա բայրամն առի, Մայմատ Հասան», 1բ՝ «աբգդեաբ», 2ա՝ «Կարդացի եւ լըւացի,
սրբէցի: Մարդ եղեւ կատարիալ (2 անգամ), աբալաա,
2բ, 3ա՝ «ա-հ աբգաա», 3բ՝ «բտօնէ», թռչնագիր
«ԱՍՍ», 4ա՝ «Ղազապ», «աբգդեզէըթժիլ», 4բ «ի
նվաստն» (2 անգամ), 121բ՝ «աբգդբգ»,122ա՝
«աբգդեզէըթժ», 192բ՝ մի քանի անգամ «ազ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ անվարժ ձեռքով՝ 1բ՝ երկգլխանի
արծիւ, մարդու դէմք, 1ա, 1բ, 2ա՝ զարդանախշերով
բոլորակ, 2ա՝ մարդ, մարդու 2 դէմք, 2բ՝ յուշկապարիկ,
մարդ, եռանկիւն, քառանկիւն, 3ա, 4աբ՝ ձի, 3բ՝ առասպելական 2 կենդանի, 4ա՝ մարդու 2 գլուխ, հրեշտակի
թեւեր, 4բ՝ ծաղիկներ, 121բ՝ ձիու գլուխ, մարդու 3
գլուխ:

3337
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 158+5 (կրկն.՝ թ. 12, 20, 108, 137, 153). չգրուած՝ 1ա2բ, 108գդ, 137գդ, 153գդ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx12 (Ա, Ե 11, Բ 10, Գ 16,
ԺԴ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(9,5x6-7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 12գ): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ տախտակ. աստառը՝ վանդակազարդ

կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+ԴԵ. ԱԲԴԵ՝
նորոգման դեղնաւուն թուղթ, Գ՝ հաստ մագաղաթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական,
թռչուն (41ա, անարուեստ): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

Նմուշ 12գ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1970 թ-ին, կազմւած նոր կաշուով, կազմաստառով եւ պահպանակներով, թ. 1-20, 44, 56,
59, 72-6, 107-8, 119-20, 131-2, 144-8, 154-8՝ եզրերը լրացուած
դեղնաւուն թղթով, թ. 108գդ, 137գդ, 153գ՝դ թերթերը թափուած,
նրանցից մնացած հիմքի փոքր մասերը՝ աճեցրած-լրացուած նորոգման թղթով. թ. 12բ-12գ, 19-20, 55-6ի միջեւ թափուած 1ական,
թ. 158ից յետոյ անորոշ քանակի թերթեր, թ. 158՝ սխալ տեղում
կազմած, կարդալ՝ թ. 153-158-154. թերթերը գունափոխուած-մգացած, զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, թ. 54-65՝ գրադաշտին թանձր, մուգ բծեր. լուսանցակողերը՝ մգացած, գունափոխ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-158բ [Շարակնոց]
Տես ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/3ա-6ա (սկ. թափուած՝ /// նոցին բըխեաց ըզկոյսն սուրբ, որ ծնաւ ըզբանըն..., թափուած՝
ԳԿ. Երգեցէք որդիք Սիովնի): 2/6ա-9ա (խորագիրն այլ՝ Կանովն Յովակիմայ եւ յԱննայի՝ ծնողաց): 3/9բ-12բ (վջ թափուած՝ Յիմանալի վտակաց տանն Աստուծոյ հոսմանց վիճակեալ տեսանողացըն ձայնի արբմամբ ///, թափուած՝ բ. ԴՁ. Հ.
Ուրախ լե՛ր Մարիամ, սուրբ Աստուածածին... Մ. Անարատ... Ո.
Աստուածածին մայր... Տ. Ուրախացի...): 4/12գ-3բ: (սկ. Թափուած՝ ///այելի առաջնորդ եւ ընդհանուր քարոզի Աստուած
հզաւր անմահ բան, թափուած՝ ԲՁ. Ուրախացիր, սըրբուհի... +
Ուրախ լեր բերկրեալ...): 5/13բ-5բ: 6/15բ-8ա (խորագիրն այլ՝
Կանովն երրորդ աւուրն): 7/18ա-9բ (վերջը թափուած՝ Անըսկըզբնական բանին Հաւր բնակարան տաճար եւ առագաստ
տեղի անտանելի լոյսոյն, զքեզ ///): 8/20ա-20դ (սկ. թափուած՝
///իս եւ ընդ Հաւր ես էութեան յանբանից մսուր եդար..., թափուած՝ ԳՁ. Այսաւր Գաբրիէլ ցընծութեամբ... + Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակըն...): 9/20դ-3ա: 10/23ա-5ա: 11/25ա-7ա:
12/27ա-9բ: 13/29բ-34բ: 14/34բ-7ա: 15/37ա-9ա: 16/39ա-41ա:
17/41ա-3ա: 18/43ա-5բ: 19/45բ-8ա: 20/48ա-50ա: 21/50ա-2բ:
22/52բ-4բ: 23/54բ-5բ (վերջը թափուած՝ Յովնան մարգարէն...
բացաւ ընդ լոսոյն առաւաւտուն ողորմութեան քո ///, թափուած՝ ԴՁ. Մկ. Որ առաքեցեր զՅովնան... ԲԿ. Հբ. Ապաշխա-
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րութեամբ ապրեցաւ...): 24/չիք: 25/56ա-7բ (սկ. թափուած՝
///ածին քո զորդին, զի շնորհեսցէ սուտ աւազակին ժառանգել
վերըստին մեզ ըզդրախտին վայելչութիւն..., թափուած՝ ԴԿ.
Բանն որ ընդ Հաւր յէութեան...): 26/57բ-62ա: 27/62ա-9ա (չիք՝
գ. Շաբաթ աւր՝ Կիւրղի Երուսաղէմի հայրապետի – Մկ. ԳՁ.
Մանկունք նոր Սիօնի...): 28/69ա-79ա: 29/79ա-91բ: 30/91բ101ա: 31/101ա-8բ (վերջը թափուած՝ արդ, կայ եւ մնայ ինձ
աններելի պատուհաս///, թափուած՝ Ո. Ամենակալ... Տ. Զառաւաւտու զաղաւթս... Տ. Կանխեալքս... ՄԿ. Յոյս իմ...): 32/109ա10բ (սկ. թափուած՝ /// անապականաբար կոչմամբ զչորեքաւրայն ի թաղմանէ կեն): 33/111ա-3ա (չիք՝ ԱՁ. Հ. Որ զերիս
մանկունս...): 34/113ա-4բ (չիք՝ Հ. Բարեբանեալ ես...):
35/114բ-7ա: 36/117ա-9ա: 37/119ա-20բ: 38/120բ-4ա:
39/124-35ա: 40/ 135ա-7բ (վերջը թափուած՝ Տուք աւրհնութիւն Տեառն Աստուծոյ մերոյ յարուց///, թափուած՝ Ճշ. Յարուցելոյն ի մեռելոց... Ճշ. Որ յարեարդ...): 41/138ա-45ա (սկ. Թափուած՝ /// խաւարն անգիտութեան հալածեցաւ երրեակ լուսովն...): 42/145ա-52ա: 43/152ա-3բ, 158աբ, 154ա-7բ (թափուած՝ ա. Ո. Առաջին պըտուղ... Տ. Եկին ի գերեզմանն... Հ. Որ
թագաւորդ ես... Ո. Որ կամաւոր խաչելութեամբ... Տ. Ձայն աւետաւոր... Հ. Այսաւր բեւեռեալ... Ո. Հայր անըսկիզբն..., բ. Ո. Որ
համագոյդ ես... Տ. Կանխեցին կանայքն... Հ. Կամաւորութեամբ
եկիր... Ո. Որ յաթոռ փառաց... Տ. Զյարութիւն Քրիստոսի... Տ.
Զտիեզերական խընդութեանցն... Ճշ. Աւրհնութին ի բարձունս..., վերջը՝...ճշմարտայպէս յանձն առէր եւ խաչի եւ մահու ///):

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Գա-ին սոսնձած թղթիկին՝ «3337»,
Պհպ. Աա, Գբ՝ «3337», Պհպ. Դբ-ին սոսնձած թղթիկին՝
«Վերակազմուած է նոր կաշուով, նոր կազմաստառով
եւ նոր գծագրությամբ: Գլխ. վերականգնիչ՝ Ա. Խաչատրեան, Երեւան, 1970 թ.»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «ջան լուեալ Պետոսի ակնարկէր
առ Օհանէս հ», 10ա՝ «աար», 16բ, 112ա՝ «ար» (բազմիցս), 17բ, 18բ, 21բ, 31ա՝ «աաարիհարաար», 20դ՝
«արիհնարարար», 40ա՝ «անա թագաւ», 138բ՝ «արի
հար արի կնաց քկեն», 139ա՝ «բազա արի հաց կեն»,
145ա՝ «աա»:

3338
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՌԼԶ. – 1587
ԳՐԻՉ՝ Ներսէս կր. (թ. 125-335), Աբրահամ կր. (թ. 3-124):
ԹԵՐԹ՝ 338. չգրուած՝ 1աբ, 209բ, 210ա, 335բ, 337բ-338բ:
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԹx12 (Դ, Ե, ԺԳ, ԺԶ 14, ԺԴ չիք, ԻԹ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն՝ թ. 389 (16,5x11), թ. 90-124 (17x11), թ. 125-37 (16x11): ԳԻՐ՝ բոլորգիր՝ թ. 3-124 (նմուշ՝ 64ա), թ. 125-345 (նմուշ՝ 265ա): ՏՈՂ՝ 19:
ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, դռնակով (Ա.
փեղկին մետաղէ խաչ, որի կենտրոնում սպիտակ ապակէ ակ,
վերին եւ ստորին թեւերին 1ական կոստղ). միջուկը՝ տախտակ,
աստառը՝ շերտազարդ կտաւ, դռնակինը՝ կարմիր կտաւ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր, վերինը՝ կանաչով եւ կարմրով զարդ,
ստորինի հիմքի մօտ՝ կանաչով զարդ:

Նմուշ 64ա

Նմուշ 265ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 2բ, Մարկոս՝ 108բ, Ղուկաս՝ 166բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 263բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝
3ա, 109ա, 167ա, 264ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական,
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թռչուն, տաճար (152բ), խաչ (155ա, 157ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ,
դեղին, նարնջի:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ.
մատենագիտութիւն. Թ-ԺԷ. դդ., Գահիրէ, 2005, էջ 321:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը տեղ-տեղ մաշուած. 2 կապիչն ու
1 գամն ընկած, մնացած 1 կապիչի հիմքի մասը եւ 2 գամը, Ա.
փեղկի խաչի աջ եւ ձախ թեւերի կոստղերն ընկած, թերթերի
եզրերին խոնաւութեան հետքեր, զանազան բծեր, որոշ թերթերի
(թ. 5, 6, 281, 288, 296) լուսանցները պատռտուած, ԺԳ. պրակից
յետոյ՝ ԺԵ., ԺԴ. պրակահամար չկայ (ԺԳ.ի վերջին թերթին
գրուած է ԺԴ., որից էլ առաջացել է շփոթը եւ յաջորդողը ԺԵ. է
համարուել), թ. 39-45՝ ստ. լս-ին, թ. 332-7՝ արտ. լս-ին ցեցի
անցքեր, թ. 335՝ ընդերկայնակի վերից վար երկրորդ՝ չգրուած
սիւնը կտրած-հանած, 1բ-ի մանրանկարի եւ 2ա-ի կիսախորանի
գոյները տեղ-տեղ վնասուած-թափուած, լուսանցակողերը գունաթափ. թ. 45՝ արտաքին լս-ին կարմիր էջանիշ-թել:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 3ա-108ա Աւետարան Մատթեւոսի:
2. 109ա-66ա Աւետարան Մարկոսի:
3. 166ա Սկիզբն գլխոց: 167ա-262բ Աւետարան
Ղուկասու: 263ա Թելադրութիւն:
4. 263ա Գլուխք ըստ Յովհաննու (այսչափ, չշարունակուած): 264ա-333բ Աւետարան Յովհաննու (332բ3ա Գիր կնոջն շնացւողի): 333աբ Թելադրութիւն:
239ա ի ստ. լս. ծիսական ցուցում՝ «Զի այս է տունն
աւրհնելոյ Աւետարան»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Ներսէս գրչի. 263ա Արդ, գրեցաւ սայ ի թվիս Հայոց
ՌԼԶ. (1587), ի ձեռամբ անարհեստ գրչի Ներսէս կրաւնաւորի անարժան ծառայիս Աստուծոյ: Ապա գրեալ էր
Աբրահամ կրաւնաւորն Մաթէոս գլուխն, եւ ետոյ ես
գրեցի եւ կարգեցի ի դառն եւ ի դժար ժամանակիս, որ
կայր մեր այս եղեւ:
333բ Եւ Ներսէս անարժան գրիչս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս:
333բ Փա՜ռք եզակի, եռահիւսակ դաւանութեան
ապենազին, կատարեալ եւ անսահմանելի Աստուծոյ
Հաւր, Աստուծոյ Որդոյ, Աստուծոյ Հոգոյ, յաւ|334ա|իտեանս. ամէն: Շնորհիւն Աստուծոյ ամենակալին եւ
նորին աւգնականութեամբն սկսայ եւ աւարտեցի զայս
եռայհրաշ եւ հոգիազարդ եւ լուսափայլ, յարայզուարճ,
մշտասաղարթ, հրաշապտուղ, զարմանափառ, բազմերան<երան>, քրիստոսապատում, երկնաշաւիղ, տիեզերաքարոզ, յոգնայծաղիկ, աստուածատունկ այս բուրաստան երանգերանգ գունոց եւ հոտանոյշ զանազան
բուրեաց ի տունս ադամեան, զպտուղ անմահութեան
տուեալ զգիտութիւն զանմտացն, առեալ եւ զհացն կենաց յերկնից ի մեզ իջեալ եւ զերկրածին Քրիստոս ընդ
յերկ[ի]նսն դասակցեալ եւ զաւետիս կենացն հասուցեալ եւ զփառաբանիչս իւր հաստատեալ: Սայ նմանի
չորեքկերպեան կենդ|334բ|անեացն, որ յաթոռ կազմեալ յամենայսուրբ Երրորդութեանն եւ մի աստուածութեանն. մարդն՝ Մաթէոս, առիւծն՝ Մարկոս, եզն՝
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Ղուկաս, արծեւն՝ Յոհան, եւ չորս գետք բղխեալ ի
դրախտէն յաստուածական եւ ողողեն ըզչորս տարերցս
յաղտի հոգւոյն: Եւ փրկութիւն մեղաւորաց առնէ եւ
զապաշխարութիւն քարոզէ եւ ընդունի զեաւթանասունեկի եւաթն անգամ եւ տայ զիններորդութիւն եւ
զիններանութիւնն եւ զգանձն անկորուստ: Սայ է աղ
երկրի եւ համեմիչ մեղաւորաց եւ փարթամիչ աղք<տ>ատաց հոգով: Եւ ոյս ապաւինելոց անտարայկուսի եւ տա զյարութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ. սայ է
ճշմարիտ զաւակ ի Սիովն, որ տուեալ է ի վերուստ
|335ա| եւ պարգեւք մարդկան փրկիչ լիակատար եւ
կանք մարդկան:
Արդ, գրեցաւ լուսընկալ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ
անարհեստ եւ փծուն գրչի Ներսես կրաւնաւորի: Գրեցաւ Աբրահամ կրաւնաւորն Մաթէոս գլուխն, ապայ եւ
ես ետու գրեցի եւ կատարեցի:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 336ա (1595 թ., բոլորգիր) Էլոյկումին, իւր
կողակիցն՝ Փաշին, իւր դորս (դո՞ւստր) Շաղաղին,
զո[ր] յիշէ մեկ բերան, ողորմ[ի] ասի, Աստուած իւր
յիշողացն ողորմի. ամէն]. թուաբերութիւն հայոց ՌԽԴ.
(1595). ամէն: Հայր մե[ր] յերկ[ինս] (ջնջած):
2. 336բ (կազմողի, 1693 թ., բոլորգիր) Փառք
ամենասուրբ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն: Ես՝
Յէվանեսս, կազմել տուի զսուրբ Աւետարանս հալալ
ընչիցս իմոց՝ յիշատակ իմ եւ իմ ծնօղացն՝ Յոհանիսին
եւ իմ մայր Գարիանին, եւ կողակցուն՝ Մարինոսին, եւ
իւր որդոյն՝ Յովանէսին, եւ կողակցին՝ Խաթունին, եւ
հանգուցեալ որդւոյն՝ տէր Ղազարին, եւ փոքր Վարդանին, եւ եղբայրն իմ՝ Ղազարին, Մալքումին, եւ
դուստրն իմ՝ Դաւլաթին, հանգուցեալ Գրիգորին, կենդանեաց եւ հանգուցելոց, եւ որք յիշէք, եւ դու յիշեա[լ]
լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէ[ն]: |337ա|
Արդ, կազմեցաւ մեղապարտ Մկրտիչ սարկաւագ ի
թվին ՌՃԽԲ. (1693), ի հայրայպետութեան Աղուանից
Երեմիա կաթողիկոսի, յերկիրն Մաղաւուզ, ի գիւղն
Ըռիւ:
3. 2ա (1821 թ., շղագիր) Ի ՌՄՀ. (1821), Փետրուարի ԺԹ. (19) ես՝ Սրբոյ Էջմիածնի Երուսաղէմի
նուիրակ Անտօն վարդապետս, տեսեալ զայս Աւետարանս անկարգ աշխարականաց ձեռաց, եւ մեք ըստ
օրինի առեալ ի նոցանէ, տուաք յիշատակ եկեղեցւոյ, ի
ձեռս քահանայից, յորում ամենայն աւուր գործ արկանեն ի մէջ եկեղեցւոյ, որպէս սովորութիւն է Հայեաստանեացս: Իսկ այսուհետեւ եթէ աշխարհական սորա
տէրութիւն եւ կամ իւր սեպական գանձ առնէ, որպէս
այգի կամ ջաղաց, եւ սորին արդիւնքն անյագ ուտէ եւ
ապշտակէ, անիծեալ լիցի: Ով ոք սորա ի մէջ սանդուխի պահէ եւ միամիտ ժողովուրդեանն զոհն ուտէ եւ
այլ զինչս նոցին խափէութեամբ ժողովէ, նզովեալ
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եղիցի ի յԱստուծոյ եւ ամենայն սրբոց նորա: Դարձեալ
ով որ սորա իւր տանն պահէ, աստուածային հուր այն
տունն [ո]ր[դ]եաց որդով, դստերով՝ այս կենացս,
մարմնով եւ այն կենացս հոգ[ո]վ. ամէն:
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ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «928, 3338», «ՌԼԶ. 1587, Մ[եսրոպ]
եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 171ա՝ «ատեա ատա», 238ա՝ «տէր
աա», 267ա՝ «ա Տէր», 298ա՝ «Տէր աաաց ատրց»,
315ա, 316ա՝ «ա» (5 անգամ), 334բ՝ «ա» (քառիցս):

3339
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԿԱՖԱ

ՌՃԿԵ.-ՌՃԿԶ. – 1716-1717

ԳՐԻՉ՝ Մարգար:
ԹԵՐԹ՝ 320. չգրուած՝ 1ա, 2բ, 3ա, 4բ, 5ա, 6բ, 7ա, 8բ, 9ա,
10բ-1բ, 249բ, 318ա, 319ա-20բ: ՊՐԱԿ՝ 14+Ա-ԻԶx12 (ԺԲ 10, Ի 9,
ԻԶ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15x10-10,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 101ա): ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ վարդագոյն մոմլաթ (Ա.
Փեղկին սոսնձած հին կազմի շագանակագոյն կաշուի մի մասը),
մէջքը՝ սեւ կտաւ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ չգրուած
դեղնաւուն թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

3. 12աբ Նախադրութիւն: 12բ-4ա Գլուխք: 15ա97ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 97բ Նախադրութիւն: 98ա-9ա Գլուխք: 100ա-51բ
Աւետարան Մարկոսի (151բ-2բ Յարուցեալ Յիսուս):
5. 153աբ Նախադրութիւն: 154ա-6ա Գլուխք:
157ա-246բ Աւետարան Ղուկասու:
6. 247աբ Նախադրութիւն: 248ա-9ա: Գլուխք:
250ա-317բ Աւետարան Յովհաննու (317աբ Իրք
կնոջն շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Նմուշ 101ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 14բ, Մարկոս՝ 99բ, Ղուկաս 156բ: Խորան՝ 1բ (կամարի տակ՝ Եւսեբիոս), 2ա (կամարի
տակ՝ Կարպիանոս), 3բ, 4ա, 5բ, 6ա, 7բ, 8ա, 9բ, 10ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 15ա, 100ա, 157ա, 250ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, տաճար, ծառ (132ա): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր,
թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ,
վարդագոյն, մանուշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. այրուածքի հետքերով, նորոգուած 1950
ական թթ-ին, կազմը նոր՝ հնից պահած Ա. փեղկի կաշին, որը
սոսնձած մոմլաթի վրայ, թերթերը վերից 0,5-6 սմ երկայնքով
այրուած, որից թերթերի երկարութիւնը դարձած 22-19, իսկ թ.
274-320ի գրադաշտի վերին 1-4 տողերը վնասուած, թ. 1-2՝ սեւացած. լուսանցակողերը սեւացած. թ. 249-250ի միջեւ 1 թ. Ընկած (թերեւս Յովհաննու մանրանկարով թերթը), թ. 1, թ. 293320՝ ցեցի անցքեր, իրար կպած թերթերը անջատելու հետեւանքով 250ա-ի կիսախորանի վերին մասը վնասուած, թ. 226, 249՝
պատռուածքներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1բ-2ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 3բ-4ա, 5բ-6ա, 7բ-8ա 9բ-10ա Համաբարբառ
(նաեւ լուսանցային):

Գրչի. 317ա /// (2 տող) եւ անզու[գական ա]նձնաւորութիւն՝ [Հայր] եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ յամենայն
արարածոց եւ ի բնաւից եղանակաց. ամէն: Շնորհիւ
ամենախնամ ողորմութեամբն Աստուծոյ սկսեալ աւարտեցաւ զաստուածախօս, աստուածատունկ, երկրպագելի եւ պաշտելի սուրբ Աւետարանս ի թուականութեանս Հայոց ՌՃԿԵ.ին (1716) ելն եւ ի մուտն ԿԶ.ին
(1717), ի քաղաքն Կաֆայ, ձեռամբ Մարգար անի[մաստ]/// (հաջորդ թերթը կտրած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

318բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Այսք են իմ գրենքս – Ա.
Աստվածաշունչ, Ա. Յիսուս որդի, Բ. գրչի Աւետարան,
Բ. բասմա Աւետարան, Ա. Ոսկէփորիկ, Ա. Եզնակ, Ա.
Ճրաք ճշմարտութեան, Ա. Խոստովանութեան, Ա. հին
Տօնացուց, Ա. Կըտակարան, Ա. [Տնօրե]նութեանց:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ՌՃԿԵ. – 1716, [Մեսրոպ] եպիս[կոպոս]», 1աին սոսնձած վարդագոյն թղթին՝ «3339»,
2ա՝ «935, 3335»:

3340
ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԹ. դար
ԳՐԻՉ՝ Անանուն Ա. (թ. 1-70, 130-94), Անանուն Բ. (թ. 71129, 196-221):
ԹԵՐԹ՝ 221 (գրչի էջակալում՝ 1-439, որ է՝ 1ա-220բ). չգրուած՝
61բ-2ա, 105բ, 194բ-5բ: ՊՐԱԿ՝ 1-27x8 (7՝ 6, 10, 11՝ 11, 12՝ 5, 24,
27՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6x16,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սեւով սահմանագծուած (17.5x14): ԳԻՐ՝ շղագիր՝ թ. 1-70,
130-94 (նմուշ՝ 29ա), թ. 71-129, 196-221 (նմուշ՝ 87ա): ՏՈՂ՝ 28:
ԿԱԶՄ՝ կարմիր թուղթ՝ վրան ճնշումով ծաղկազարդեր, մէջքը եւ

անկիւնները բաց շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտ
ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ. չգրուած սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 29ա
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 87ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, քերծուած. թ. 74-5ի եւ
81-2ի միջեւ 2ական չգրուած թերթի ելուստ, թերթերին խոնաւութեան հետքեր, զանազան բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-70ա Գիրք քարոզից, ժող[ո]վեալ աստի եւ
անտի՝ [աշխատասիրութեամբ Գէորգ եպիսկոպոսի
Զմիւռնացւոյ, ձեռ. 2726, 1ա]
Տե՛ս ձեռ. 5316, 5ա-154բ: ա/128ա-9ա (վջ այլ՝ տարաժամ
խ(=փ)ոխին յաշխարէս ըստ վկայելոյ բնաբանիս, որ ասէ.
Խզեցի ամիսս յամսոյ եւ այլն): բ/97աբ: գ/չիք: դ/68ա-70ա: եժբ/չիք: ժգ/1ա-6ա: ժդ-ժե/չիք: ժզ/6ա-9բ: ժէ-ժթ/չիք: ի/9բ-13ա:
իա-լե/չիք: լզ/53ա-7բ: լէ/չիք: լը/13ա-9ա: լթ-խ/չիք: խա/41բ5ա: խբ-խգ/չիք: խդ/19ա-21ա: խե/21ա-3ա: խզ/չիք: խէ/23բ7բ: խը-ծե/չիք: ծզ/38ա-41բ: ծէ/84բ-9ա: ծը-կդ/չիք: կե/33ա8ա: կզ-կը/չիք: կթ/51ա-3ա (խորագիրն այլ՝ Յաղագս վնասու,
որ ոչ մնաց զվերջ պատարագին): հ-հգ/չիք: հդ/45ա-7ա: հեհէ/չիք: հը/57բ-60բ: հթ/60բ-5ա: ձ/չիք: ձա/65բ-7բ: ձբ-ձդ/չիք:
ձե/47ա-50բ: ձզ/չիք: ձէ-ձը/չիք: ձթ/27բ-32բ:
Ունի նաեւ՝

70աբ Յաղագս հաւալոս թրչնուն – Հաւալոս
թռչունն շինէ զբոյն իւր ի վրայ ծառոց... եւ յաւուրն
դատաստանին մխիթարէ զնոսա. եւ այլն:
Բ. 71ա-194ա [Քարոզք]
ա. 71ա-5բ Քարոզ ի վերայ Վարդավառին, ի
բանն. Ամէն ասեմ ձեզ. զի իցեն ոմանք ի դոցանէ.
որք աստ կան, որք մի՛ ճաշակեսցեն զմահ մինչեւ
տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ արքայութեամբ իւրով
[Մատթ., ԺԶ. 28] – Իսկագոյն պատճառ ցուցանելոյն
Քրիստոսի զփառս իւր... լինիլ տաղաւար ամենասուրբ
Երրորդութեանն. ամէն:
բ. 75բ-9ա Քարոզ ի վերայ վերափոխման սուրբ
Աստուածածնին. Ով է, որ ելանէ սպիտակացեալ.
յեցեալ յեղբօրորդին իւր [Երգ երգոց, Ը. 5] – Յորժամ
համբառնալոց էր Տէրն մեր, նախ զմայրն իւր... ընձայեալ ի մեղաւորաց բնութենէս, որոյ բարեխօսութեամբն
եւ զմեզ երկնային կոչմանն արժանացուսցէ. ամէն:
գ. 79ա-81բ Քարոզ Խաչվերացին, ի բանն Յօհաննու. Յորժամ բարձրացայց յերկրէ, զամենեսեան ձգեցից առ իս [Յովհ., ԺԲ. 32] – Սքանչելի է խորհուրդ
տնօրենութեանն Քրիստոսի... որ ըղձալի վայելմանն.
եւ զմեզ արժանի արասցէ. ամէն:
դ. 82ա-4ա Քարոզ ի վերայ գալստեան. Հոգոյն
Սրբոյ ի սուրբ Պենտեկոստէի. Եօթն ղամբարք հրոյ
բորբոքելոյ առաջի աթոռոյն, որք են եօթն հոգիքն
Աստուծոյ [Յայտ. Յովհ., Դ. 5] – Եօթն ղամբարքս եւ
եօթն հոգիք իմանին եօթնարփեան շնորհք Հոգոյն
Սրբոյ... թէ Հոգին Սուրբ առ իս գայ. լաւ մի՛տ առ, ո՛,
յարգելի եղբայր:
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ե. 89ա-91բ Օրհնութիւն զկնի քարոզից – Օրհնեալ
է Հայր անեղ, անծին եւ անժամանակ... ի յարկածից
դիւական եւ չարեաց որդոց մարդկան. ամէն:
զ. 92ա-6բ Քարոզ դատաւորին. մասն եօթներորդ.
Աւետարանին պատարագին, առակ պատարագին
զայսմանէ ի կրկին պրակս խոսեսցուք, աստ նկարագրապէս ի հետեւեալն բարոականապէս – Նկարագրապէս նախ ուսանիմիք, թէ գոյ ընդհանրական դատաստան... եւ բորբոքել անդրէն ի սէր քո, որով
վերստին միաւորեսցես ընդ այրի Հոգւոյս:
է. 98ա-105ա Կտակ եւ ճառ կամաւոր չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ – Ո՜հ, սարսափիմ եւ
զարհուրիմ, ո՜ սրբազան հա՛րք... լինել ժառանգորդ
արժանաւորապէս իւրում արքայութեան. ամէն:
ը. 106ա-11բ [Նորին Սիմէօնի վարդապետի Քարոզ վասն ողջունի, ի բանն.] Յոր տուն մտանիցէք,
նախ ողջոյն տանս յայսմիկ, Ղուկ. 5 10 (=Ժ. 5) –
Ամենաբարի բնութիւն, ամենաբաւական ողորմութիւն... յոր եւ մտանիցեն, նախ զայս աւետիս եւ ողւոյն
տայցեն ի լսելիս ժողովրդեանն, թէ՝ Քրիստոս նորոգեաց զմեզ յամենայն ապականութեան միջոց:
Տե՛ս ձեռ. 2212, Սիմէոն Երեւանցի, Մատենագրութիւնք,
70ա-6ա:

թ. 112ա-3բ Վասն ողջունի, որ ասէ. բնաբան.
Ուրա՛խ լէր – Այս է ձեւ իմն ողջունի... համաձայնեալ
ընդ հրեշտակին, երանեսցուք զնա ասելով. Ուրախ
լե՛ր, կոյս Մարիա՛մ, ուրախ լե՛ր:
ժ. 114ա-5ա Յաղագս թլփատութեան Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ. Եւ իբրեւ լցան աւուրք ութ, եկին
թլփատել զնա. Ղուկաս 2, 2[1] – Զսմանէ երկու ինչ
տեսանելի է. նախ զթլփատութենէ Քրիստոսի... կնիք
զանուն նեռին ի ճակատս եւ ի յաջ ձեռս իւրեանց:
Ծնթ. Պետրոս Աղամալեան, Քարոզ տարեկան, տե՛ս ձեռ.
174, 73ա-5բ:

ժա. 115բ-8ա Յաղագս ներգործութեան սրբոյ
մկրտութեան – Մկրտութեանն բազում են ներգործութիւնք. առաջինն է ներգործելն... առնէ սիրելի եւ Որդի
Աստուծոյ. դա է Որդի իմ սիրելի ընդ որ. Մատթ. 3, 17:
ժբ. 118բ-21բ Քարոզ ի վերայ յաղթող եւ փառաւոր յարութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. Ընդ երեկոյս հանգիցեն լալիք, առաւօտու եղիցի ուրախութիւն. Սաղմոս 29, 6 – Վերնագիր այսր սաղմոսի գրի
Սաղմոս օրհնութեան նաւակատեաց... մեք փարատեալ
զսուգ եւ զտրտմութիւն, ուրախութեամբ ուրախ լիցուք.
եւ այս վասն եթանց:
Ծնթ. Պետրոս Աղամալեան, Քարոզ տարեկան. տե՛ս ձեռ.
174, 168բ-73բ:

ժգ. 122ա-7բ Քարոզ ապաշխարութեան, ի բանն.
Յիշեա՛ ուստի անկար. եւ այն. Յայտնութիւն 2. 5 –
Յորժամ բարեգութն եւ մարդասէրն Աստուած կամեցաւ
զազգն Իսրայէլի ածել յերկիրն աւետեաց... այլ ըստ
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իմաստնոց՝ ակն ունիցիք գալստեան փեսային եւ
լսելոց երանաւէտ ձայնին:
ժդ. 130ա-40ա Քարոզ յաղագս Քառասնօրեայ
գալստեանն Քրիստոսի ի տաճարն. Եւ իբրեւ լցան
աւուրք սրբութեանն նորա [Ղուկ. Բ. 22] – Հարկաւորիմք որոշել ի սմանէ եւ արտահանել զվեց մասունս...
գնասցէ նա ի զօրութենէ, եւ երեւեսցի նմա Աստուած
հրեշտակաց ի Սիօն:
ժե. 140ա-5բ Քարոզ ի վերայ Ղազարու յարութեան, քարոզ 2. Եհան զիս ի գբոյ տառապանաց ի
կաւոյ եւ տղմոյ. Սաղմոս 39. 3 – Զայս բան մարգարէն ի դիմաց բնութեանս մերոյ... զի մի օրինակ եւս
նորա եւ այլք յորդորեսցին եւ դարձցին:
ժզ. 145բ-50բ Քարոզ Աւագ երեքշաբաթու աւուրն.
Յորժամ նմանեսցի արքայութիւն երկնից տասն կուսանաց, Մատ. 25. 16 – Արքայութիւն երկնից եկեղեցին սովոր է կոչել... փակեցին ի դժոխային անեղ
բանտն: Զդատաստանէ տե՛ս ի վեցերորդ կիւրակէն:
ժէ. 151ա-68բ Քարոզ Յաղագս Յօնանուն. բան
առ Նինուացիսն. Եւ եղեւ բան Տեառն առ Յօնան եւ
ասէ, Յօհան 1.1 – Յընթացս պատմութեան զերկոտասան բանս վայելուչս վարկնեմ խօսիլ... աստեն զինքն
համակերպեսցէ թագաւորին իւրոյ Յիսուսի Քրիստոսի,
որպէս եւ նոքա՝ թագաւորին իւրեանց:
ժը. 168բ-75բ Քարոզ Ի վերայ համբարձման
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. Եւ եհան զնա
մինչեւ ի Բիթոնիա, Ղուկաս 24. 49 – Նախ[ը]նթաց
օրինակ համբարձմանն Քրիստոսի յերկինս... զի գոյք
հայեցեալ. եւ այլն, որոյ համբարձմանն եւ գալստեանն
փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժթ. 175բ-82բ Քարոզ միջանկեալ. առակ անառկին – Տերն մեր առ ի հաստատել զմիտս լսողաց... զի
եղբայր քո այս կորուսեալ էր եւ գտաւ, մեռեալ էր եւ
եկաց: Զառակացս զայսցանէ գրեցաք եւ յԱղբիւր բացեալ գրքոջ, տե՛ս անդ:
ի. 182բ-9ա Քարոզ միջանկեալ. մասն երկրորդ.
Զտասն հարուածոցն եգիպտացւոց՝ բանիւ Մովսէսի.
Ասէ զփարաւոն որդի անդրանիկ իմէ Իսրայէլ. Ելից 4.
22 – Սովոր են վարդապետք զբնաբան մինչ դնել...
սակայն հաճոյ թուեցաւ պահել ի քարոզս եկեղեցոյ,
խոսեսցուք ըստ կարգի:
– 182բ (ապտ. լս.) 1. ծովն արիւն, 2. գորտն, 3.
մունն, 4. շանաճանճ, 5. մահն, 6. կիզո., 7. կարկուտ,
8. մարախ, 9. խաւարն, 10. անդրանկա հարութիւն:
իա. 189ա-91բ Քարոզ ի վերայ հինգերորդ կիւրակէի երեւման սրբոյ Խաչին. Եւ ապա երեւեսցի նշան
Որդւոյ մարդոյ յերկինս, եւ յայնժամ կոծեսցեն
ամենայն ազգ երկրի [Մատթ. ԻԴ. 30] – Մեծ է հոգն
Քրիստոսի զհաստատութենէ եկեղեցւոյ... թեւակոխել
յերամս խաչազգեցիցն առ ի օրհնել զխաչեցեալն ի
յաւիտեանս. ամէն:
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իբ. 191բ-4ա Քարոզ ի տօնի եկեղեցոյ, զորս կարգեաց սուրբն Գրիգորն՝ ելն ի վիրապեն, ի բան, որ
<է> ասէ. Ծափս հարէ՛ք ամենայն հեթանոսք. Աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած [Սղմ. ԽԶ. 2] – Եկեղեցին
երկուս նշանակութիւնս ունի. նախ նշանակէ նիւթական եկեղեցի... պատրաստ է սիրդ իմ զգենլով զամենայն առաքինութիւնս առ ի օրհնել եւ սաղմոս ասել.
փառօք իմովք:
Գ. 196ա-220բ Ցանկ նոր իմն յԱստուածաշունդ
Սուրբ գրոց, քաղեալք իբր վկայութիւն պատրաստք ի
վերայ գլխաւոր նիւթոց քարոզութեան
ա. 196ա Վասն նախանձու մեղաց վնասու – Աբիսողոմ նախանձէր փառաց հօրն իւրում... եւս ի համբուրելն սպան զնա:
բ. 196աբ Վասն հպարտութեան մեղաց վնասու –
Սադաել հպարտացաւ նստիլ ի բարձր տեղուջ... ինքն
հիւանդացաւ եւ չարաչար մեռաւ:
գ. 196բ-7ա Վասն խոնարհութեան – Մարիամ
սուրբ կոյսն յոյժ խոնարհ էր... ապա երեք մեծամեծ
թագաւորացն:
դ. 197աբ Վասն որոյ ոչ թողու Աստուած թշնամեաց վնասել – Սառայ արտաքսեաց զաղախին իւր...
հրեշտակիւ կոտորեաց 185000 զորս նորա:
ե. 197բ-8ա Վասն որոյ պարտ է թողուլ զպարտս
թշնամեաց – Յովսէփ եթող զվնասն եղբարցն իւրոց...
ոչ եթող յերկնից հուր իջուցանել:
զ. 198աբ Վասն որոյ նախանձուն Աստուծոյ
պարտ է վրէժխնդիր լինել – Մովսէս վասն մեղաց հորդապաշտութեանն բարկացեալ... հրաման ետ իշխանոյն մատնել զնոսա ի ձեռս:
է. 198բ Վասն որոյ պարտ է ամենայն ոք օրինաց
Աստուծոյ հնազանդիլ – Աբրահամ հնազանդեցաւ
հրամանին Աստուծոյ... զղջացաւ, հնազանդեցաւ եւ
գնաց:
ը. 199ա Վասն անհնազանդիցն օրինացն Աստուծոյ – Փարաւօն ոչ հնազանդեցաւ հրամանին Աստուծոյ... ծովն իսկոյն խռովեցաւ:
թ. 199աբ Վասն որոյ միում մարդոյ մեղաց բազումք պատժեցան – Ադամ միայն կերաւ արգելեալ
ծառոյն զպտուղն... եւ ապա վերջացաւ:
ժ. 199բ-200ա Վասն որոյ անզեղջ մեղաւորաց
կայ պատիժ – Ջրհեղեղացիքն չարագործք էին... զի
զղջանալով ազատեսցի պարսպէն:
ժա. 200աբ Վասն մեղաց մարդկան տայ հիւանդութիւն Աստուած – Անդամալոյծն, որ մահճօք իջուցին առաջի Քրիստոսի... ի վայր սատակեցին:
ժբ. 200բ-1ա Վասն զղջացելոց եւ խոստովանողաց – Սամարացիքն մեղան ի պաշարել զօրացն
ասորոց... գնաց ի տուն նորա, վասն որոյ եւ փրկեցաւ:
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ժգ. 201աբ Վասն որոյ Աստուած մեղաւորաց
դառնալն կամի – Ադամ կերաւ զպտուղն եւ մերկացաւ... քարոզել առ ի դառնալ:
ժդ. 201բ Վասն մեղաց մերոց խստացուցանէ Աստուած զսիրտս բռնաւորաց – Ամաղէկացիքն մեղան,
եւ Աստուած խստացոյց զսիրտ... կոտորեաց զնա եւ
կողոպտեաց:
ժե. 201բ-2ա Վասն որոյ Աստուած պահէ զանմեղսն ի պատժոց – Նո[յ] նահապետն արդար էր,
վասն որոյ եւ Աստուած հրաման ետ... եւ Աստուած
պահեաց զնա անվնաս:
ժզ. 202ա Վասն որոյ պարտիմք ի ժամ փորձութեան համբերել – Հայրն Աբրահամ տասն փորձանաց
հանդիպեցաւ... մխիթարեաց զնա եւ առաքեաց:
ժէ. 202աբ Վասն որոյ չար խորհուրդն խափանէ
Աստուած – Աշտարակի շինողքն կամէին փախչիլ...
անկեալ սատակեցան:
ժը. 202բ-3ա Վասն որոյ նեղութեան ժամանակին
օգնէ մեզ Աստուած – Նոյի տապանի դուռն փակեաց
Աստուած արտաքուստ... արեգակն յետս դարձաւ:
ժթ. 203ա Վասն որոյ մեծ վնաս է մատնողութիւն
– Դուիկ ասորին մատնեաց զԱբիմելիք քահանայն... եւ
այնու մեռաւ:
ի. 203աբ Վասն զրպարտութեան անմեղաց –
Կինն դահճապետին զրպարտեաց... պատժեցան:
իա. 203բ Վասն ազատելոյն խաբեութեամբ ի
թշնամեացն – Գաբաւոնացիքն հին հանդերձիւ եւ
ճճակեր հացիւ... զի մի՛ գիտասցէ Սաւուղ:
իբ. 203բ-4ա Վասն զրկողութեան մեծի վնասու –
Դաւիթ զրկեաց զՈւրիայ ի կնոջէն... եւ ապա փրկեցան:
իգ. 204աբ Վասն որոյ վարձուց արժանանան
ողորմածքն – Ողորմածին կնոջն իւղն աճեցաւ...
սակաւ սերմանօղն, սակաւ:
իդ. 204բ Վասն որոյ անողորմածութիւն մեծ
վնաս է – Նաբաղ ոչ ետ կերակուր Դաւթի, որ փախուցեալ էր... ի գիշերին մեռաւ:
իե. 204բ-5ա Վասն հիւրասէր լինելութեան –
Աբրահամ հիւրասէր էր, վասն որոյ եւ Բանն Աստուած
եկն... Քրիստոս աւետարանիչ արար զնա:
իզ. 205աբ Վասն ատեցողութեան մեծի վնասու –
ԶՔրիստոս ոչ ընկալան ի գիւղն, որ կերակրել կամէր...
պատժեաց զնա:
իէ. 205բ Վասն որոյ որկրամոլութեան մեծ վնասու մարդոյն – Եսաւ՝ որդին Իսահակայ, վասն ոսպնաթանի վաճառեաց զանդրանկութիւնն... կաթիլ մի ջրոյ
կարօտէր:
իը. 205բ-6ա Վասն արբեցութեան մեծի վնասու –
Նոյ նահապետն արբեցաւ գինով... վասն որոյ եւ արբեցան ամենեքեան:
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իթ. 206ա Վասն զօրութեան պահոց պնդութեան
– Ենոք անսուղութեամբ եւ պահօք հաճելի եղեւ Աստուծոյ... յանմահական սեղան բազմեցաւ:
լ. 206աբ Վասն որոյ շնութիւնն եւ պոռնկութիւնն
մեծ մեղք է – Սուքիմ պղծեաց զԴինա՝ դուստրն Յակոբայ... այրեաց զամենայն:
լա. 206բ-7ա Վասն որոյ պարտ է փախչիլ ի
պոռնկութենէ – Յովսէփ փախեաւ ի չար կնոջէն դահճապետին... վերացոյց զմահ:
լբ. 207ա Վասն որոյ պարտ է երկիւղն Աստուծոյ
պահել ի սրտի – Մակաբայեցիքն երկեան Աստուծոյ
եւ ոչ սպանին զծնեալ մանկնունս... ի ծերութեան ոչ
ջերմ[անայր]:
լգ. 207աբ Վասն որոյ Աստուած փոքր մեծ առնէ –
Յովսէփ ոչինչ եւ անարգ համարէին յաչացն եղբարքն...
բանիւ իւրով առ ի քարոզել:
լդ. 207բ-8ա Վասն որոյ Աստուած ոչ կամի զմեծութիւն անարժանից – Ադոնեայ մեծ որդին Դաւիթ,
որ պատրաստէր զինքն... այլ Աստուած ոչ կամեցաւ:
լե. 208աբ Վասն որոյ այլոց չար կամեցողին պատահի ինքեան – Փարաւոն զմանկունս իսրայելացւոցն
ի գետս խեղդել կամեցաւ... չարաչար սատակեցաւ:
լզ. 208բ-9ա Վասն ագահութեան ընչիցն – Գիէզի
պատանեակն Եղիսէի գնացեալ առ Նեէման... մատնեաց զՔրիստոս ի ձեռս նոցա:
լէ. 209ա Վասն որոյ Աստուած պատրաստէ մեզ
կերակուր – Որդիքն Իսրայէլի յանապատին քառասուն
ամ կերակրեցան... ձեռամբ Ամբակում մարգա[րէի]:
լը. 209աբ Վասն առնելոյ օրհնութիւն ծնողաց –
Իսահակ օրհնեցաւ յԱբրահամէ՝ հօրէն, վասն որոյ մեծացաւ... եղեն գլուխ ցեղիցն Իսրայէլի ազգին:
լթ. 209բ Վասն անհնազանդ որդոց առ ծնողս –
Սամսոն անհնազանդ լինելով ծնողաց իւրոց... եւ անիծեաց:
խ. 209բ-10ա Վասն գայթակղեցուցիչ անձանց –
Ահարօն որդն (=հորթ) շինեաց վասն հաճութեան ժողովրդոց... խրատ տալով գայթակղեցուցանէր:
խա. 210ա Վասն որոյ պարտ է խրատել զորդիսն
– Հեղի քահանայն ոչ խրատէր զորդիսն իւր ի մանկութենէ... պատժեցան մահուամբ երկոքումբք:
խբ. 210աբ Վասն որոյ պարտ է լինել հնազանդ
ծնողաց – Իսահակ հնազանդ էր հօրն իւրում Աբրահամու... պատուել զհայր եւ զմայրս իւրեանց:
խգ. 210աբ Վասն թէ պարտ է խրատել հարց զորդիս իւրեանց. Գլուխ ԽԳ. – Տապանակի մէջ կայր մանանայ, գաւազանն եւ տախտակ օրինացն Աստուծոյ...
պատուել զհայրն եւ զմայրն իւրեանց:
խդ. 210բ-1ա Վասն ոչ լսողաց զխրատս կայ պատիժ – Եղիայ խրատէր... Պողօս գլխատեաց:
խե. 211ա Վասն անհնազանդիցն մեծաւորացն –
Մարիամ եւ Ահարօն բանբասեցին... չարաչար մեռաւ:
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խզ. 211ա Վասն սիրոյ եւ խաղաղութեան – Աբրահամ եւ Ղովտ սիրով բաժանեցան... հեզութեամբ
պատասխանէր:
խէ. 211բ Վասն որոյ ծաղր առնելն մեծ վնաս է –
Մանկունքն Երիքովի եւ Բեթէլի ծաղր առնէին զմարգարէն Եղիսէի... անեծ զնոսայ:
խը. 211բ-2ա Վասն անարժան մերձեցողաց ի սեղանն – Նաբաթ եւ Աբիւթ՝ որդիքն Ահարոնի խունկ
ծխել մտին... զզարթն կանանց իւրոց մերկացուցեալ եւ
զկինդն. եւ այլն:
խթ. 212ա Վասն շինութեան տաճարաց օգնէ Աստուած – Մովսէս շինէր զխորանն... կինն ծիծաղեցաւ:
ծ. 212աբ Վասն որոյ յուխտ գնալ պարտէ ի սուրբ
տեղիս – Նէէման ասորին գնաց յԵրուսաղէմ վասն
բժշկութեան բորին... ձգեցին անդ եւ փախեան:
ծա. 212բ-3ա Վասն աղօթից եւ խնդրուածոց –
Աննայ զաւակ խնդրէր յԱստուծոյ, եւ Աստուած ետ նմա
Սամուէլ... փրկեաց տամբ նորա:
ծբ. 213ա-4ա Վասն որոյ հաւատով պարտ է ապաւինել յԱստուած – Թագաւորազն հաւատով դիմեաց առ
Քրիստոս վասն բժշկութեան... նոքա իսկոյն բժշկէին:
ծգ. 214աբ Վասն հրաշիցն Աստուծոյ չէ պարտ
երկբայիլ – Իշխանն Սամարիոյ ոչ հաւատայր բանին
Եղիսէի... եւ յորժամ եկին գերեվարքն ի Բաբիլոնէ,
հանին զնա տիղմեր:
ծդ. 214-5բ Վասն որոյ հրեշտակն օգնութիւն հասանէ մեզ – Տօբիթ ընկեր խնդրէր որդոյն իւրում՝ գնալ
յերկիրն... ի ձեռաց նորա:
ծե. 215բ Վասն որոյ հաւատարիմ ծառա[յ]իցն
բարի առնէ Աստուած – Յակոբ ծառայեաց Լաբանու՝
քեռն իւրոյ... իւրմէ ոչ հեռացաւ:
ծզ. 215բ-6ա Վասն անիրաւ ծառայիցն – Գեհեզի՝
ծառայն Եղիսէ գնաց... մատնեցին զնա հրէից՝ ի խաչ
հանել:
ծէ. 216ա Վասն որոյ Աստուած գիտէ զծածուկ
խորհուրդս մարդոյ – Կայէն ծածկել կամէր սպանումն
եղբօրն... գնաց ի տուն նորա:
ծը. 216աբ Վասն որոյ օրինօք ամուսնութիւնն Աստուած է պատրաստէ – Աստուած, որ ստեղծ նախահայրն Ադամ, յետ այնորիկ... վասն որոյ եւ հրաշիւք:
ծթ. 216բ Վասն որոյ պարտական են կանայք
հնազանդ լինել արանց – Ռեբեկայ, թողեալ զծնողս
իւր եւ զեղբարս, գնաց... գնաց ընդ սկեսերն իւրում:

1430

կ. 217ա Վասն չարութեան կանանցն պատահի
արանց վնաս – Եւա կինն Ադամայ խաբեցաւ... եղեւ
պատճառ որդնալից սատակման նորա:
կա. 217աբ Վասն որոյ ցանկութիւն կանանց
առաւել չար է – Կինն դահճապետին զՅովսէփ որդեգիր արար... ազատեցաւ ի նմանէ:
կբ. 217բ Վասն որոյ խնդրուածովք Աստուած
պարգեւէ զաւակ – Աբրահամու խոստացաւ Աստուած
որդիս ծնանիլ... եղեւ մայր Քրիստոսի:
կգ. 217բ-8ա Վասն որոյ ուրախութիւն տրտմութիւն բերէ – Մակաբեացիքն հարս բերել երթային... նա
եհատ զգլուխ նորա:
կդ. 218ա Վասն որոյ պարտ է մեծն օրինակաւ
խրատել – Նաթան մարգարէն վասն կնոջն Ուրիայի
օրինակաւ ագահ... կտորն ետ յԵրոբովամայ:
կե. 218ա Վասն որոյ մեծաց խրատն պարտ է լսել
– Մովսէս լուաւ զխրատն աներոյ... քաւեցաւ:
կզ. 218աբ Վասն՝ ոչ է պարտ սիրել զփառս աշխարհի – Մովսէս կամեր հրաժարիլ ի մեծութենէ...
անկեալ կառացն սատակեցաւ:
կէ. 218բ Վասն որոյ զշնորհս Աստուած տայ ամենայն արուեստաւորաց – Բեսելիէլի զշնորհս ետ Սուրբ
Հոգին... առ ի կարաւարել ժողովուրդն:
կը. 218բ-9ա Վասն աշխատութեան արդար վաստակոց – Աստուած մաշկեղէն զհանդերձս արար...
աղքատութեամբ իբր թէ չորանայ:
կթ. 219ա Վասն թէ Քրիստոս գալոց է ի դատաստան – Այրն ազնուական, որ գնաց... մեզ օրինակ յամօրէն յարութեան մերում յաւուրն վերջում:
հ. 219աբ Վասն որոյ առ կախարդն գնալ բարկանայ Աստուած – Սաւուղ գնաց առ վհուկ կինն... հրամանաւ նորին հանէ:
– 219բ-20բ Ցանկ սոցին: Ցանկ Աստուածաշունչի
վկայութեանց – 390. Տե՛[ս] թէ որքան վնասէ նախանձն... 416. Վասն Աստուած պատրաստէ մեզ կերակուր:
– 221աբ Ցանկ քարոզից – 1. Յաղագս պահոց եւ
աղօթից... 385. Յաղագս եկեղեցւոյ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա սեւ թանաքով ոճաւոր քառանկիւն՝ «ՅՕՎՍԷՓ ՎԱՐԴԱՊԵՏ / 1835»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «971, 3340», «ԺԹ. Մ[եսրոպ]
եպիս[կոպոս]»:

3341
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԼԻՄ ԱՆԱՊԱՏ
ԳՐԻՉ՝ [Մի՞]նաս:
ԹԵՐԹ՝ 208 (գրչի էջակալում՝ 1-411, որ է՝ 2ա-208բ). չգրուած՝
196ա, 197ա, 198ա, 204բ: ՊՐԱԿ՝ 1-26x8 (1 9, 26 7): ՆԻՒԹ՝
թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,7x17,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, մատիտով

ՌՅԺԳ. – 1864
սահմանգծուած (18x14-15): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 88ա): ՏՈՂ՝ 2729: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

1431

716

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 88ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, Ա. փեղկը հիմքից հեռացած. լուսանցակողերը սեւացած, խոնաւութեան հետքերով.
թ. 197-8ի միջեւ չգրուած 2 թերթի ելուստ կտրած, թ. 1-15, 198208 եզրերին, կազմաստառներին խոնաւութեան հետքեր, թ. 72,
175՝ ստորին լուսանցը պատռուած, 129բ-ի վերջին 5 տողի թանաքը գունաթափ, գրեթէ լուծւած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-169բ [Տիտղ.] Գիրք քարոզից, յորինեալ ի
պէտս եւ ի դիւրութիւն նորավարժ քարոզչաց՝ տէր տէր
Գորգայ շնորհապերճ եւ հանճարամիտ արքեպիսկոպոսի Եւդոկիոյ, Զմիւռին քաղաքացի, պարզ, մեկին
եւ բացայայտ ոճով, մինչ չի զդիւրիմաց եւ բարւոքապէս հասկանալի բնաւից վերծանողացն:
Հուսկ յետոյ յոյժ ախորժելի գոլով ինձ, վասն որոյ
սիրահարեալ, տենչանօք սրտի գաղափարեցի ես՝
անպիտան եւ անարժան ///նաս (անուան առաջին
տառերը ջնջած, այլ գրով «Ներսէս») վարդապետ,
յետին միաբան Լիմ սուրբ անապատիս, 1864, յուլիսի
25:
Տե՛ս ձեռ. 5316, 5ա-154բ: Յառաջաբանութիւն/1բ: ա/3ա4բ: բ/2ա-3ա: գ/չիք: դ/147ա-9ա: ե-զ/չիք: է/149ա-50բ: ը/150բ3ա: թ/չիք: ժ/153ա-4բ: ժա/108ա-10բ: ժբ-ժգ/չիք: ժդ/49բ-52բ:
ժե-ժզ/չիք: ժէ/52բ-4բ: ժը/չիք: ժթ/99բ-103ա: ի/չիք: իա/54բ-7բ:
իբ/95ա-9բ: իգ/103ա-7բ: իդ/84բ-8ա: իե/չիք: իզ/80ա-4բ:
իէ/չիք: իը/57բ-8բ: իթ/58բ-60բ: լ/60բ-3ա: լա/113ա-6ա: լբ/չիք:
լգ/63ա-5ա: լդ/չիք: լե/78ա-80ա: լզ-լէ/չիք: լը/65ա-9բ: լթ/69բ72ա: խ/75ա-7բ: խա/110բ-3ա: խբ/116ա-9ա: խգ/չիք:
խդ/121ա-2բ: խե/122բ-4բ: խզ/119ա-21ա: խէ/124բ-8ա:
խը/128ա-9բ: խթ/129բ-31բ: ծա-ծե/չիք: ծզ/161ա-3բ: ծէ/163բ8ա (վջ. տարբեր՝ լայ այսօր ի մտանել յԵրուսաղէմ քաղաք, լուր
աւետարանչիս եւ Տեսիլ 26): ծը/36բ-8բ: ծթ-կգ/չիք: կդ/6բ-12բ:
կե-կզ/չիք: կէ/72ա-5ա: կը/4բ-6բ: կթ/168ա-9բ (խորագիրն այլ՝
Դիտաւորութիւն յաղագս վնասու, որ ոչ մնան ցվերջ պատարագին): հ/17ա-20ա: հա-հգ/չիք: հդ/131բ-3ա: հե/26ա-8բ (5316ի
հմմտ. սկզբից 10 տող չունի): հզ/չիք: հէ/91բ-5ա: հը/չիք:
հթ/133ա-6ա: ձ/136ա-9ա: ձա/139ա-41ա: ձբ/141ա-3ա:
ձգ/չիք: ձդ/143ա-5բ: ձե/չիք: ձզ/145բ-7ա: ձէ/88ա-91բ: ձը/20ա3ա: ձթ/չիէ: ղ/154բ-7ա: ղա-ղբ/չիք: ղգ/157ա-9ա (խորագիրն
այլ՝ Դիտաւորութիւն յաղագս թէ պարտի առաջնորդին կամ
իշխանաւորին արթուն հսկողութեամբ հսկել եւ խնամատար լինել հպատակացն): ղդ/159ա-61ա (վերջը տարբեր՝ ոչ կարեն,
ասէ, Քրիստոս դիւրաւ մտանել, այլ բազում նեղութեամբ):
ղե/13ա-7ա: ղզ/23ա-5բ: ղէ/34բ-6բ: ղը/28բ-34բ: ղթ-ճ/չիք:
Ցանկ/205ա-6ա:
Ծնթ. լուսանցներում նշանակուած են քարոզների մէջ
առկայ սուրբգրային քաղումների հասցէները:
Յաւելեալ ունի՝

1. 38բ-42ա Գլուխ ԺԳ. Քարոզ Վասն դատաւորի
կիւրակէին՝ առ ի հանեալ ի Սիմէօն Տղ՛՛իկմի (՞).
Բնաբան՝ Դատաւոր մի էր ի քաղաքի ուրումն, յԱստուծոյ ո՛չ երկնչէր եւ ի մարդկանէ ո՛չ ամաչէր [Ղուկ.
ԺԸ. 2] – Կանոն է իմաստասիրաց եւ բնութեանց, զի
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ամենայն ներգործօղ սիրիցէ զգործս իւր... եւ զԱստուած շարժեսցէ ի դատ:
2. 42ա-5ա Գլուխ ԺԴ. Դիտաւորութիւն. Յաղագս
Համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ յերկին.
բնաբան՝ Եւ ինքն Տէր Յիսուս յետ խօսելոյ ընդ նոսա
համբաձաւ յերկինս եւ նստաւ ընդ առաջի [Մարկ.,
ԺԶ. 19] – Առ քաղդէացիսն, որ զարեգակն պաշտէին
իբրեւ զԱստուած, էր սովորութիւն այսպիսի... որ համբարձաւ այսօր եւ նստաւ ընդ աջմէ:
3. 45ա-6բ Գլուխ ԺԵ. Դիտաւորութիւն. Յաղագս ի
վերայ այլակերպութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
որ ասի. բնաբան՝ Եւ յետ վեց աւուր առնու Յիսուս
զՊետրոս եւ Յակոբոս եւ զՅօհաննէս, ելանէ ի լեառն,
եւ այլակերպեցաւ առաջի նոցա [Մատթ., ԺԷ. 1-2] –
Հիմն այլակերպութեանս եդաւ աստի վեց օր յառաջ ի
կողմանս Փիլիպպեայ Կեսարի... Յակոբոս հանէ ի
լեառն. եւ այլն:
4. 47ա-9բ Գլուխ ԺԶ. Յաղագս ողջունի նախ քան
զքարոզն, որ ասի. բնաբան՝ Յոր քաղաք կամ տուն
մտանիցէք, առաջի՝ Ողջոյն տանս այսմիկ [Ղուկ., Ժ.
5] – Եւ արդ, գիտելի է, զի ողջոյնատուութիւնս այս
բազում կերպիւ առեալ լինի ի Սուրբ գիրս... յաւիտենական բնակեսցի եւ ընդ ձեզ եղիցի. ամէն:
Բ. 170ա-92ա Ցանկ իմն յԱստուածաշունչ սուրբ
գրոց, քաղեալք իբր վկայութեան պատրաստք ի վերայ գլխաւոր նիւթից քարոզութեան: Աշխատասիրեալ ի Սեբաստացի Գրիգոր րաբունոյ, ի յօգուտ ընթերցասիրաց, ի խնդրոյ տէր Մկրտիչ քահանայի, որ
ի Զիլլէ. ի ՌՄԾԲ. (1803) թուին գրեցաւ
ա. 170ա Գլուխ Ա. Սկսուած. Վասն նախանձու
վնասու – Աբիսողոմ նախանձեցաւ փառաց հօր իւրոյ
Դաւթի... զօրավար կացուցանել կամէր զնա Դաւիթ եւ
ի համբուրելն:
բ. 170աբ Վասն հպարտութեան մեղացն վնասու.
Գլուխ Բ. – Սադայել հպարտացաւ՝ նստիլ ի բարձր
տեղւոջ... ինքն հիւանդացեալ, չարաչար մեռաւ:
գ. 170բ-1ա Վասն համեեստ խոնարհութեան.
Գլուխ Գ. – Մարիամ սուրբ կոյսն յոյժ խոնարհ էր...
որք եկին երկիր պագանել նմա:
դ. 171աբ Վասն՝ թէ ոչ թողու Աստուած թշնամեաց՝ առ ի վնասել մեզ – Սառայ արտաքսեաց զաղախին իւր... հրեշտակիւ կոտորեաց 7000 զօրս նոցա:
ե. 171բ-2ա Վասն՝ թէ պարտ է թողուլ զպարտս
թշնամեաց. Գլուխ Ե. – Յովսէփ եթող զյանձսն
եղբարց իւրոց... ոչ եթող հուր իջուցանել:
զ. 172աբ Վասն՝ թէ նախանձուն Աստուծոյ պարտի վրէժխնդիր լինել. Գլուխ Զ. – Մովսէս վասն
մեղաց զորթապաշտութեան բարկացեալ... ի զրպարտութենէ անիրաւ ծերոց:
է. 172բ-3ա Վասն՝ թէ պարտ է օրինացն Աստուծոյ
հնազանդիլ. Գլուխ Է. – Աբրահամ հնազանդեցաւ
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հրամանին Աստուծոյ... զղջացեալ հնազանդեցաւ կամաց հօր:
ը. 173ա Վասն անհնազանդից օրինացն Աստուծոյ. Գլուխ Ը. – Փարաւօն ոչ հնազանդեցաւ հրամանին
Աստուծոյ... Աստուած բարկացեալ՝ պատժեց զնա:
թ. 173բ Գլուխ Թ. Վասն թէ միանյ մեղաց մարդոյ
բազումք պատժին յԱստուծոյ – Ադամ միայն կերաւ
զարգելեալ ծառոյն զպտուղն... եւ ապա վերացաւ:
ժ. 173բ-4բ Վասն անզեղջ մեղաւորաց, գայ ի վերայ նոցա պատիժ ի Տեառնէ. Գլուխ Ժ. – Յառաջ քան
ջրհեղեղ յոյժ չարագործ եղեն մարդիկք... ազատեսցեն
ի պատժէն, որ գալոց էր:
ժա. 174բ Վասն մեղաց հիւանդութիւն տայ Աստուած մարդոյս. Գլուխ ԺԱ. – Անդամալոյծն, որ իջուցին մահճօք առաջի Յիսուսի... կերին գազանք:
ժբ. 174բ-5ա Գլուխ ԺԲ. Վասն զղջացողաց եւ
խոստովանողաց լսէ Աստուած – Սամարացիքն
մեղան եւ ի պաշարեալ զօրացն ասորոցն... գնալով ի
տուն նորա, փրկեաց ամենայն:
ժգ. 175աբ Վասն՝ թէ դարձ մեղաւորին կամի միշտ
Աստուած. Գլուխ ԺԳ. – Ադամ կերաւ զպտուղն եւ մերկացաւ... առ ի զղջալ նոցա:
ժդ. 175բ-6ա Վասն մեղաց մերոց խստացուցանէ
Աստուած զսիրտս բռնաւորաց. Գլուխ ԺԴ. – Ամաղէկացիքն մեղան, եւ Աստուած խստացոյց զսիրտս...
մեծամեծ նեղութիւնս կրեսցեն:
ժե. 176ա Վասն որոյ պահէ Աստուած զանմեղս ի
պատժոց. Գլուխ ԺԵ. – Նոյ նահապետն արդար էր,
վասն որոյ Աստուած հրաման ետ... եւ Աստուած պահեաց զնա:
ժզ. 176աբ [Վասն՝ թէ ի փորձութեան պարտիմք
համբերել]. Գլուխ ԺԶ. – Հայր Աբրահամ Ժ. Փորձանաց հանդիպեցաւ... առաքեաց առ նա դարձեալ:
ժէ. 176բ Վասն՝ թէ զչար խորհրդոյն խափանէ Աստուած, զոր առնէ մարդ. Գլուխ ԺԷ. – Աշտարակին շինօղքն կամէին փախչիլ... իսկոյն անկեալ սատակեցան:
ժը. 176բ-7ա Վասն՝ թէ նեղութեան ժամու օգնէ
Աստուած այնոցիկ, որ խնդրեն. Գլուխ ԺԸ. – Նոյի
տապանին դուռն Աստուած փակեաց արտաքուստ...
ազատեաց Մովսէսիւ ի ձեռաց փարաւօնի:
ժթ. 177աբ [Վասն վնասու մատնութեան ասի].
Գլուխ ԺԹ. – Դովիկ ասորին մատնեաց զԱբիմելէք քահանայն... մեռաւ ի ձեռաց Դաւթի:
ի. 177բ-8ա Վասն ազատելոյ ի ձեռաց խաբեութենէ ի թշնամեաց. Գլուխ Ի. – Գաբաւօնացիքն հին
հանդերձիւ եւ ճըճակեր հացիւ իբր ի հեռուստ եկեալ
էին... զի մի՛ գիտասցէ ոք:
իա. 178ա Վասն զրպարտութեան անմեղաց, զոր
առնեն. Գլուխ ԻԱ. – Կինն տաճարապետին զրպարտեաց... պատժեցան չարաչար:
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իբ. 178ա Գլուխ ԻԲ. Վասն զրկողութեան մեծի
վնասու – Դաւիթ զրկեաց զՈւրիայ ի կնոջէն... փրկեցաւ ինքն եւ տուն իւր ամենայն:
իգ. 178աբ Վասն մեծ վարձուց ողորմածաց, զոր
առնեն. Գլուխ ԻԳ. – Ողորմածի կնոջն իւղն աճեցաւ...
եւ սակաւ սերմանօղն՝ սակաւ:
իդ. 178բ-9ա Վասն անողորմածութեան վնասու,
զոր հանդիպի. Գլուխ ԻԴ. – Նաբաղ ոչ ետ կերակուր
Դաւթի, որ փախուցեալ էր... մեռաւ ի գիշերին:
իե. 179աբ Վասն հիւրընկալութեան, որ ոք առնէ ի
սէր Աստուծոյ. Գլուխ ԻԵ. – Աբրահամ հիւրասէր էր,
վասն որոյ եւ Բան Աստուած եկն... Քրիստոս աւետարանիչ արար զնա:
իզ. 179բ Վասն հիւրատեցութեան վնասու, որ
առնէ. Գլուխ ԻԶ. – Զի զՔրիստոս ոչ ընկալան ի գիւղն,
որ կերակրել կամէր... պատժեց նոսա ի պատերազմին:
իէ. 179բ-80ա Գլուխ ԻԷ. Վասն որկրամոլաց, որ
լինի մեծ վնաս – Եսաեւ որդին Սահակայ, վասն ոսպնաթանիւն վաճառեաց զանդրանկութիւն... կաթիլ մի
ջրոյ կարօտեալ մնաց:
իը. 180ա Գլուխ ԻԸ. Վասն արբեցութեան մեծ
վնասու, որ լինի անբանութեամբ – Նոյ նահապետն
արբեցաւ գինով... նոցին բնութիւն դառնայ:
իթ. 180աբ Գլուխ ԻԹ. Վասն զօրութեան պահոցն,
որք պահին պնդութեան – Ենօք պահօք հաճելի եղեւ
Աստուծոյ... ի գոքն Աբրահամու բազմեցաւ սեղան:
լ. 180բ-1ա Գլուխ Լ. Վասն շնութեան եւ պոռնկութեան վնասու, զոր լինի – Սիւքէմ պղծեաց զԴինայ՝
դուստր Յակոբայ... պատժեաց առ հասարակ
զամենեսեանս:
լա. 181ա Գլուխ ԼԱ. Վասն փախչելոյ ի չար
պոռնկութենէ – Յովսէփ փախեաւ ի չար կնոջէն դահճապետին... վերացոյց զմահն ի բան ԿԷ. նոցա:
լբ. 181աբ Վասն երկիւղի Աստուծոյ պահելոյ.
Գլուխ ԼԲ. – Մանկաբարձքն երկեան Աստուծոյ եւ ոչ
սպանին զծնեալ մանկունս... ի ծերութեան ոչ ջերմանայր:
լգ. 181բ-2ա Վասն՝ թէ Աստուած զփոքրն մեծ առնէ. Գլուխ ԼԳ. – Յովսէփ ոչ ինչ եւ անարգ համարէր
յաչս եղբարցն... բանիւ իւրով քարոզել:
լդ. 182ա Վասն՝ թէ Աստուած ոչ կամի զմեծութիւնն անարժանիցն. Գլուխ ԼԴ. – Ադոնեայ մեծ որդին Դաւիթ պատրաստէր զինքն... այլ Աստուած ոչ
կամեցաւ:
լե. 182բ-3ա Վասն՝ թէ որ ոք կամի զչար այլոյ,
պատահի ինքեան. Գլուխ ԼԵ. – Փարաւօն զմանկունսն
իսրայէլացւոցն ի գետն խե[ղ]դել կամեցաւ... սատակեցաւ չարաչար յոյժ:
լզ. 183աբ Վասն ագահութեան ընչիցն, զոր ունին
մարդիկ. Գլուխ ԼԶ. – Գիէզի պատանեակն Եղիսէի
գնացեալ առ Նեէման... մատնեաց զՅիսուս ի ձեռս նոցա:
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լէ. 183բ Վասն՝ թէ Աստուած պատրաստէ մեզ
կերակուր. Գլուխ ԼԷ. – Որդիքն Իսրայէլի յանապատին
քառասուն ամ կերակրեցան... կերակուր առաքեաց նմա:
լը. 184ա Վասն առնելոյ զօրհնութիւն ծնողաց.
Գլուխ ԼԸ. – Սահակ օրհնեցաւ Աբրահամ հօրէն իւրմէ,
վասն որոյ մեծ եղեւ... եղէ գլուխ ցեղիցն Իսրայէլի:
լթ. 184ա Վասն՝ թէ որք անհնազանդեն ընդդէմ
ծնողացն. Գլուխ ԼԹ. – Սամփսօն անհնազանդեցաւ
ընդդէմ ծնողաց իւրոց... ինքն անիծաւ:
խ. 184բ Վասն գայթակղեցուցիչ անձանց. Գլուխ
Խ. – Ահարօն որթ շինեաց վասն հաճութեան ժողովրդոց... գայթակղեցուցանէր, վասն որոյ պատժեցաւ:
խա. 184բ Վասն՝ թէ պարտ է խրատել զորդիսն
իւրեանց. Գլուխ ԽԱ. – Հեղի քահանայն ոչ խրատէր
զորդիս իւր ի մանկութենէ... պատժեցան մահուամբ
չարաչար:
խբ. 184բ-5ա Վասն հնազանդելոյ իւրեանց ծնողաց. Գլուխ ԽԲ. – Իսահակ հնազանդ էր հօր իւրոյ Աբրահամու... պատուել զհայր եւ զմայրս իւրեանց:
խգ. 185ա Վասն՝ թէ պարտ է խրատել հարց զորդիս իւրեանց. Գլուխ ԽԳ. – Տապանակի մէջ կայր մանանայ, գաւազանն եւ տախտակ օրինացն Աստուծոյ...
եղեւ յաղթօղ թագաւոր:
խդ. 185աբ Վասն՝ ոչ լսելոյ խրատ, գայ պատիժ
յԱստուծոյ – Եղիայ մարգարէն խրատէր... զՊօղոս
գլխատեաց:
Ծնթ. Այս միաւորը գլխահամար չունի, ցանկում եւս արտայայտուած չէ:

խե. 185բ Վասն անհնազանդից մեծաւորաց.
Գլուխ ԽԴ. – Մարիամ եւ Ահարօն բամբասեցին... չարաչար ստակեցաւ:
խզ. 185բ-6ա Վասն սիրոյ եւ խաղաղութեան.
Գլուխ ԽԵ. – Աբրահամ եւ Ղովտ սիրով բաժանեցան...
հեզութեամբ պատասխանէր նմա:
խէ. 186աբ Վասն՝ թէ առ կախարդս գնալ բարկանայ Աստուած. Գլուխ ԽԶ. – Սաւուղ գնաց առ վհուկ
կինն... հանէ զդեւս իշխանաւ դիւաց:
խը. 186բ Վասն՝ թէ զայլս ծաղր առնելն բարկանայ Աստուած. Գլուխ ԽԷ. – Մանկունքն Երիքովի եւ
Բեթէլի ծաղր առնէին զմարգարէն Եղիսէ... անիծաւ ի
հօրէ իւրմէ Նոյէ:
խթ. 186բ-7ա Վասն անարժան մերձեցողաց ի
սուրբ տեղիս. Գլուխ ԽԸ. – Նաբաթ եւ Աբիութ՝ որդիք
Ահարօնի մտին ի տաճար՝ ի ծխել զխունկ... միայն
զգինդն մնացեալ:
ծ. 187աբ Վասն ուխտ գնալոյ ի սուրբ տեղիսն
Աստուծոյ. Գլուխ ԽԹ. – Նէէման ասորին գնաց յԵրուսաղէմ վասն բժշկութեան բորին... ձգեալ անդ եւ ինքեան[ք] փախեան անտի:
ծա. 187բ-8ա Վասն աղօթից եւ խնդրւածոցն.
Գլուխ Ծ. – Աննա զաւակ խնդրէր յԱստուծոյ, եւ Աս-
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տուած ետ նմա զՍամուէլ... փրկեաց զնա ամենայն
ընտանեօք ի մեղաց իւրեանց:
ծբ. 188աբ Վասն՝ թէ հաւատով ապաւինել պարտ
է Աստուած. Գլուխ ԾԱ. – Թագաւորազն հաւատով
դիմեաց առ Քրիստոս վասն բժշկութեան... հաւատով
ընդունողաց արար բազում բժշկութիւն:
ծգ. 188բ-9ա Վասն հրաշիցն Աստուծոյ ոչ է պարտ
երկբայիլ, որ լինի. Գլուխ ԾԲ. – Իշխան Սամարիոյ
չհաւատալով բանին Եղիսէի... եկին գերեալքն ի Բաբելոնէ հնին եւ բորբոքեցին:
ծդ. 189բ Վասն հրեշտակաց օգնութիւն հասանելոյ մեզ. Գլուխ ԾԳ. – Տօբիթ ընկեր խնդրեր որդւոյն
իւրոյ՝ գնալ յերկիրն... վասն որոյ փախեան ասորիք:
ծե. 189բ Վասն այնր, թէ հաւատարիմ ծառայիցն
բարի առնէ Աստուած. Գլուխ ԾԴ. – Յակոբ ծառայեաց Լաբանու՝ քեռն իւրոյ... ոչ հեռացաւ ի նմանէ:
ծզ. 190ա Վասն անիրաւ ծառայիցն. Գլուխ ԾԵ. –
Գեէզի՝ ծառայն գնաց Նէէման... ազդեցի[ն] յԵրուսաղէմ եւ Եզեկիայ:
ծէ. 190ա Վասն այն, թէ Աստուած, գիտէ զծածուկ
գործս մարդկան. Գլուխ ԾԶ. – Կայէն ծածկել կամէր
զսպանումն եղբօրն... գնաց ի տուն նորա:
ծը. 190աբ Վասն՝ թէ օրինօք ամուսին Աստուած
պատրաստէ. Գլուխ ԾԷ. – Որ ստեղեծ Աստուած, նախահայրն մեր Ադամ, յետ այնորիկ... հրեշտակաւ իւրով
հալածելով զդեւն:
ծթ. 190բ Վասն այնր, թէ պարտ է կանանց հնազանդիլ արանց իւրեանց. Գլուխ ԾԸ. – Ռեբեկայ,
թողեալ զծնողսն եւ զեղբարսն, գնաց լինել կին...
գնաց ի Բեթղէհեմ ընդ սկեսրէրին իւր:
կ. 190բ Վասն չարութեան կանանց ընդ արանց
իւրեանց. Գլուխ ԾԹ. – Կինն Ադամայ պատճառ եղեւ
մերկութեան եւ մահուան... եղեւ պատճառ նմա որդնալից սատակելոյ:
կա. 191ա Վասն ցանկութեանց կանանց է առաւել, քան զարանց. Գլուխ Կ. – Կինն դահճապետին
բռնա[դա]տէր Յովսէբ որդեգիր իւր... ազատեցաւ ի
նմանէ:
կբ. 191ա Վասն՝ թէ Աստուած պարգեւէ զաւակ
մարդկանց. Գլուխ ԿԱ. – Աբրահամու խոստացաւ Աստուած ի ծերութեան տալ զաւակ... ետ նոցա սուրբ
կոյսն Մարիամ Աստուածածին:
կգ. 191ա Վասն՝ թէ ուրախութիւն վերճ տրտմութիւն բերէ. Գլուխ ԿԲ. – Մակաբեցիքն հա[ր]սն բերել
գնային մեծ ուրախութեամբ... նա եհատ զգլուխ նորա:
կդ. 191բ Վասն՝ թէ մեծն օրինակաւ պարտ է
խրատել. Գլուխ ԿԳ. – Նաթան մարգարէն վասն կնոջն
Ուրիայի օրինակաւ ագահ... կտորն ետ յԵրոբովամայ
օրինակաւ:
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կե. 191բ Վասն մեծացն խրատից լսողաց. Գլուխ
ԿԴ. – Մովսէս լուաւ զխրատ աներոյ եւ կացոյց... լսելով ասաց՝ մեղայ:
կզ. 191բ Վասն ոչ սիրելոյ զփառս աշխարհի.
Գլուխ ԿԵ. – Մովսէս կամեր <կամէր> հրաժարիլ ի մեծութենէ... անկեալ կառացն, չարաչար սատակեցաւ:
կէ. 192ա Վասն աշխատութեան արդար վաստակոց. ԿԶ. գլուխ – Աստուած մաշկեղէն հանդերձ արար
Ադամայ եւ Եւայի... անգործ մարդն կարօտնայ բազումս:
կը. 192ա Վասն՝ թէ զշնորհս արհեստից տայ Աստուած. ԿԷ. գլուխ – Աստուած շնորհս ետ Բէսիլիէսի,
որ խորանն Աստուծոյ պէսպէս կազմեց... ոչ եղեւ
յաշխարհի այնպիսի:
կթ. 192ա Վասն՝ թէ Քրիստոս գալոց է ի դատաստան. ԿԸ. գլուխ – Այրն, որ գնաց առնուլ թագաւորութիւն... մեզ օրինակ ետ Աստուած առ ի յարուցանել զմեզ:
Ծնթ. Լս-ներում՝ սուրբգրային տեղիների նշումներ:

– 192բ-3ա Ցանկ առաջիկայ քաղուածոյ Աստուածաշունչ յօրինեալ բանից. սկսուած – Ա. Վասն նախանձու բանսարկութիւն... ԿԸ. Վասն գալստեանն
Քրիստոսի ի դատաստան: Վախճան:
Գ. [Բանք զանազանք]
ա. 193ա-5բ Օրհնութիւնք զկնի քարոզից – Օրհնութիւն Հօր ամենակալի Որդւոյն միածնի... պատուեսցի
զձեզ իւր անթառամ պսակին, ընդ սրբոց թագակից եւ
պսակակից արժանի արասցէ. ամէն:
բ. 198բ Վասն ճանապարհի առաքինութեանց
գնալոյ – Այս ընթացք դիւրաւ յաջողի մեզ, եթէ ուշ դիցուք ընթացից... զի մի՛ գայթակղեցցին գնացք իմ:
գ. 199ա Բնաբանք ժողովեալ Սուրբ գրոց. պահոց,
աղօթից եւ ողորմութեան – Բարի են աղօթք պահօք եւ
ողորմութեամբ եւ արդարութեամբք. Յօբ ԺԲ. 8...
զանօրէնութիւնս քո գթով տնանկաց, Դան. Դ. 24:
դ. 199աբ Թանգարան խրատուի մէջէն ժողովեալ
– Պահոց. Դարձարո՛ւք առ իս յամենայն սրտէ ձերմէ
պահօք, լալով եւ կոծով, Յովէլ, Բ. 12... ոչ արհամարհեաց զխնդրուածս նոցա, Սաղմ. ՃԱ. 18:
ե. 200ա [Մասն քարոզի ինչ] – /// (սկ. թափուած)
Քո շատ մեղքերէտ մի՛ յուսահատիր ու ալ մի՛ թուլանար, թէ ինչպէս կրնամ սրբել եւ մաքրել զիս... արարիր
զդատաստանս իմ եւ զիրաւունս, նստար յաթոռ դատաւոր արդարութեան, Աստուած իմ, Յիսուս Քրիստոս:
զ. 200բ-4ա [Պատմութիւնք]
1. 200բ-1ա Պատմութիւն վասն ունելոյ յոյս խոստովանութեան – Պատմէ թէ յամի Տեառն 1675 այր մի
ոմն գերմանցի ընտանեցուցեալ զառիւծ մի... դարանի
յափշտակել զաղքատն, յափշտակել եւ այլն:
2. 201ա-2ա Պատմութիւն վասն մեղաց, որ ատէ
զանձն իւր – Կամի ասել մարդն ի սիրել զմեղս, ատէ
զանձն իւր... զի մի՛ գայթակղեսցի գնացք իմ:
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3. 202բ Պատմութիւն, զոր ասէ մարգարէն. Եւ յագեցան եւ թողին զունեցուածս տալու – Այս է արդարե[ւ] փոյթ որթոց աշխարհիս... ի բազում տեղիս
մեկնութեան Կաթուղիկէից, տես Յակ. Ա. 10, ճառ Բ. ի
յորդորակն 26:
4. 202բ-3ա Պատմութիւն վասն պահելոյ զհոգին
անբիծ – Վասն այս ազնիւ իրք ամբծութեամբ պահին
եւ զգուշութեամբ խնամին... վկայելով ասէ. Զգուշացայց յանօրէնութենէ իմմէ:
5. 203աբ Պատմութիւն վասն ներելի մեղաց – Եթէ
փոքր իցէ առիթն... զայս լսելով, զգաստացի՛ր, եղբա՛յր. եւ այլն:
6. 204ա Պատմութիւն վասն երախտեաց Աստուծոյ, որ առ մարդկան – Հաւալուս թռչուն շինի զբոյն
իւր ի վերայ ծառոյ... յաւուր դատաստանի մխիթարէ
զնոսա:
է. 206բ [Մասն քարոզի իմն] – Վասն ննջեցելոցն
մի՛ տրտմիք, որպէս եւ զայլ հեթանոսքն, որք ոչ գիտեն
զԱստուած... Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք, ասեն
Սուրբ Գիրգ եկեղեցւոյ:
ը. 207ա-08ա Առեալ ընդհանուր Օհան Մա[ն]դակունոյ գրգէն վկայութիւն – Պահոց Բ. Դարձարո՛ւք առ
իս յամենայն սրտէ ձերմէ, պահօք եւ լալով եւ աղոթից
եւ կոծելով. Յովել Բ. 12 – Զամենայն ինչ, զոր եւ
խնդրիցէք յաղօթս... խորհուրդ հոգոյն կեանք եւ խաղաղութիւն, ասէ առաքեալն Պօղոս Հռոմ. Ը. 6:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ, ԺԹ. դար, շղագիր
ա. 197բ 5 մանէթ Թորոս քեհից առած եմ վանքի
համար,
1 հոխա եկեղեցու մոմ,
1 փութ գործելի,
1 հատ թիակ,
1 գրվաքայ շաքար
1 չափ չայ:
բ. 208բ 11 ապասի /// (մի բառ անընթեռնելի) եկեղեցիուն մոմ առի,
1 ապասի ձիրուն ///ղար առի,
1 ապասի սող առի,
1 ապասի մանացի բանպակ առի պատռուկին,
11 շահի շաքար եւ չայ առի,
3 շահի քիպրիտ առի,
1 ապասի Յակոին տըվի,
21 շահի մէկ լիտր բրինձ,
30 ղուռուշ տասը հալապի կըտաւ
գ. Բ աստառին՝ 2 ապասի մոմ առի եկեղեցու հա[ար],
1 ապասի մեկ դանակ, 4 ղուռուշ քիպրիտ,
6 ապասի 3 չարեք յըրախի ղազախներու համար,
7 ղուռուշ չայ եւ շաքար, 3 ղուռուշ հաւկիթ,
1 գառ Սեւանու վարդապետին առի 20 ղուռուշ,
1 հոխայ սեւ ձութ 1 ապասի,
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2 ապասի 1 տիկ պանըրի առի,
18 շահի 1 ջուղտ չուշտիկ Սօղոմոնին,
10 շահի սապօն լըվացվելու,
18 շահի ձիուն նալվածք,
4 շահի մէկ հատ դանակ,
5 շահի բաժկի,
10 շահի ձիուն գարի եւ դարման,
2 լիտր բըրինձ 11 ապասի,
3 ապասի ձիուն նալվածք,
2 ապասի հաւ առի ուխտարաց,
5 շահի բաժկի,
5 շահի ջուր բերել տըվի,
6 ղուռուշ Սարգիսին տըվի երկու:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս տիտղ.՝ 1ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. (1867 թ., շինծու բոլորգիր) 1867 ամի, 15ն յուլիսի ի բնակըն Հայոց անտէրունջ Անի, ես միակ եմ,
ա՜խ, ա՜խ, հազար ա՜խ:
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա, 1բ սեւ թանաքով բոլորակ՝ անընթեռնելի, երեւում է միայն թուականը՝ 1800:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», «1002,
3341»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Ներսէս, Մարգար», 169բ՝ թռչնագիր «Ե, Է», 196բ՝ «ճարտարիմաստ սիրելի հարազատ
եղբայր Մկրտիչ /// (3 բառ ջնջած) իմ /// (2 բառ
ջնջած)», 197բ՝ «Շնորհիւ Տեառն», 204ա՝ խզբզոց,
«1871 ամի», 208ա՝ «Որ կուզես ծառի պէս լինի առաջ
խաւկիթ զար չորանայ եւ ապա», 208բ՝ «, «Կուտ ցորէն
Աբրահամ տարաւ, խոխ մէկ կոտ ցորեան արժանապատիւ իրիցկինը տարավ, կոտ մէկ յըռուպ ցորեան
Զուռնաճունց Սիմոնը տարաւ փոխ», «ճշմարիտ»,
«Ներսէս» «Վարդան», «ԵԱԳԵԱ», Ա. աստառին՝ հայերէն տառեր ա-ի, «ճարտարիմաստ, ճարտարիմաստ
սուրբ եղբայր արժանապատիւ, ճարտարիմաստ, Անի
(երիցս), քաղաք, ջվալ հոկտեմբերի 15ին բացին», Բ
աստառին՝ «աճ մանեթ» «Գիրք քարոզից ԶԶ»:
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ՎԱՐԱԳ
ԳՐԻՉ՝ Մելքոն վրդ.:
ԹԵՐԹ՝ 64 (գրչի էջակալում՝ ա-ճժա, որ է՝ 5ա-60բ). չգրուած՝
1բ-4բ, 61ա-4բ: ՊՐԱԿ՝ 4+Ա-Էx8 (Է 12): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. Լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, «GALAC»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x16,2:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16,5x13): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝
21: ԿԱԶՄ՝ սպիտակ, եզրերը վարդագոյն թուղթ, մէջքը՝ կարմիր
կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ տպագիր գրքի թերթ
(Ա փեղկ, թերթ տպագիր Ժամակարգութեան*, 19x14.5, գծափակ էջ 17.5x11.5, տող՝ 27 «Տուք փառս Աստուծոյ.... Քարոզ երկինք պատմէնին եւ Տէր ապաւինին... Ի գիշերի եւ ի տուընջեան
եւ յամենայն ժամ... յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն»: Լս.ում՝
«ԽԱ.), սպիտակ թուղթ (Բ. փեղկին ԺԸ. դարի պարտացուցակ
«Մխթօն-, Խանէսի լաճ Ա, Պապօի լաճ Ա – Կռպօն Բ. – Գօրօի
լաճեր Գ., Թեղութ ԽԶ. (46), Տափավան Ի. (20)»):
* Առկայ տւեալներով չյաջողուեց սա նոյնացնել որեւէ
տպագիր գրքի հետ, քանի որ 1512-1900 թթ. հայերէն գրքերի
մատենագիտութեան հատորներում մօտ մէկ տասնյակ Ժամագրքեր ներկայացուած են առանց նկարագրական մանրամասների:

Նմուշ 5ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմն աղտոտուած, զանազան բծեր,
մէջքի կտաւը մաշուած, Ա. աստառը գլխիվայր կպցրած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 5ա-52ա Հոգիապայծառ սուրբ հօրն լուսաւոր
Վարդան վարդապետին արարեալ Մեկնութիւն հա-
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մառօտ Երգոց Երգոյն, պարզ եւ դիւրահաս, ի
խնդրոյ վարդապետին Կիրակոսի
Տե՛ս ձեռ. 1141, 305բ-27բ: Յառաջաբանութիւն/5ա-7ա:
ա/7ա-51ա: Յիշատակարան հեղինակի/51բ-2ա:
Ունի նաեւ՝

52ա-60բ [Մեկնութիւն Երգոց Երգոցի. ի բան՝ Գիտացի, զի...]
ա. 52ա-6բ ՃԾԴ. Այլ ասացուած է. Գիտացի, զի
մարմին զբօսացուցանէ զմանկութիւն եւ բարձրացւոցանէ զշտեմարանս... [Երգ երգոց, Այլուստ 1] –
Սուրբ եկեղեցի պատկեր է անսահման մեծութեան Աստուծոյ... եւ ամենասուրբ Հոգոյն, այժմ եւ միշտ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
բ. 56բ-60բ ՃԺԵ. Այլ ասացուածք. Դարձցի թագաւորն անդրէն ի մանկութիւն... [Այլուստ 2] – Շարժական է բնութեամբ մարդ եւ յամենայն կողմունս... եւ
նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դար, շինծու բոլորգիր
1ա Քերթողահօրն Յովելեայ մեկնութիւն սակս
բանիս Յոբայ. Ասէ Տէր ցՅոբ. Ի մրրկէ եւ յամպոյ
[Գիրք Յոբայ, ԼԸ. 1] – Ո՞վ է դայ, որ թաքուցանէ...
ծնունդն ասէ. կամ թէ քո ա (անաւարտ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 52ա Փա՜ռք փրկչին եւ ընդ ստացօղին եւ յիշատակ գրչին:
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60բ Զընթերձօղսդ եւ զբօսնօղքդ աղաչեմ ես՝ Մելքոնս, իբր վարդապետս, զի անմեղադրելի առնիցէ՛ք
զփծուն գրիչս, զի տէր օրինակին կարի ստիպէր, զի
տանիլ կամէր զօրինակն, սակայն որպէս եւ իցէ՝ շեշտիւ գրեցի, զի յետոյ լաւապէս եւ կամօք հանդարտ
գրել տացից, ՌՄԵ. (1756) սեպտեմբերի ԺԸ. յօրն աշնանամուտ աւարտ ի սուրբ ուխտն ի Վարագ: Ամենասուրբ Հոգւոյն Աստուծոյ, փա՜ռք եւ գոհութիւն եւ պատիւ յամենայն յաւիտեանս. ամէն:
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ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Բ. կազմաստառին կարմիր թանաքով
ութանկիւն՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԻՍՈՒՍԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ (՞)
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ / ՌՄԲ. (1753)»:
ՆՇՈՒՄ՝ 2ա՝ «1004, 3342», «ՌՄԵ. – 1756, Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]» :
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 63բ «Աւետսի մայր Մաւիխանն, Յարութիւնն»:

3343
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՍՈՒԼԽԱԹ
ԳՐԻՉ՝ Դաւիթ Մելանաւոր երէց: ՄԵԿԵՆԱՍ՝ Սարգիս քհյ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Գրիգոր, Վարդան քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 337-1 (թռիչք՝ 167-9). չգրուած՝ 1ա-2ա, 3բ, 4ա, 5բ,
6ա, 7բ, 8ա, 9բ, 10ա, 11բ, 14բ-5ա, 106ա, 167ա, 263ա, 336բ-7բ:
ՊՐԱԿ՝ 14+Ա-ԻԷx12 (ԻԷ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,6x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (14x10-10,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 173ա): ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝
կանաչ մոմլաթ, փեղկերի անկիւնները եւ մէջքը՝ սեւ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ վարդագոյն թուղթ. Լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 173ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 15բ, Մարկոս՝ 106բ,
Ղուկաս՝ 167բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 263բ: Խորան՝ 2բ (կամարի տակ՝ Եւսեբիոս), 3ա (կամարի տակ՝ Կարպիանոս), 4բ,
5ա, 6բ, 7ա, 8բ, 9ա, 10բ, 11ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 16ա, 107ա,
169ա, 264ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար,
խաչ, ծառ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը Ի. դարի 50ականների, թ. 331-2՝
հիմքից անջատ, թ. 328՝ հիմքից մեծ մասով անջատ, 16ա կիսախորանի, լուսանցազարդերի եւ զարդագրերի գոյները թափուած, թ. 127-38՝ արտաքին լուսանցակողերին այրուածքի հետքեր, թ. 139-42, 163-6, 175-81՝ ստ. եզրը գոծարանային անկանոն գծագրութեամբ, թերթերի վերին լուսանցներին խոնաւութեան եւ բորբոսի հետքեր, թ. 258՝ մոմի կաթիլի հետքեր, թ. 1-4՝
անկիւնները մգացած, թ. 336ա-7բ՝ զանազան դեղին հետքեր, թ.
335՝ հիմքի մօտ պատռուածք. լուսանցակողերը մգացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2բ, 3ա, 4բ, 5ա, 6բ, 7ա, 8բ, 9ա, 10բ, 11ա
Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
2. 12ա Նախադրութիւն: 12բ-3բ Գլուխք: 14ա Համաձայնութիւն: 16ա-104ա Աւետարան Մատթէոսի:
104բ Թելադրութիւն:
3. 104բ Նախադրութիւն: 105աբ Գլուխք: 107ա164ա Աւետարան Մարկոսի (163ա-4ա Յարուցեալ Յիսուս): 164բ Թելադրութիւն:
4. 164բ Նախադրութիւն: 165ա-6բ Գլուխք: 169ա261բ Աւետարան Ղուկասու: 262ա Թելադրութիւն:
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5. 262ա Նախադրութիւն: 262բ Գլուխք: 264ա334ա Աւետարան Յովհաննու (333բ-4ա Իրք կնոջն
շնացելոյ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 334բ Փա՜ռք քեզ, անսահման անուն եւ անզուգական անձնաւորութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի
Սուրբ, յամենայն յարարածոց եւ ի բնաւից եղանակաց.
ամէն: Որ ետուր կարողութիւն եւ սատար եղեր տկարութեան իմոյ՝ ի զրաւ հասանել ըղձալի մատենիս:
Աւրհնութիւն քեզ, սուրբ Երրորդութի՛ւն եւ մի աստուածութիւն, որ ես պատճառ ամենայն ձրից եւ մակացութեան արհեստից, սկիզբն եւ կատարումն այժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս. ամէն:
Շնորհիւ ամենախնամողութեամբն Աստուծոյ սկսեալ
աւարտեցի զաստուածախաւս, աստուածունակ, երկրպագելի եւ պաշտելի սուրբ Աւետարանս յամս աստուածապատիւ, գերերջանիկ եւ ամենայն բարեաց մասին հանդիպելոյ սուրբ կաթուղիկոսիս տեառն Աստուածատրոյ, եւ ի թուաբերութեանս մերոյ ՌՃԿԵ. (1716)
ամի եւ ի կենարար փրկչին մերոյ ՌՉԻ. (1720):*
Աստանաւր յանգ ելեալ աւարտեցաւ շնորհաւք ամենազաւրի Սրբոյ Հոգւոյն զԱւետարանս տ|335ա|նաւրենութեանցն Քրիստոսի, որ է բացայայտաւղ զներմարմնութիւնն սքանչելեաց մարդացելոյ Բանին Աստուծոյ, համառօտ եւ ախորժալուր դոյզնաքեայ լսողացդ որդւոց Սիոնի:
Արդ, ցանկացաւղ եղեալ այսմ անճառելի եւ անպատմելի յերկնային բուրաստանիս այրն հոգելից եւ
աւրհնեալ բարի քրիստոնեայն՝ հանգուցեալ Գրիգորն,
եւ է առիթ եւ պատճառ ի ծախսն սուրբ Աւետարանիս
տէր Սարգիս քահանայն, որ եւ սերտ սիրով եւ կարի
ջերմեռանդասուն փափագմամբ ետուն գծագրել
զսուրբ Աւետարանս եւ անգին մարգարիտս ըստ այսմ
անջինջ քարտիսի, որ ասէ. Երանի, որ ունիցի զաւակ ի
Սիոն եւ ընտանի յԵրուսաղէմ. եւ իմոյ անարժանութեանս Դաւիթ մելանաւոր եւ անարհեստ երիցու
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եւ անիմաստ գրչի, առ ոտս Սուրբ Աստուածածին եւ
ծովահայեաց տաճարի ի յերկիրս Ղրիմու, որ է
բնակարան հինն Նատերաց եւ իմաստնացեալ գրչաց:
Եւ է սա յիշատակ հանգուցեալ Գրիգորին եւ կողակցին՝ |335բ| Խաթունպիքային, որդւոցն՝ Կարապետին,
Մովսէսին, դստերացն՝ Մանուշակին, եւ իւր ծառայ
Խաչիկն, որ ազատ արին ու կնգեցին, Վարդանէսին,
Գրիգորին, Խաթունպիքային հոգւոյն, որդիքն ազատ
արին, յետոյ Խաթունպիքային ծնողացն՝ Սահակին, որ
հանգուցեալ Այպիքային, հանգուցեալ որդւոցն՝ Մինասին եւ Թորոսին: Եւ եդին զսա յիշատակ ի յանեղաշէն գիւղն, որ կոչի Դաւպտի, ի Սուրբ Ուրբաթ եկեղեցին՝ յաւիտենական յիշատակ եւ անջնջելի կըտակ,
զի ընկալցին զվարձս ի Քրիստոսէ, ի վայելումն տէր
Վարդան եւ տէր Սարգիս քահանայիցն, զոր Տէրըն մեր
Քրիստոս Աստուած բարով վայելել տացէ եւ ընդ
երկայն աւուրս արասցէ զնոսա:
Արդ, աւարտումն սորա եղեւ ի Սուլխաթ քաղաքիս,
որ կոչի Հին Ղրիմ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի, ձեռամբ մեղաւք զառածեալ անիմաստ գրչի՝ Դաւիթ երիցու, ի հայրապետութեան տեառն Աստուածատրոյ վեհափառի երիցս երանելոյ կաթողիկոսի, եւ
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առաջնորդ յերկրի Ղրիմոյ տէր Թորոս վարդապետի եւ
արհիեպիսկոպոսի, զոր Տէր Աստուած |336ա| ընդ
երկայն աւուրս արասցէ, եւ նորին տեղապահ Կարապետ վարդապետի, զոր Տէր Աստուած ի պարծանս
տիեզերաց արասցէ եւ հաստատուն պահեսցէ զնոսա:
Դարձեալ յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր
զտէր Ներսէս քահանայն, որ է իմ ծնօղս, եւ զմայրն իմ
զՀռիփսիմէն: Դարձեալ յիշեսջիք զուսուցօղ արուեստիս զտէր Նիկողայոս շնորհալի քահանայն, որ բազում ջանիւ եւ աշխատութեամբ ուսոյց ինձ զգրչութեան արուեստս. Աստուած լուսաւորէ զիւր հոգին:
Դարձեալ է սա յիշատակ Դօպտիու Սուրբ Ուրբաթ
եկեղեցւոյն. ով ոք չունի իշխանութիւն ի սուրբ եկեղեցւոյ հանելոյ կամ ծախելոյ կամ գրաւելոյ, եթէ անդքնի՝
զմասն Յուդայի առցէ եւ զխաչահանուացն եւ ՅԺԸ.
(318) հայրապետացն անիծիւքն փակեսցի, այժմ եւ
անզրաւ յաւիտենիւ յաւիտեանս. ամէն:
* Ծնթ. Հայկական թուականի համեմատ փրկչականը
տարբեր է, նկատի ունենալով որ գործածականը հայկականն
էր, ընդունելի ենք համարում այն:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «1006, 3343», «ՌՃԿԵ.»:
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ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ՇԻՐԱԿՈՒՆՒՈՅ ՆՈՐ ՔՆԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
(Հատոր Բ.)
ԵԼԵՆԵՆԴՈՐՖ
ԳՐԻՉ՝ Թէոդորոս Շիրակունի:
ԹԵՐԹ՝ 153 (գրչի էջակալում՝ 1-277, որ է՝ 1ա-153բ). չգրուած՝
119բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ըx22 (Բ, Գ 24, Ե 14, Է 12, Ը 13): ՆԻՒԹ՝ տպարանային թուղթ՝ ստուերագծումներով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x12,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17x8-10): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 3ա),
(115բ-9ա՝ թանաքը մանուշակագոյն): ՏՈՂ՝ 16-20: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը՝ սեւ կաշի (վրան ճնշումով՝ ՆՈՐ ՔՆԱ[Ր] /
ՀԱՅԿԱԿԱ[Ն] / Շ[ԻՐԱԿՈՒՆԻ] Վ[ԱՐԴԱՊԵՏ]), անկիւնները՝ գորշ
կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա. (սկ.). չգրուած սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 3ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, եզրերը պատռուած,
անկիւնների կտաւը մասամբ թափուած, երեւում է շերտազատուած ստուարաթուղթը. թերթերին զանազան դեղնաւուն հետքեր եւ բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-153բ [Տիտղ.] Նոր քնար հայկական, հատոր
Բ., կազմեալ 1893 ամի, ի 15 հոկտենբերի, ի Կալօնեայն գերմանացւոց

ՌՅԽԲ. – 1893

– 1բ Հընչեա՛, քնա՛ր, արտասուաթոր / զաղէտ հայոց սեւ բախտին... երգ աւաչեա՛ յերգ ի դայլայլ, / երգ
գողտրիկ յերգ Սէթայ: Թէո[դորոս] վար[դապէտ] Շիրակունի
2ա [Տիտղ.] Նոր քնար հայկական, հատոր Բ.,
երկասիրութիւն Թէոդորոս վարդապետի Շիրակունոյ՝
վանահօր Սրբոց Թարգմանչաց վանից, մերձ ի Խաչակապ, ի 1893 ամի, ի 15 հոկտենբերի, կրկին արտագրեալ ի Կալօնեայն գերմանացոց
– 2բ Ո՛վ Հոգի Սուրբ, անմահ Աստուած,
տո՛ւր ինձ մի կաթ շնորհաց՝
երգ յորինել ի հայ բարբառ,
ըստ քոյդ անհուն պարգեւաց:
Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի
ա. 3ա-6ա Մաղթանք առ Տէր Յիսուս վասն տառապեալ ազգիս հայոց («Ա-Ֆ») – Արփի անստուեր,
արփին հայկազանց... փառք միասնական սուրբ Երրորդութեան եւ մի աստուածութեան:
բ. 6բ-8բ Հայցուածք վասն նորապսակ կայսեր,
արքային Ռուսաց Աղէքսանդր Երրորդի, յաւուր օծութեանն եւ գահակալութեանն նորին – Հայցեմք,
հայի՛ր ամայրամս նորապսակ արքային... կայ առ ի նա
յապաստան. 1882 ամի ի վանս Վանէվանի:
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գ. 9ա-13ա Մաղթանք առ Հոգին Սուրբ Աստուած
– Արդ, աղաչեմ քո զանփոփոխ զտէրութեանդ, սուրբ եւ
ահեղ... ի բան, ի գով յերգ սրբասաց՝ Եկա՛յք, մանկո՛ւնք:
դ. 13բ-7ա Ի շնորհաբաշխ գալուստ վիճակաւոր
առաջնորդին թեմին Տփխեաց բարձր սրբազան
Արիստակէս եպիսկոպոսի Սեդրակեանց՝ ի վանս
Թարգմանչաց Խաչակապու – Շնորհաբաշխ գալուստ
վեհիդ, հայր սրբազան բերկրաւէտ... ժիր ազգասէրք
անպակաս:
ե. 17ա-20ա Երգ բուրաստան հայկական. աստեն
պինտ փակած – Հայկից տնկած բուրաստանիս դուռն
փակվեց ի ներկայիս... թէ որ լինի հայ թագաւոր, դարձեալ հայ չէ հային քաւոր:
զ. 20բ-3ա Երգ հակասական առաջնոյ հայկական
բուրաստ ոռոգեալ – Հայկից տնկած բուրաստանիս
դուռը բացուեց ի ներկայիս... կրկին քաղցր աչօք նայեց հայի գլխին ձիւն թակող. ա՜յ իմ:
է. 23բ-5ա Զուարճութիւն հայ տղայոց ի յորդոր
հայրենասիրութեանն – Հայրենասէր անհատը, եթէ
ուղղէ իւր դատը... եւ մատենից ճոխ գզրոց:
ը. 25ա-6բ Երգ հանդէպ պարոն Սեատի երգոյն
«Ընդէ՞ր կոչես Մասիս Մասիս». Անի քաղաքի բերանից – Ընդէ՞ր բոռաս քանի-քանի... հեռուստ կոչէ
Անիս, Անիս:
թ. 26բ-9բ Ուղերձ ի հարսանիս ամուսնութեան
պարոն Մարգարայ Մարգարեանց ընդ վարժուհոյ
Հեղինէի Շահվերտեանց – Զուգացելոց սերտ սիրով
օրհնի պսակ Աստուծով... մաղթեմ լուծցի պինտ կապն
մեր, օր անեն զպարան:
ժ. 30ա-2բ Սուրբ Մերսովբայ բլուր. այժմ՝ Մասրատապ մերոյ ի Խաչակապ, ի վանս Թարգմանչաց
– Ըստ ախտայոյզ լեզուաց ոմանց չէ իմ անուն Մասրատափ... տո՛ւր ինձ օրհնել զքեզ յաւէտ, համբերութիւն յարատեւ:
ժա. 33ա-7ա Ուղերձ ի գալուստ անզուգ բարերարի սուրբ մենաստանիս Թարգմանչաց Աբրահամ
Առաքելեան – Գերամեծա՛ր բարերար, նուիրեմք քեզ
բարեւ... Շիրակունիս յաղօթս յիշեմ զքո նախնիս:
ժբ. 37ա-41բ Ուղերձ ի գերազնիւ պարոն Ռափայէլ Պատկանեանցի – Շնորհաբեր քո գալուստ չէ ի
ներքուստ, այլ վերուստ... Ռափայէլ Պատկանեանց Աստուած քեզի ողորմի:
ժգ. 42ա-4բ Նուէր ի նշան եղբայրական սիրոյ յաւուր շնորհաւորութեանն աւագիրիցութեանն բարձրապատիւ Գրիգոր քահանայի Թումանեանց՝ ընտ.
բարեկամ – Ի սուրբ գահէն Արարատեան արդ ընկալար մրցանակ... ձայն ի դայլայլ, լոյս զուարթ, ի 1891
ամի, ի 2 փետրվարի:
ժդ. 44բ-50բ Նորին վեհ օծութեան՝ յաւուր տօնախմբութեան տեառն եւ տեառն Մակարայ Ա. Կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց – Այսօր տօն է մայրն Հայաս-
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տան... խնդրեմք, Տէ՛ր մեր արարիչ, յարքայութեանդ
այց արա՛:
ժե. 51ա-4ա Ի մահ գերեջանիկ վեհին տեառն
Մակար առաջնոյ կաթուղիկոսին ամենայն Հայոց –
Աչք հայկազանց Արարատ... հայրիկն անուն Մկրտիչ:
ժզ. 54բ-5բ [Մկրտիչ Խրիմեանին] – Թռի՛ր, արծի՛ւ
Վասպուրական, քո թռիչն է մեզ դուրական... Աստուած
պահէ միշտ հաստատուն:
ժէ. 56ա-7բ Վարանք հայոց – Որպէս հնումն ծերունին Նոյ... Հայրիկ անուան ախորժակ:
ժը. 57բ-60բ Առ վեհ օծութեանն Մկրտիչ Ա. Կաթողիկոսն ամենայն Հայոց – Աչք հայկազանց Արարատ
ուրախ ցօղեն զրտասուս... ամէն, փառք քեզ Աստուած,
լսի՛ր մեր հայցուած:
ժթ. 61ա-84ա Որբ հայ տղայ – Որբ տղայ եմ, տէր
չունիմ... զօրքեր ելան, ցրուեցան: Վերջ:
– 84ա-94բ Յաւելուած – Հայ տղայ եմ, լաւ գէշ եմ...
Հայաստանից հեռացոյց խաւարային ցնորքը:
ի. 95ա-101ա Գիւղացի տղայ, գեղեցիկ աղջիկ –
Տղայն՝ Մենք որ սիրել սկսանք... աչքը բանել մեր
լացեն: Վերջ:
իա. 101բ-17ա Տղական զբօսանք, հանելուկ ոտանաւորաւ ի զուարճութիւն դեռակիրթ մանկանց – Կառք
մի տեսի զարմանալի... հաց ուտողն ինձի է տատ:
Ծնթ. Շուրջ 100 հանելուկ, ծածկագրուած պատասխաններով:

իբ. 117բ-9ա Առ Հայրիկն Հայաստանի վեհափառ Մկրտիչ Ա. կաթողիկոս ամենայն Հայոց – Աստուածընտիր վեհ հայրապետ երջանիկ... եւ ազգատեաց անմիաբան վերիդ:
իգ. 120ա-5ա Առ Գէորգ արքեպիսկոպոսն աստուածարեալ Սուրենեանց – Ի քո գալուստ, հա՛յր
սրբազան, կայր, սպասէր սոյն մենաստան... արդեն
լռելն քեզ շատ լաւ է:
իդ. 125բ-30բ Գերազնիւ պարոն Ներսէսի Տէր Ներսէսեանց՝ քսանհինգամեայ ամուսնութեանն յոբելեանի շնորհաւորութիւնն – Ներսէս անուն բղխումն
առատ... անփորձ մնայք, անբարուր:
իե. 131ա-53բ Սասունցի քաջեր – Սասունցին եմ,
հեծայ սեւ ձին, ելայ կռիւ դէմ քուրթ ազգին... Աստուած անէ հային արժան, հոգին մարմնից մինչ չէ
բաժան: Վերջ: Հերիք է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս տիտղ.՝ 1ա, 2ա:
Ծնթ. Գրչութեան վայր Կոլոնիան ծագումով Շվաբացի գաղութաբնակ գերմանացիների 1819 թ. հիմնադրած Ելենենդորֆ գիւղն է, որ 1938 թ. վերակոչուել է Խանլար, իսկ 2008ին՝
Գէոյգէոլ (կապոյտ լիճ). Գանձակ քաղաքից 10 կմ հարաւ,
նոյնանուն գետի աջ ափին է:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1021, 3344»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա կազմաստառին՝ «քուշուփայ խանլուխայ քուչայ նազի շափուր» (՞):
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3345
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ՄԱՏՆԵՎԱՆՔ (՞)

ԺԵ. դար

ՄԵԿԵՆԱՍ՝ Յակոբշահ տանուտէր: ՍՏԱՑՈՂ՝ Մատնեվանից
Ս. Աստուածածին:
ԹԵՐԹ՝ 272+1 (կրկն.՝ թ. 1). չգրուած՝ 1ա, 8բ, 9ա, 14բ, 15ա,
17ա, 33աբ, 88ա: ՊՐԱԿ՝ 9+6+Ա-ԻԲx12 (Դ, ԺԷ, ԻԱ 11, ԻԲ 9):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,5x15,1: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(15,5x10): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 263ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ մուգ
շագանակագոյն կաշի, Ա. փեղկին՝ մետաղէ երկու խաչ. միջուկը՝
տախտակ. աստառը՝ կարմիր կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 263ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աւետում՝ 1բ, Ծնունդ՝ 1գ, Ընծայումն ի տաճար՝ 1դ, Մկրտութիւն՝ 2ա, Պայծառակերպութիւն՝ 2բ,
Յարութիւն Ղազարու՝ 3ա, Մուտք յԵրուսաղէմ՝ 3բ, Ոտնլուայ՝ 4ա,
Խաչելութիւն՝ 4բ, Աւերումն դժոխոց՝ 5ա, Թաղումն՝ 5բ, Յարութիւն՝ 6ա, Համբարձում՝ 6բ, Քառակերպ աթոռ՝ 7ա, Վերջին Դատաստան՝ 7բ, Դժոխք՝ 8ա,- Մատթէոս՝ 17բ, Մարկոս՝ 88բ, Ղուկաս՝ 137բ: Լս-ային՝ Յովսէփ Արիմաթացի՝ 84բ, 133ա, Ղեւի Ալփեայ՝ 92բ: Մարիամ՝ 140ա, հովիւ՝ 143ա, Կոյր մի՝ 239ա, խոյ՝
242ա: Խ ո ր ա ն ՝ 9բ, 10ա, 10բ, 11ա, 11բ, 12ա, 12բ, 13ա, 13բ,
14ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 18ա, 89ա, 138ա, 214ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար (69բ), յուշկապարիկ:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր, մարդադէմ (235ա,
251ա, 259ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, դեղին, կապոյտ,
սպիտակ, վարդագոյն, մանուշակագոյն, մոխրագոյն:
* Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ.
մատենագիտութիւն. Թ-ԺԷ. դդ., Գահիրէ, 2005, էջ 297:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – 1. Կոնդակ: ԺԸ դ.: ԱԲ. (սկ.). ստացուած ամբողջական թերթի ընդերկայնակի ծալումով, ընդլայնակի հատումով եւ ընդերկայնակի եզրահատումով (բնագիրը
կտրած): Թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ. 27x
20.5 (ԱԲ միասին). միասիւն (9.5x20). նոտրգիր (նմուշ՝ Բա).
տող՝ 13. խորագրերը կարմրով: Զարդագիր՝ թռչնագիր (Աբ),
գոյներ՝ կանաչ, վարդագոյն: Կարդալ. Աբ-Բա՝ «Է. Ի լուսաւոր ///
(մեկ բառ ջնջուած) երանելի Մշոյ Սուրբ Կարապետի յերջանիկ եւ
շնորհաբաշխ գերեզմանէ եւ ի կենաց փայտ Սուրբ Նշանէ եւ
յԱթանագինեայ սուրբ հայրապետի մաքուր շիրմէ եւ սրբոց
հարցն յԱնտոնի եւ Կրօնիդեայ եւ յեօթն խոտաճարակաց սրբոց
դամբարանաց եւ յայլ սրբութեանց եւ մասանց, որք աստ կան
հաւաքեալք եւ ի սոցուն աւելացու եւ սպասաւոր եւ սրբազան
հոգեւոր տէրի փոխանորդ ի տէր Մինաս վարդապետէ եւ այլ ի
միեղէն եղբայրութեանցս յամենայնէ, յորոց ժամանեալ հասցէ
գիր օրհնութեան եւ պարէտ պահպանութեան, շնորհք եւ աղօթք
առաքելական եւ աստուածային յոգնապատիկ եւ նախախնամական գթութիւնն, ողորմութիւնն եկեսցէ եւ հանգիցէ առ ի
վերայ յԱստուծոյ օրհնեալ երկրա/// Վանայ Ճուլեամերկու եւ
բոլոր վիճակին եւ Շատախու, Թարվիզու, Հօյայ, Սալմաստոյ,
[Աղբ]ակու եւ Յորմիայ գավառու եւ ձեր առ հասարակ ///»:
Կնքադրոշմ՝ սեւ թանաքով բոլորակ, մէջը մկրտութեան տեսարանը, շուրջանակի՝ «Է ԿՆԻՔ ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻՆ Է
ՈՐ Ի ԳԼԱԿԱՅ ՎԱՆՔՆ»:

Նմուշ Բա

2. (Տպագիր) Մեկնութիւն Սաղմոսաց (ԾԱ. 7 - ԾԲ. 6): ԳԴ
(վջ.). ստացուած 2 ամբողջական թերթից: Թուղթ. 19.5x15 (ներկայումս). երկսիւն (17x11.5), տող՝ 32. կարդալ Գա-Դբ (էջ 26770), «Վասն այսորիկ Աստուած կործանեսցէ զնա... [Մեկն.]
Այսինքն, նորա համար Աստուած կու կործանէ զինքն եւ ամենեւին կու փչացնէ...[Սղմ. ԾԲ. 6] Ոյք ուտէին զժողովւորդն իմ որպէս
կերակուր հացի... [Մեկն.] Այսինքն՝ զիմ ժողովուրդն եւ զիմ
ծառայքն կու հալածէին... եկայք ըսպանեցուք զսա»:
Հմմտ. Մ. Չամչեան, Մեկնութիւն Սաղմոսաց, հ. Դ., Վենետիկ, 1818, էջ 699-712: Վարդան Քոբայրեցի, Մեկնութիւն
Սաղմոսաց Դաւթի, Աստրախան, 1797, էջ 181-183:
Ծնթ. Չյաջողուեց նոյնացնել 1512-1900 թթ. Տպագրուած
որեւէ Մեկնութիւն Սաղմոսաց-ի հետ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած ԺԶ. եւ ԺԸ. դդ., թափուած եզրերը լրացուած տպագիր գրքից կտրած թղթերով (թ. 90, 210,
211, 249 եւ այլն), աւելացրած ԳԴ պահպանակները. ապա նորոգուած Ի. դարում, մէջքը նոր կաշուով կազմած, գրեթէ բոլոր
թերթերի հիմքերն ու եզրերն ամրացուած. Ա. փեղկի խաչերից 1ի 2 թեւը ընկած, թ. 252, 263՝ սխալ տեղում, կարդալ՝ թ. 251-253254-255-256-257-252-263-258-259-260-261-262-264. թ. 1-8՝ մանրանկարները մասամբ վնասուած, մասամբ գունաթափ, ներկերն
իրար խառնուած. թերթերին խոնաւութեան հետքեր, գրադաշտը,
լուսանցային համաբարբառները տեղ-տեղ վնասուած, անընթեռնելի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 9բ-10ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 10բ-4ա Համաբարբառ (նաեւ լուսանցային):
3. 15բ-6բ Գլուխք: 18ա-86ա Աւետարան Մատթէոսի: 86ա Թելադրութիւն:
4. 86բ-7բ Գլուխք: 89ա-135ա Աւետարան Մարկոսի (134ա-5ա Յարուցեալ Յիսուս): 135ա Թելադրութիւն:
5. 135բ-7ա Գլուխք: 138ա-213ա Աւետարան Ղուկասու: 213ա Թելադրութիւն:
6. 213բ Գլուխք: 214ա-70բ Աւետարան Յովհաննու: 270բ Թելադրութիւն:
7. Ոտանաւորք
ա. 86բ Մաթէոս մարդ անուանեցաւ...
բ. 135ա Այս Մարկոսի ասի առեւծ...
գ. 213ա Այս Ղուկասու եզն ասացին...
դ. 270բ Այս [Յով]հաննէս [ար]ծւանման...
Ծնթ. Յետագայի ձեռքով վերին լս-ներին նշումներ՝ «Սրբոյ
Աւետարանս Մաթէոսի» (18ա), «Մարկոսի» (116ա, 120ա-3ա),
«Ղուկասու» (150ա, 176ա, 210ա), «Յուհանու» (217ա). եւ
այլուր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 271ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որոյ շնորհաւքն
աւարտեցաւ եռահրաշ եւ հոգիազարդ սուրբ Աւետարանս, զոր է շաղկապեալ սր[բ]ոց աւետարան[չ]ացն
ըստ բազմե[րանգ] գունոց ի [մի ոստան անկելով
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հա]նճար: [Զո]ր արուեստս ա[ռե]եալ անուշոցաց
[ծաղ]կանց, իւղ ե[փեցակ]ան կազմու[թեամբ] հոգւ[ոյն յատկու]թեան իմանի, զանազան որակութեամբ
գաղափարելով ըստ յոքունց արփիացելոցն դասակցութեանց՝ առ ի յարմարումն եկեղեցւոյ, յաւդիւ խաղաղութեան, գլխոյն պատշաճեալ, զի յայսմանէ կատարելութեան չորս աւետարանք ի բազում պատճառէ. նախ
զի չորեքկերպեան կենդանիք՝ մարդ, առեւծ, եզն, արծիւ, չորս նիւթք աշխարհիս՝ հող, ջուր, աւդ եւ հուր,
թշնամիք անհաշ[տելիք] եւ սիրելիք |271բ| անքակտելիք: Չորք չորս գիր անուան ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հայր, Որդի, Հոգի: Չորս գետք ելեալ ի դրախտէն՝ Փիսոն, Գեհոն, Տիգրիս, Եփրատէս: Չորս անկիւն
եւ չորս եղջեւրք սեղանոյն, չորս թեւք սրբոյ խաչին,
չորս առաքինութիւնք հոգւոյ՝ խոհեմութիւն, արիութիւն, ողջախոհութիւն եւ արդարութիւն: Չորս ծագ
տիեզերաց՝ արեւելք, արեւմուտք, հիւսիս եւ հարաւ:
Չորս բանք Աւետարանիս՝ պատգամ եւ պատուիրան,
սպառնալիս եւ աւետիս: Չորս բանիւ խաւսի Աւետարանս՝ հրամանաւ եւ խրատով, աւրինակաւ եւ վկայութեամբ: Եւ այլ բազում պատճառ[ք] են, յորս գաղափարին չորեքեանն Աւետարանս:
Որ[ոյ] ցանկացող եղեալ բարեմիտ տանուտէրն
Չերեմբզուռենց Յակոբշէն, որ միայնացեալ էր ի
տանց եւ յընտանեաց, յազգականէ եւ մըլքէ, յոյս եւ
ապաւէն ունելով դառնացեալ |272ա| սրտի իւրոյ զԱստուած եւ զսուրբ Աւետարանս, եւ ստացաւ զանառիկ
մեծութիւնս եւ զանկողոպտելի գանձս ի յարդար վաստակոց իւրոց՝ յիշատակ բարի հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց՝ Յոհանիսին եւ Շուքրանին եւ հանգուցեալ
[եղբ]օրն իւրոյ՝ Դաւթին, [կ]ենդանոյն՝ մահդա[սի]
Յովանիսին եւ քւ[երցն] /// (2 բառ անընթեռնելի)
[Սո]ւլթանխաթունին եւ Փաշայ[խա]թունին, այլեւ
հօրեղ[բ]աւրն իւր՝ Ս[տ]եփանոս մահդաս[ու]ն, այլեւ
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կենակց[աց]ն իւրոց Գուլփա[շին], Թ[ամա]րին, այլեւ
դստերն իւրոյ՝ Գուլամին:
Արդ, որք հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս
ձեր զվերոյյիշեցեալ տանուտէրն զՅակոբշէն եւ լի
բերանով եւ ուղիղ սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք:
Եւ զի ետ զսա ընձայ եւ նըւէր եւ անջինջ յիշատակ յաթոռն մայրաքաղաքին Խլաթայ՝ ի սուրբ ուխտն Մատնեվանք կոչեցեալ, ի դուռն մօրն լուսոյ Սուրբ Աստուածածնին, ի վայելումն քաջ դիտապետին տէր
Վարդան եպիսկոպոսին եւ համա/// եւ միակրաւն |272բ|
եղբարցն իւրոց, զոր եւ Տէր Աստուած ժառանկել տացէ
նոցա զսուրբ Աւետարանս խաղաղական կենօք, յերկարաձիգ ժամանակս, ի յիշատակութիւն Յակոբշին եւ
իւրոցն ամէնին, պապերուն եւ հաներուն: Եւ մի՛ ոք հեռացուսցէ զսա ի դրանէ Սուրբ Աստուածածնին. ո՛չ
յիւրոց եւ ո՛չ յաւտարաց: Այլեւ խնամողն եւ լաւ պահողն
աւրհնի յԱստուծոյ եւ յամենայն սրբոց նորա. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 272բ (նորոգողի, 1537 թ., բոլորգիր) Ի թվին
մերոյ ՋՁԶ. (1537) գրեց[աւ] [սուրբ Աւետ]արանս ի
յ[ընտիր աւրինակէ]: Նորոգեցաւ բարեմիտ եւ ///ին
[Դա]ւթի, որ ազ[ատ]եաց ի յանօրինաց [վասն] անձին
իւրոյ եւ ///արի հոգո[յն] /// (1 բառ) ծնողաց իւրոց
հօրն Ս///ին եւ մօրն Խալաս[ին], եւ եղբարցն՝
Մկրտչին, Շաքարբէկին, Ուսուբէկին, Սարութան[ին],
դստերն (մեկ բառ ջնջուած) Ումիրշա[տին] եւ հօրեղբօրն՝ Տէրունին, Ղարային, ///բէկին եւ այլ ամենայն
մերձաւորաց /// (3 տող) բարեաց /// (1 բառ) եւ իւր
արքա[յութեան] մեզ եւ ամենայն հ/// ///կոց սի///:
2. 272բ (1821 թ., շղագիր) (Ռ՞)ԲՃՁԴ. (1835) տարի, որ մէջն եմք ՌՄՀ. (1821):
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1024, 3345»:
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ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ՇԻՐԱԿՈՒՆՒՈՅ ՆՈՒԱԳԱՐԱՆ ԲԱՐԵԻՂՁ
(հատոր Ա.)
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ վանք
ԳՐԻՉ՝ Թէոդորոս Շիրակունի:
ԹԵՐԹ՝ 164 (գրչի էջակալում՝ 5-326, որ է՝ 31ա-163բ). չգրուած՝
1բ, 164աբ: ՊՐԱԿ՝ 3+Ա-Ժx16 (Ա 19, Ժ 17): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
ճնշադրոշմներով՝ ոճաւոր ձուածիր՝ «АТУНОВА / N 6» (թ. 2, 5,
7, 9, 20, 24, 28, 32, 36, 39, 41, 42, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 132,
134, 137, 138, 148, 149), այլ թուղթ (թ. 68-131, 150-63)՝ դեղնաւուն. ճնշադրոշմով՝ ձուածիր «КО/// [ФА]БРИКИ РЯЗАНЦЕВЫХЬ N 5» (թ. 68, 70, 72, 85-90, 100-6, 116, 119, 121,
153): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x16: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x7-8):
ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 88ա): ՏՈՂ՝ 16 (թ. 1-117), 20 (թ. 118-63):
ԿԱԶՄ՝ մուգ մանուշակագոյն մոմլաթ, մէջքը՝ բաց շագանակագոյն կաշի, կազմի գունաւորմամբ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ մանուշակագոյն շերտեր:

ՌՅԻԳ. – 1874

Նմուշ 88ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թ. 1-4՝ ստորին անկիւնները կեղտոտուած,
թ. 1-63, 160-3՝ թանաքի մգութեան հետեւանքով գիրն արտացոլուած թերթերի հակառակ երեսներին, թ. 48-52, 115՝ զանազան
դեղին բծեր, թանաքի հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-163բ [Տիտղ.] Նուագարան բարեիղձ, աշխա-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

տասիրեաց Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի՝ վանահայր Թարգմանչաց վանից, ի 1874 ամի, Ա. Հատոր, ի վանս Թարգմանչաց
– 2աբ Առաջաբանութիւն – Մարդիկ, որք կամաւ
ուրացեալ զաշխարհս... Արդ, զնոյն մատեան Թովմայի
Գեմբացւոյ, ըստ փանաքի կարողութեանն իմոյ յեղաշրջեցի ի տաղաչափական հագներգութիւն հնգետասան ոտնեայ ոտանաւորաւ, քառանդամ ըստ հոմերական ոճոյ, բաժանեալ ի չորս հատորս՝ ըստ հեղինակին,
ոչ ինչ խոտորելով յիմաստից հեղինակին... Ուստի
խնդրեմ մերազնեայ բանասիրաց գէթ քաղցր ակամբ
հայել յայս մեր դիւզնաքեայ յերկասիրութիւն եւ սիրով
ընկալանուլ զգողտրիկ նուագարանս բարեիղձ՝ ի
զուարճութիւն հոգեկան կրից, յանդորրութիւն բազմազբաղ սրտից, մնամ լրութեանն հայոց ազգիս, սպասարկու Թէոդորոս վարդապետ Շիրակունի, վանահայր
Թարգմանչաց վանից Խաչակապու:
3ա [Տիտղ.] Նուագարան բարեիղձ, յաղագս
նմանող լինելոյ Քրիստոսի, գիրք առաջին. Խրատ առ
հոգեւոր կեանս պիտանիք, համահետեւումն Քրիստոսի, Ա. հատոր, ի 1874 ամի, ի վանս Սրբոց Թարգմանչաց
ա. 4ա-10ա Գլուխ Ա. Յաղագս փոյթ համընթացման Քրիստոսի զկնի, / յարհամարհել զամենայն ինչ
զունայնութիւն աշխարհի – Որ հետեւի, ասէ Տէրն, ինձ
առ ի չու ճանապարհ... դատապարտեալ ներքոյ մնան
յաւիտենից ենթ պատժոյ:
բ. 10բ-6ա Գլուխ Բ. Յաղագս թէ որ զինքենէ կարծի խոնարհ, հեզ, հլու, / լսող բանից աստուածայնոց, բանս կենաց, կենսատու – Ամենայն ոք անմահ
հոգի, մարդ կենդանի, բանական... զի գոն բազում
առաքինիք, արք սուրբ, բարիք, խոնարհ, հեզ:
գ. 16ա-30ա Գլուխ Գ. Յաղագս զուտ ճշմարտութեանն ուսանելոյ յԱստուծոյ / ըստ սուրբ խմբից
վարդապետաց, որք ընտրեցան յԱստուծոյ – Երջանիկ է նա, որ ընտրէ ճշմարտութիւն վերնային... զիւրն
կամս ի բաց թողու զիղձս, զինչս հաստուծոյ:
դ. 30ա-2բ Գլուխ Դ. Յաղագս ուղիղ դատողութեանն նախահայեաց տեսութեանն / եւ հանճարեղ
խոհեմութեանն, թարց յառնելիս վիսութեանն – Ոչ
ամենից բանից նրբից պարտիմք հաւատ տալ ընծայ...
այնքան լինի իմաստագոյն, խաղաղագոյն յարակայ:
ե. 33ա-6բ Գլուխ Ե. Յաղագս անդուլ եւ անդադար
միշտ ընթերցման Սուրբ գրոց, / տեղեկանալ գլխոց
եւ տանց իւրաքանչիւրց ըստ դրոց – Ճշմարտութիւն է
խնդրելի ի Սուրբ գիրս սրբազան... թարց պատճառի
չեն ասացեալ ի բազմափորձ հարց ձերոց:
զ. 36բ-9ա Գլուխ Զ. Յաղագս անկարգ եւ անկանոն, անբարեսէր զգածմանց, / որ ապստամբ առ ի
բանէն գոռոզ հպարտ մտածմանց – Որքանիցս ոք թէ
յիր ինչ անկարգապէս առձկտի... առն բարւոյ հոգեւորի, որ առ եղբայրս կայ միշտ հաշտ:
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է. 39ա-43բ Գլուխ Է. Յաղագս յուսոյ, ընդունայնի
եւ փքացման խորշելւոյ, / յունայնութեանց եւ նանրութեանց եւ ցանկութիւն գարշելւոյ – Սնոտի է այր,
որ դնէ զյոյսն իւր ի մարդ ոք... վրդով յաճախ յաճախակի ասպատակէ քէն առ հէն:
ը. 43բ-6բ Գլուխ Ը. Յաղագս, թէ զգոյշ կալոյ յընտանութեանց մանկային, / առ ի յաճախ յարակցութեանց վատ խորհրդոց մարդկային – Մի՛ ամենայն
մարդոյ յայտնէր խորհուրդ սրտի քո թագուն... նկատելոյ ի մեզ յաւէտ ի մեզ բանեալ կամակար:
թ. 46բ-50բ Գլուխ Թ. Յաղագս կալոյ մեզ հնազանդ վեհից մեծաց ընդ ձեռամբ, / յաղագս տալոյ
զթիկունս հպատակեալ ընդ բեռամբ – Մեծ է կալն
հնազանդեալ մեծամեծաց ի ներքոյ... որ է նշան
հպարտութեանն խստասրտաց ապաբան:
ժ. 50բ-4ա Գլուխ Ժ. Յաղագս թէ զգոյշ կալոյ յասից խօսից վարկպարազ, / հեռի կալոյ դատարկաբան, յաւեր որդաց յայլ տարազ – Զգո՛յշ լեր միշտ
որքան կարես ի մարդկային յաղմկանց... որք Աստուծով միաբանին ըստ միմեանց կալ ի լու[ր]:
ժա. 54ա-61բ Գլուխ ԺԱ. Յաղագս թէ ստանալոյ
խաղաղութիւն մեր անձանձ, / զանդորրութիւն ի
ներհոգոջ եւ զբարին զնախանձ – Զի բազում խաղաղութիւն պարտ է մեզ իսկ ստանալ... յառաջադէմ
նկրտէիր հեշտ դիւրապէս բերկրական:
ժբ. 61բ-4բ Գլուխ ԺԲ. Յաղագս օգտին, որ ծնանի
ընդէմ մարտից մեր կամաց, / վասն արդեանց որ շահիցի, հակամարտից մեր կենաց – Բարի է մեզ, թէ
ունիցիմք զոք մեր կամաց հակամարտ... զորս յաշխարհի աստ կայանալ ոչ այն կարէր ցվաղճան:
ժգ. 64բ-75ա Գլուխ ԺԳ. Յաղագս կալոյ ընդիմամարտ փորձութեանցն հակազէն, / որ արձակեն ի
մեր վերայ շահատակեալ ձեռն ի զէն – Որքան կեամք
աստ սոյն աշխարհի ի յալեկոծ փորձանաց... անկարանան յաղթել չարեաց, որք մաքառին օր քան զօր:
ժդ. 75ա-8բ Գլուխ ԺԴ. Յաղագս ի մէնջ բաց մերժելոյն զդատումն անզգոյշ / եւ զարդարն, զիրաւացին զգուշութեամբ բերել յուշ – Դարձո՛ զաչս քո ի քեզ
յինքեան... յոյժ ջերմութեամբ սիրոյ փրկչին ցուցաք
աստէն գերազանց:
ժե. 79ա-83ա Գլուխ ԺԵ. Յաղագս ինչ գործոց բարեաց, որք եղանեն ի սիրոյ, / սիրոյ յեղբարց եւ յԱստուծոյ չիք յայս բարի թարց որոյ – Յաղագս ինչ աշխարհային իրէ իմիք ոչընչին... թէ բնաւք են երկրայինք
ունայնութեամբ սին ունայն:
ժզ. 83ա-7ա Գլուխ ԺԶ. Յաղագս այլոց պակասութեանց արիաբար ըմբերման, / սակս այլոց նախատանաց համբերատար համբերման – Որ ոչ կարէ
ուղղել կիրս իւրոյ անձին կամ այլոց... այլ որպիսի թէ
իցէ նա, յայտնեն մեզ աստ նորին կար:
ժէ. 87ա-9բ Գլուխ ԺԷ. Յաղագս թէ կեանք միան-
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ձանց որպէս պարտի գոլ աստէն, / եւ զորպիսի՞ վարել կենցաղ եւ զո՞ր արկածք գալ ազդեն – Եթէ կամիս
խաղաղութեամբ վարել կեանս անխռով... նա բարձրանայր յուղիմբ ի վեր, զէտ լիբանոս ծառ յայեր:
ժը. 90ա-7բ Գլուխ ԺԸ. Յաղագս թէ հայել պարտիմք օրինակաց սրբոց հարց / եւ հետեւիլ հետոց
նոցին, որպէս մտրուկք զհետ մարց – Օն, նկատեա՛
Աստուծոյ, իմ որդեա՛կ, յօրինակս սրբոց հարց... եւ
յօքունս յառաքինիս նշմարեցեր յիշատակ:
ժթ. 97բ-107ա Գլուխ ԺԹ. Յաղագս կիրթ ճիշտ
կրթութեանն, առն բարւոյ ճգնաւոր, / առաքինին
կրօնաւոր, միշտ յաղօթս տքնաւոր – Կեանքն բարւոյ
ճգնաւորի լուս արփենից համեմատ... յիւր ամենայն
ընչից, կահից, հարստութեանն ի վերայ:
ի. 107ա-20ա Գլուխ Ի. Յաղագս ի սէր ինչ լռութեանն, առանձնութեանն սենեկի, / նստիլ միայն ի
տան իւրում, առնուլ զլուծ մանեկի – Խնդրեա՛ պատշաճ յոյժ յարմարին ժամ ժամանակ պարապման... վայ
քո անձին յայնժամ լիցի, վա՜յ քեզ, աւաղ, վա՜յ, եղուկ:
իա. 120բ-6բ Գլուխ ԻԱ. Յաղագս մեր աշխարանաց եւ մեր սրտի զդարձմանց, / եւ յաղագս աշխարելոյ, յապաշաւան զղջութեանց – Եթէ կամիս օգտելոյ ինչ յերկիւղ Տեառն կալ զքեզ... սրբո՛ ինձ, Տէ՛ր,
զարտօսր աղի եւ զարտասուս միշտ չափով:
իբ. 126բ-34ա Գլուխ ԻԲ. Վասն խոկման մեր
մարդկային, թշուառութեանն անցաւոր / եւ յաղագս
համադիտման զունայնութեանց աղցաւոր – Յո՞ր
վայր իցես եւ յո՞ր կողմն եւ յո՞յր դարձցիս, ես
թշուառ... ի հոգեւորս առաւեալն յառաջադէմ եւ եւս:
իգ. 134բ-43ա Գլուխ ԻԳ. Յաղագս միշտ խոկման
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մահու հարկիմք անշուշտ ժամ ի ժամ, / զի մի գուցէ
յանկարծակի մահն հասցէ տարաժամ – Վաղվաղակի յոյժ հասանի քեզ օր մահու բօթաբեր... բարեաւ
փոխիլ առ Տէր կենաց, ամէն, փառք քեզ Տէր Աստուած:
իդ. 143ա-51ա Գլուխ ԻԴ. Յաղագս ահեղ դատաստանի եւ արդարոց սուրբ փառաց, / յաղագս
պատժոց մեղաւորաց տիեզերակոյտ կաճառաց –
Յամենայնի հայեա՛ց վերջին, ի կատարած ի վաղճան...
եւ վաղագոյն իսկ ըմբռնի ի բանսարկուին կարթ ի կարթ:
իե. 151ա-63բ Գլուխ ԻԵ. Եւ յաղագս փոյթեռանդն
ուղղութեանն մեր վարուց, / վասն մերոց հեզաբարւոյ, խաղաղ, անդորր մեր բարուց – Լե՛ր դու արթուն փոյթ ի պաշտօն... կատարեցան խրատք բարիք
առ հոգեւոր կեանս անանց, / առ պիտանիս անմահական կեանս ի կենաց գերազանց:
Վերջ հատորոյս առաջին:
Ծնթ. Ծաւալուն միաւորների կտորները համարակալուած՝
Ա-Ը.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս տիտղ.՝ 1ա, 3ա:

163բ Աւարտեցաւ այս հատոր
վեցն յունիսի անխոտոր,
եօթնանասուն չորս թուին,
հազար ութ հարիւր ընդ նմին:
1874 ամի – 551 ազգային 1323 ամի:
Ծնթ. Վերջին տողը գրուած է ժամանակ անց՝ նոյն ձեռքով,
այլ թանաքով:

ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «1026, 3346»:

3347
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ
ԺԷ. դարի Ա. կէս
ԳՐԻՉ՝ Յովհաննէս քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 641. չգրուած՝ 62բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԾԸx12 (Ա, Գ, Ը, ԺԳ-ԺԶ,
ԺԸ, Ի, ԻԴ, ԻԶ, ԻԸ, ԻԹ, ԼԴ, ԼԵ, ԼԷ, Խ, ԽԲ, ԽԴ, ԽԵ, ԾԳ, ԾԵ, ԾԸ 10,
ԼԳ, ԼԹ, 8, ԾԱ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
երեքնուկ, որի աջ եւ ձախ կողմերում «V» եւ «I»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
20,8x14,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, կարմրով սահմանագծուած թ.
1-408, 429-620, 632 (13,5x9): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 131ա):
ՏՈՂ՝ 27: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի (Ա. փեղկին
ճնշումով՝ ճաճանչաւոր բոլորակի մէջ խաչելութիւն)՝ 3ական
կապիչներով եւ գամերով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+ԳԴ.
չգրուած դեղնաւուն թուղթ:

Նմուշ 131ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 328ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն,

տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, կենդանագիր (1ա), թռչունձուկ (212ա, 497բ): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, նարնջի, վարդագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած ԻԱ. դարասկզբին, որի ժամանակ կազմի թափուած եզրերը, Բ. փեղկի արտաքին եզրը վերից վար մօտ 3,5 սմ լայնութեամբ եւ 2 կապիչները լրացուած
նոր կաշուով, պահպանակները նոր, թ. 1-10, 64, 456, 482, 5101, 563, 620-1, 629-40՝ թափուած լուսանցներն ու եզրերը լրացուած-ամրացուած, թթ. 11-8, 23-9, 114, 133, 156, 167, 204,
207-8, 211, 275, 303, 345-6, 378, 386, 392-3, 457, 565, 567,
573-5՝ ստորին անկիւնը, թթ. 582-619՝ վերին անկիւնը ամրացուած սպիտակ թղթով, թ. 641ի թափուած մասը՝ գրեթէ 1/3ը,
լրացուած. թ. 350-640՝ վերին մասը եւ անկիւնը, թ. 1-50՝ ստորին
մասը՝ խոնաւութեան հետքերով, գրադաշտը տեղ-տեղ գունափոխուած-մգացած (նորոգութեանը նախորդած վիճակը՝ զանազան բծեր, շատ թերթերի վերին եւ ստորին մասերը խոնաւութեան հետքերով, որոշ թերթեր ցեցակեր. ձեռագրի վերջին մի քանի թերթերը պոկուած. կազմը մաշուած, կաշին տեղ տեղ պատռուած, ԺԸ. դ. նորոգուած):
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-640բ Երանելւոյն Յոհաննու Ոսկէբերանի
Կոստանդնուպօլսի Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանի,
որ ըստ Յոհաննու
Տե՛ս ձեռ. 1347, 1ե-422բ: Ցանկ/չիք: [Նախերգան]/1ա-7ա:
1. ա/7ա-17ա: բ/17ա-28բ: գ/28բ-38ա: դ/38ա-46ա: ե/46բ-50ա:
զ/50ա-4ա: է/54ա-8բ: ը/58բ-63բ: թ/64ա-70ա: ժ/70ա-5ա:
ժա/75ա-81բ: ժբ/81բ-8ա: ժգ/88ա-94բ: ժդ/94բ-101ա:
ժե/101ա-8ա: ժզ/108ա-15բ: ժէ/115բ-24բ: ժը/124բ-9բ:
ժթ/129բ-34բ: ի/134բ-41ա: իա/141ա-7բ: իբ/148ա-55բ:
իգ/155բ-62ա: իդ/162ա-8բ: իե/168բ-74ա: իզ/174ա-81ա:
իէ/181ա-8ա: իը/188բ-95բ: իթ/195բ-201ա: լ/201ա-12ա:
լա/212ա-9ա: լբ/219ա-25բ: լգ/225բ-32բ: լդ/232բ-9ա:
լե/239ա-44բ: լզ/244բ-50բ: լէ/250բ-63բ: լը/263բ-76բ: լթ/276բ84բ: խ/284բ-91ա: խա/291ա-300ա: խբ/301ա-4բ: խգ/304բ9ա: խդ/309ա-18բ: խե/318բ-27ա: 2. ա/328ա-39ա: բ/339ա45ա: գ/345ա-53բ: դ/353բ-61բ: ե/361բ-8ա: զ/368ա-76բ:
է/376բ-82բ: ը/382բ-91բ: թ/391բ-7բ: ժ/397բ-405բ: ժա/405բ11բ: ժբ/411բ-21բ: ժգ/421բ-31ա: ժդ/431ա-44ա: ժե/444ա52ա: ժզ/452ա-61բ: ժէ/461բ-8բ: ժը/468բ-76բ: ժթ/477ա-83բ:
ի/483բ-91ա: իա/491ա-7բ: իբ/497բ-501բ: իգ/502ա-6բ:
իդ/506բ-11ա: իե/511ա-6բ: իզ/517ա-24ա: իէ/524ա-30ա:
իը/530ա-4բ: իթ/534բ-43ա: լ/543ա-8ա: լա/548ա-54բ:
լբ/554բ-62ա: լգ/562ա-70ա: լդ/570ա-6ա: լե/576ա-81ա:
լզ/581ա-7ա: լէ/587ա-96բ: լը/596բ-602ա: լթ/602ա-12բ:
խ/612բ-9ա: խա/619ա-25բ: խբ/625բ-30բ:
Յաւելեալ ունի.

630բ-5բ [Յիշատակարան սրբոյն ըստ պատշաճի
յանկման. ի Կիրակոսէ մեծէ] – Զաստուածպետական
բոլոր գոյութիւնն, թէ զի՞նչ երբէք իցէ... զԳէորգ մականուն Մեղր կոչեցեալ յիշեսջիք ի Քրիստոս:
Տե՛ս Մեկնութիւն սրբոյն Աւետարանին, որ ըստ Յօհաննու,
Կ. Պօլիս, 1717: Հմր 1347 ձեռագրի համեմատ յաւելեալ նախագաղափար օրինակի յիշատակարանը կայ տպագրում, էջ ՃԾԷ.ՃԿԵ.:

Բ. 635բ-40բ Երանելոյն Յովհաննու Ոսկիբերանի
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Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսապետի Մեկնութիւն
սրբոյ Աւետարանին, որ ըստ Յովհաննու – Որք արտաքին ընթացիցս են տեսօղք... զի որպէս ոչ է պարտ
ի սեղանայ /// (վջ. թափուած):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 147բ Յիշեցէ՛ք զմեղապարտ գրիչս:
215բ (ստ. լս.) Զգործս ձեռաց իմոց ուղիղ արա՛ ի
մեզ, Տէ՛ր, եւ զգործս ձեռաց |216ա| մերոց յաջողեա՛յ ի
մեզ: Յիշեցէ՛ք զմեղապարտ գրիչըս:
327ա Քրիստոսի կարողութեամբն եւ օգնականութեամբն աւարտեցաւ առաջին գիրքս մեկնութեան սըրբոյ Աւետարանին Յովհաննու, զոր բարձր քարոզն
տիեզերաց Բերաննոսկի արտայայտեաց ի զմայլումն
մանկանց եկեղեցւոյ եւ ի կարկումն հերձուածողաց:
Որք ընթեռնոյք զսա եւ կամ լսէք, սրտի մտօք թողութիւն մեղաց խնդրեցէ՛ք զստացօղ գրոյս եւ ընթերցողացդ եւ ինձ՝ մեղսա|327բ|մած եւ անպիտան, անարհեստ եւ անարժան գրչիս՝ սուտանուն Յովհաննէս
քահանայս յիշեցէ՛ք. անմեղադի՛ր լերո՛ւք գրիս, զի այս
է կար մեր, թողութիւն շնորհեցէ՛ք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

641բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Ի նուաստ եւ անարժ[ան]
Օվանէս քահանայէս Յիսուսեան բան ռ///հ (՞) ձօնեսցի:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա, 328ա, 391բ, 635բ սեւ թանաքով
բոլորակ՝ ոճաւոր եզրերով՝ «ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ/ ԾԱՌԱՅ ՄԻՔԱ/ԷԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏ/ՌՃԼԹ. (1690)»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»,
«1034, 3347»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 572ա՝ «աաբ յո///ն», 616բ՝ «նոքա
քսթալիե»:
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ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՊԱԼԱԽԱՒՐ գիւղ
ԳՐԻՉ՝ Սարգիս երէց Պալախաւրցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ուռուշտեցի
Բարսեղ:
ԹԵՐԹ՝ 228. չգրուած՝ 1բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Իx12 (Ա, Բ, Գ, Դ, Ի 10):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,5x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 147ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝
մուգ շագանակագոյն կաշի, դռնակով. միջուկը՝ տախտակ.
աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ:

Նմուշ 147ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 3ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 147ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն
(127ա), տաճար (147ա, 157բ), յուշկապարիկ (16ա): Զ ա ր դ ա -

ՌՀԸ. – 1629
գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր, մարդադէմ (207բ): Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կանաչ, դեղին:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Ճաշոց: ԺԵ. դ.: ԱԲ (վջ). ստացուած
երկու ամբողջական թերթերից: Թուղթ 20,7x14. միասիւն (18x
11,5), բոլորգիր (նմուշ՝ Աա), տող՝ 17: Խորագրերը՝ կարմիր:
Կարդալ. Աա-Բբ՝ «[լաւ]ութիւն կենաց եւ ջնջեա՛ զձեռագիր
յանցանաց սորա... Ասեն ցնա հրեայքն յ[ի]սուն ամ չեւ [եւս] է
քո» (ունի՝ Հինգերորդ աւուրն Սաղմոս ԾԴ. Ահա Աստուած
օգնական իմ: Ընթերցածս յԵսայայ մարգարէի: Պաւղոսի
առաքեալոյ Կորնթացոց թուղթ: Աւետարան ըստ Յովհաննու):

Նմուշ Աա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, ճաքճքած, վրան
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

երբեմնի ունեցած մետաղէ մասերի գամերի անցքեր, մէջքի կաշին վերից վար պատռուած, ստորին մասում՝ թափուած, դռնակը յետ ծալուած, 2ական գամերն ու կապիչներն ընկած. թ. 1, 2,
7, 8, 15՝ հիմքից անջատ, մգացած, ծայրերը պատռուած, գրեթէ
բոլոր թերթերի եզրերին խոնաւութեան հետքեր, տեղ-տեղ (թ.
120-60)՝ բորբոսի հետքեր, Պհպ. Ա, Բ՝ խոնաւութիւնից մգացած,
ցեցի անցքերով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2աբ Այս ինչ կարգեալ կա ի ցանկիս – Առաջին
Մկրտութիւն... ԼԸ. Վասն մեռելի գանձ եւ տաղ:
2. 3ա-15բ Կանոն Մկրտութիւն առնելոյ – Նախ
պարտ է ասպէս առնել. Տանին ի դուռն եկեղեցոյն եւ
ասեն Սաղմոս. Տէր ոչ բարձրա[ցաւ]... եւ ասէ զաղօթս.
Տէ՛ր Աստուած մեր, Աստուած բարերար...
3. 15բ-24ա Կանոն Պսակ առնելոյ – Երթան ի
դուռն եկեղեցոյն եւ ասեն Սաղմոս. Ուրախ եղէ ես ոյք
ասէին ցիս... Ընթերցուած ի Ծնընդոց. Եւ ասաց Աստուած. Արասցուք մարդ ըստ պատկերի մերում...
4. 22բ-4ա Կանոն Պսակ վերացնելոյ – Ասեն Սաղմոս ի թիւ ԽԴ. Բխեսցէ սիրտ իմ ըզպատ[գամս]: Աւետարան ըստ Մաթէոս. Եւ գնացին զհետ Յիսուսի ժողովուրդք բազումք...
5. 24ա-8բ Կանոն Հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն եւ խաչ եւ բուրվառ եւ երթայ առ հիւանդն եւ յերթալն ասեն. զԱնբիծսն... Եւ
ասէ զաղաւթս. Տէր Աստուա՛ծ ամենակալ, ամենագութ...
6. 29ա-45բ Կանոն զամենայն վաղճանեալս յուղարկել առ Քրիստոս – Երթան ի տեղի վախճանելոյն
եւ ասեն Սաղմոս ՃԽԲ. Հոգի քո բարի առաջ: Աւետարան Յոհանու. Տէր մեր Յիսուս Քրիստո ասէ. Ես եմ
հացն կենաց...
7. 45բ-50բ [Կանոն յերկորդումն աւուրն, յորժամ ի
յԱյգլացն ժողովին. ձեռ. 1034, 191ա] – Իսկ յերկրորդ
աւուրն գան ի գերեզմանն եւ ասեն Շարական Ղազարու
ստղի... Պաւղոսի առաքելոյն ի Թեսաղիկեցւոց թղթոյն
ընթերցուածս. Այլ մեք պարտիմք գոհանալ զԱստուծոյ...
8. 50բ-9բ Կանոն յորժամ տղա վախճանի – Տանին ի դուռն եկեղեցւոյն եւ ասեն Սաղմոս. Ցո՛յց ինձ
ճանապարհ... Եւ ասէ զաղաւթս. Սուրբ ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ բնակեալդ ես...
9. 60ա-2ա Կանոն Երկրորդ աւուրն – Գան ի գերեզման եւ ասեն Շարական ստղի. Երանելի սուրբ մանկունք... Ընթերցուած յԱռակաց. Արդարն եթէ հասցէ ի
վաղճանել...
10. 62ա-5ա Կանոն Եւթն աւուրն եւ ամսոյն եւ
տարելեացն եւ յամենայն Կիրակէի – Գան ի գերեզման ննջեցելոցն եւ ասեն Սաղմոս, Կցուրդ. Եղիցին
ականջ քո... Ընթերցուած յԵսայեա մարգարէէ. Այսպէս
ասէ Տէր. Քաջալերեցարո՛ւք եւ տեսէ՛ք զուրախութիւն...
11. 65ա-75ա Կանոն Հոգէհանգիստ առնելոյ –
Ասեն Սաղմոս Ծ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած...
12. 75աբ Կանոն Աղ աւրհնելոյ – Ասի Սաղմոս ԿԶ.
Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ մեզ...
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13. 75բ-81բ Կանոն Տեառնական աւրհնելոյ –
Ածեն զնուիրեալն ի դուռն եկեղեցւոյն եւ առաջի սուրբ
խաչին... Եւ ասէ զաղաւթս. Աւհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած,
ողորմութեամբ քո...
14. 82ա-99ա Կանոն Խաչ աւրհնելոյ – Բերեն յեկեղեցին, առաջի սուրբ սեղանին եւ լուանան նախ ջրով...
Ընթերցուած յԱռակաց. Երանեալ է այր, որ եգիտ զիմաստութիւն...
15. 99ա-113ա Կանոն Ջուր աւրհնելո յաւուր
ծնընդեան եւ մկրտութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի
Քրիստոսի – Երթան ի ջուրն կցորդիւ եւ խաչ առաջի...
Ընթերցուած յԵլից. Եւ խաղաղացոյց Մովսէս զորդիսն
Իսրաէղի...
16. 113ա-26բ Կանոն Մեծի հինգշաբթի զապաշխարողսն արձակելոյ – Գան ի դուռն եկեղեցւոյն եւ
ասեն Սաղմոս Գուբղայս Զ. ԻԴ... Ընթերցուած յԵսայեայ մարգարէէ. Եւ կատարեսցին աւուրք սգոյ քո...
17. 126բ-40ա Կանոն Մեծի հինգշաբթի ոտնալուաի, յորում ասաց Յիսուս, թէ՝ Աւրինակ մի ետու
ձեզ, զոր արարեալ է տեառն Եփրեմի, զոր թարգմանեաց սուրբ դիտապետն հայոց Գրիգորիս Վկայասէրն – Ի տասներրորդ ժամուն՝ զկնի պատարագին ժողովին ի գաւիթս եկեղեցւոյն... Եւ սարկաւագն քարոզէ.
Եւ եւս գոհութիւն եւ երկրպագութիւն մատուսցուք...
18. 140ա-6բ Քարոզ պատուիրանին, զոր քահանայն զեկուցանէ ժողովրդեանն, ասելով այսպէս –
Լուարո՛ւք, ինձ, որդեա՛կք իմ, եւ զերկիւղ Տեառն
ուսուցանեմ...
19. 147ա-57ա Կանոն հիմնարկութեան կաթուղիկէ եկեղեցո, Յոհաննու Մանդակունոյ Հայոց կաթուղիկոսի ասացեալ վասն հիմնարկութեան կաթուղիկէ
եկեղեցո – Ժողովեալ աստուածայնոյ քահանայապետին զսրբասնեալ... սարկաւագն քարոզէ. Խնդրեսցուք
հաւատ՛՛...
20. 157ա-80բ Կանոն Նաւակատեաց եկեղեցոյ –
Յերեկաւրեա հսկումն լինի մինչեւ ցառաւաւտն միաբան ուխտիւն... Ընթերցուած յԱռակաց. Իմաստութիւն
շինեաց իւր տուն...
21. 181աբ Կանոն յորժամ Նոր դուռն դնեն եկեղեցոյ – Հաստատեն զդուռն ի տեղոջ իւրում եւ ասեն
Սաղմոս ՃԺԷ... եւ ասէ զաղաւթս. Տէ՛ր Աստուած, նորոգիչ եւ զարդարիչ քո արարածոց...
22. 182ա-6ա Կանոն Աւազան աւրհնելոյ եւ փոխելոյ, որ ունի սկիզբն փրկութեան յաստուածային
շնորհս վերածելոցն, վասն զի դեռ չէ կատարեալ
եկեղեցի, որ ոչ ունի զծնունդ որովայնի իւրոյ. եւ
արդ, այս է կարգաւորութիւն – Հաստատեն զսեղանն
ի տեղւոջ իւրում եւ ապա լուանան ջրով...
23. 186ա-95բ Կանոն նաւակատեաց եկեղեցոյ
պղծելոյ յաւրինաց եւ զշարժեալ սեղանն վերստին
հաստատելոյ – Մտանէ եպիսկոպոսն հանդերձ քահա-
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նայիւք եւ հրամայէ... եւ ասէ զաղաւթս. Որ ունիս
իշխանութիւն արարածոց քոց...
24. 195բ-6ա Կանոն նկարեալ եկեղեցի աւրհնել,
եթէ յետ աւրհնելոյն զեկեղեցին նկարեալ է – Յերեկաւրեա հսկումն լինի եւ յերրորդ ժամուն ժողովին... եւ
ասէ զաղաւթս. Սուրբ ես, Տէ՛ր, եւ ի սուրբս հանգուցեալ, սրբեա՛...
25. 196ա-7ա Կանոն հանդերձեղէն, սպաս աւրհնել – Տանին յեկեղեցին, եւ սարկաւագն առաջի... քարոզէ սարկաւագն. Աղաչեսցուք ամենեքեան զմարդասէրն Աստուած...
26. 197աբ Կանոն սկիհ եւ մաղզմա աւրհնել –
Տանին յեկեղեցին եւ ասեն Սաղմոս ԻԵ. Դատ արա՛յ
ինձ... եւ ասէ զաղաւթս. Աւհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած
մեր, որ ետուր մեզ զնիւթս...
27. 197բ-8բ Կանոն զնորակերտ գիրք աւրհնել –
Տանին յեկեղեցին, ունելով սարկաւագն ի վերա բազկացն... եւ ասէ զաղաւթս. Աւհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ
մեր, որ ետուր մեզ զպատուիրանս...
28. 198բ-200ա Կանովն ժամահար աւրհնելոյ –
Տանին յեկեղեցին, առաջի բեմին եւ լուանան... եւ ասէ
զաղաւթս. Տէր Աստուա՛ծ զաւրութեանց, արարիչ...
29. 200աբ Կանոն գառն աւրհնելոյ Զատկի եւ
ամենայն տեառնականի – Ածեն զխոստացեալն ի
դուռն եկեղեցւոյն... աղաւթք այս է. Աստուած տաւնից
եւ Աստուած ամենայն ուխտից...
30. 200բ-1ա Կանոն հաւ աւրհնելոյ – Ասեն Սաղմոս. Թեւք աղաւնոյ արած՛՛... եւ ասէ զաղաւթս. Աւրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած մեր...
31. 201բ-5բ Կանոն խաչալուա առնելոյ բժշկութիւն
ամենայն բնութեան, բուսոց եւ տնկոց, պտղոց, հաւտից եւ ամենայն վտանգաւոր նեղութեանց – Ասեն
Սաղմոս Դ., Կցորդ. Նշանեցաւ առ մեզ... Ընթերցուած ի
Չորրորդ Թագաւորութեանցն. Եւ ասեն արք քաղաքին...
32. 205բ-6բ Կանոն՝ որք յերդմունս ըմբռնիցին,
եթէ իրաւամբ եւ եթէ անիրաւ – Գայցեն ի դուռն եկեղեցոյն. եւ ասի Սաղմոս ԺԴ... եւ ասէ զաղաւթս. Տէ՛ր
Աստուած մեր, Աստուած բարերար եւ մարդասէր...
33. 206բ-7բ Կանոն՝ որք բանիւ են եւ կամ ինքեանք զինքեանս բանադրել են – Ասի Տէր ամենակալն Գ. անգամ եւ զնորին քարոզն եւ ասէ զաղաւթս.
Գթած Աստուա՛ծ, բարերար եւ մարդասէր...
34. 207բ-10բ Կանոն զարմատիս սերմանց աւրհնել, զշեղջի եւ զհնձանի – Սաղմոս, Կցորդ ԿԴ. Հովիտք
բազումս: Ընթերցուած յԵսայեա մարգարէէ. Քաջալերեա՛ երկիր, խնդա՛ եւ ուրախ լե՛ր...
35. 210բ-5ա Կանոն աւրհնութեան խաղողի, զոր
արարեալ է սրբազան կաթուղիկոսին Հայոց տեառն
Ներսէսի, որ կատարի յաւուր տաւնի սուրբ Աստուածածնի եւ սուրբ Խաչի – Ըստ իւրաքանչիւր բնութեանց
ջերմութեան եւ կամ քաղցրութեան հասման պտղո յետ
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երդմանն բերեն յեկեղեցին... եւ ասէ զաղաւթս. Տէր
Աստուա՛ծ, Հա՛յր անըսկիզբն, անեղ բնութիւն
36. 217ա-27բ [Չափածոյք]
ա. 217ա-20ա Գանձ մեռելի եւ թաղման («ՄԱՆՎԵԼՍ») – Մինդ ի յԷէն, Բանդ, որ ի Հաւրէ, յորժամ ծագիս... դուք պաշար պատարագ դրէք եւ ի չարեացն զիս
թափեցէք: Ողորմեաց մեզ՛՛:
բ. 220ա-2ա [Ողբ գանձիս ողբաձայն ասա՛] – Ո՛վ
քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան եւ ժողովուրդք հաւատացեալք... զի Տէրն քաղցր է, պարտական ողորմութեան:
Գանձը եւ Ողբը Տե՛ս Մատենագիրք հայոց, ԺԴ. հտ., Գանձարան, Գիրք Բ., Անթիլիաս-Լիբանան, 2008, էջ 1551-3, 1555-6:

գ. 222ա-3ա [Բան հանգուցելոյն տաղաչափեալ]
– Եղբա՛յրք, որք կայք աստ միաբան, ինձ ունկնդիք
ամենեքեան... ինձ թողութիւն տո՛ւք միաբան, յիս
նայեցէ՛ք ամեն[եքեան]:
դ. 223ա-7բ Շարական համօրէն ննջեցելոց
[տեառն Ներսէսի ասացեալ] («Ա-Ք») – Աստուած
անեղ, անժամանակ, Հայր անըսկիզբն եւ անքանակ...
Հայաստանեաց հայրապետին եւ սրբոց առաքելոցն եւ
համաւրէն մարտիրոսացն ողորմած Տէր:
Տե՛ս Մատենագիրք հայոց, Ը. հտ., Շարական, ԱնթիլիասԼիբանան, 2007, էջ 435-41:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԸ. դար
1. 1ա (անարուեստ շղագիր) [Տաղ վասն սիրոյ]
(հայատառ թուրքերէն) – [Բ]էյ աղալար պիլ տուր ///
պուկուն պան պիր... կուզալար յիչնայ պան սանի ///
յաջամիշ յերի ղան /// (ընթերցումը, բառանջատումն ու
բնորոշումը Օքսանա Կարապետեանի):
2. 228աբ (անարուեստ նոտրգիր) Տաղ ղարիապ
ասիել – Հոգի, մի՛ ասեր Ղարիպ... ու հրեշտակ արա՛յ
սիրելի:
Տե՛ս Մկրտիչ Նաղաշ, աշխ.՝ Էդ. Խոնդկարեանի, Եր., 1965,
էջ 165-7:
Ծնթ. 2բ, 3ա, 5աբ, 8ա, 9ա, 10աբ, 11բ, 12բ-5բ էջերին
շղագրով ԺԹ. դարի բնագրային լրացումներ եւ ծիսական հրահանգներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 113բ (ստ. լս.) Զմեղաւոր անյիշելիս յիշեսջիք
ի Տէր:
146բ Զմեղաւոր եւ զմեղաւք զառածեալ հող եւ
մոխիր Սարգիս յիշեսջ[իր] ի Տէր:
215բ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ
Որդո եւ Հոգւո Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս:
Արդ, գրեցաւ սուրբ մատեանս, որ կոչի Հայր Մաշթոց ի
գիւղս, որ կոչի Պալախաւր, ընդ հովանեաւ Սրբոյն
Յոհանու եւ Սրբոյն Սարգսի եւ Սուրբ Նշանիս եւ յանապատին Սուրբ Գէորգա, ի թվաբերութեանս հայոց
ՌՀԸ. (1629), ի Յուլիս ամսոյ ի ԻԴ. (24) եղեւ աւարտ
սորա, ի յառաջնորդութեանս մերո տէր Մելքիսեդ արհեպիսկոպոսին սրբազանի: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան՝
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որք հանդիպիք սմա գաղափար առնելով կամ կարդալով, յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր
զիս՝ զանարժան ըզխըխայթեալ եւ զհողոյ հաւասարեալ, մեղաւք եւ չարեաւք լցեալ Սարգիսս՝ միայն անուամբ երիցու Պալախաւրցիս, յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր, որ մեծաւ տա|216ա|ժանմամբ եւ չարչարանաւք ի դառն ժամանակս գրեցի եւ աշխատեցա: Եթէ
յիշէք, եւ դուք ի բարի մասինն յիշեալ լիցիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ՝ միոյն հազարապատիկ եւ բիւրապատիկ. ամէն: Այլ եւ յիշեցէ՛ք զծնաւղս իմ՝ զհայրն իմ
զԴաւիթն եւ զմայր զկենդանին Շահփաշան եւ զկողակիցն՝ զհեզամիտ Լուսխաթունն, որ տղա հասակաւ
փոխեցաւ առ Քրիստոս: Ո՜վ հեզահոգի հայրք եւ եղբայրք, աղաչեմ անմեղադի՛ր լինել սղալանաց գրիս, զի
կար մեր այս էր: Եւ դարձեալ յիշողացդ եւ յիշեցելոցդ
ողորմեսցի իւր միւսանգամ գալուստն. ամէն: Հայր մեր
որ յե[րկիս]:
(գրչափոխութեամբ)՝ Դարձեալ յիշեցէ՛ք զըստացող
սուրբ տառիս Ուռուշտեցի Բարսեղն, որ ըստացաւ
ըզսա հալալ ընչից իւրոց եւ եդ յիշատակ իւր հոգոյն եւ
կողակցին իւրոյ՝ Մինային, եւ եղբաւրն՝ Աւաքին եւ
Խոճավարդին, եւ իւր բարի զաւակացն՝ Բաղտասարին, Մինա|216բ|սին,Գասբարին, Էփանին, եւ թոռներուն՝ Եղիկին, Աւաքին եւ այլ ամենայն արեան մերձաւորացն իւրոց: Դարձեալ կրկին անգամ յիշեցէ՛ք ի
մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զԲարսեղն եւ իւր հալալ
ամուսինն՝ զՄինան եւ ասէք զողորմին, զի եւ ձեզ Տէրն
Քրիստոս, ողորմեսցի իւր միւսանգամ գալստեանն եւ
արդար դատաստանին. ամէն: Հայր մեր, որ յերկ[ինս]:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Բ., էջ 327-8, Հմր 488:
Ծնթ. Ստացողի մասը գրուած է գրչի յիշատակարանից ժամանակ անց. թերեւս գրչութեան ժամանակ պատուիրատու կամ
գնորդ չի եղել, այդ պատճառով գրչի յիշատակարանի սկզբում
նրա մասին խօսք չկայ, ապա ժամանակ անց յայտնւել է ստացող Ուռուշտեցի Բարսեղը, որի համար էլ գրւել է յիշատակարանի լրացումը:

227բ Եւ ինձ՝ մեղաւորիս, / անուամբ միայն տէր
Սարգըսիս, / գործով ունայն, մեղսասիրիս: / Դարձեալ
Սարգիս գծող տառիս յիշեցէ՛ք / եւ մեղաւորիս թողութիւն խնդրեցէ՛ք:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, Բ., էջ 328, Հմր 488:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 216բ (ԺԸ. դ., բոլորգիր) Այսուհետէ գներ եմ
մահտեսի Լուսպարօնի որդի անարժան ծառայ եւ
ոտից մօխիր եւ հօղ Յակօբըս. եւ աղաջեմք հայք եւ
յեղպրտոց ձերոց, օվ օք կարդայ զայս Հայր Մաշտոցս,
ինձ՝ մեղաւորիս, մէկ Հայր մեր, որ յերկինդ ես, սուրբ
յեղիցի անուն քո:
2. 222բ (1854 թ., շղագիր, ստ. լս.) Զայս հայր
Մաշտոցս յիշատակ ընձայեցաւ ինձ՝ տէր Առաքել քահանայիս Ստեփանեան Փարպեցի Արիստակ Վարդաննէսովէ՝ վասն ծնողացն եւ վասն հանգուցեալ
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եղբօրն իւրոյ Յակոբ վարդապետին, |223ա| յորոյ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի եւ վարցս ի Աստուծոյ
առցեն: 1854 ամի, երեսունն Յունւարի:
3. 223բ (1854 թ., շղագիր, ստ. լս.) Տէր Առաքել քահանայ |224ա| Յօհանիսեանց գալն իմ Փարբի ամենայն
ընտանեօքս, 1854 ամի, չորսն Մայիսի, երեքշաբաթ օրն:
4. 216բ (1883 թ., շղագիր, ստ. լս.) Ես՝ ծառայ տէր
Միքայէլ Տէր-Առաքելեանս Աղաւնատունցի ուրումն
գրեցաւ, 1883 ամի, 10ն Յուլիսի, եւ որդին իմ Բագարատն |217ա| եւ կին իմ Խատունը ի յԱղաւնատուն
գեղջ, ի [1]883 ամի, ի 10ն Յուլիսի (՞):
5. 217բ (1887 թ., շղագիր, ստ. լս.) Բագրատ որդին իմ վաղճանեաց 1886 ամի, քսանն Նոյեմբեր, որ
տղա հասակաւ իւրում սպանեալ, որ եղաւ մասնակից՝
|218ա| մասն Յութայի լինի եւ մասն Կայենի, լինի
երեք հարուր վատսուն եւ վեց հայրապետաց նըզո[վ]քն եւ անիձքն իրանց վերին եւ իրանց որդւոց
|218բ| վերաէն անպակաս լինի մինչ ի գալուստն Քրիստոսի՝ աստ աշխար[հ]ումն մարմնայոր եւ հանդերձըումն |219ա| հոգէոր անիցաց լինին՝ տանով եւ տեղով, զարմով եւ զաւակով, որդու եւ դստերով: |219բ|
Ես՝ անարժանս գրեցի, տէր Միքաէլ Առաքելե[ան]ս
լալով գրեցի, երկու տէրտէրով որ գան պատարաքըք
մատու|220ա|ցել: Կրակ լինի իրանց տան վերջին, Աստուած, դու՛ դատ տես քո դատաստանին. Միքայէլ քահանայ Տէր Առաքելեան, 1887 ամի, |220բ| 11ն Սեպտեմբերի, ի գուղն Աղաւնատուն Աստուծոյ, որ կարդայ, ասի. ամէն: Տէ՛ր, դու դատես՛:
6. 19ա (1894 թ., շղագիր, ստ. լս.) Գրեցի՝ Միքայէլ
քահանայ Տէր Առաքել<Առաքել>եան Աղաւնատուն
գեղջ 1894 ամի, 10ն Օգոստոսի:
7. 84բ (1894 թ., շինծու բոլորգիր, ստ. լս.) Միքայէլ
քահանայ Տէր Առաքելեան Աղաւնատունցի գրեցի ի
հազաւրար ութ հարուր|85ա| ինիըսուն եւ չորս թվին,
գրեցի եւ կի[ն] իմ Խաթուն:
8. 215ա Միքայէլ Առաքելեան ն/// (1 բառ անընթեռնելի):
9. 224բ 1894 թ., շղագիր, ստ. լս.) Տէր Միքայէլ
քահանայ Տէր Առաքելեան Աղաւնատունցի ի նորո (1
բառ անընթեռնելի) կենարար եւ տիեզերական |225ա|
ի գաւառն Էջմիածնա գրած այս Մայր Մաշտոցին,
1894 ամի, 15 Օգոստոսին, ով կարդա, մէկ ողորմի ասի:
ՆՇՈՒՄ՝ 2ա՝ «1036, 3348», «ԺԶ., Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «Միրիճան, ///ղար, ԽԲ. թողլի,
տէր Ղուկասին, ՁԶ. յողջար, ԼԷ. թողլի», «այս գիրս
տիրացու թու», 46ա՝ «Ամենասուրբ Երրորդութիւն, լն»,
51ա՝ «աբգդեզ», 203բ, 204բ՝ «աբգ», 216բ՝ «Ի Աստուծոյ ծառայ տիրացու Ոսկոյ», 228 բ (զանազան տառեր) «Սաղմոս տունք»
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 1բ, 200բ՝ խաչ, Քրիստոսը խաչին,
կանթեղ:
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3349
ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
(Բաղկացած է երեք տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 272+2 (կրկն.՝ թ. 85, 191): ԿԱԶՄ՝ ճնշագծերով սեւ
կաշի (Ա. փեղկ), վարդագոյն մոմլաթ (Բ. փեղկ). մէջքը՝ սեւ
կտաւ. աստառը դեղնաւուն թուղթ, նորերի վրայ սոսնձած հին
աստառը՝ կապոյտ կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ+Գ, ԱԳ. չգրուած
դեղնաւուն թուղթ, Բ՝ ձեռագրի թղթից, լուսագծերով:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում, կազմը նորոգման՝
պահպանած Ա. փեղկի նախկին կաշին, որի վրայ երեւում են
գամերի 3 անցք. Պհպ. Ա՝ խոնաւութեան հետքերով:
Ծնթ. Մատեանս բաղկացած է երեք տարբեր ձեռագրերից, սակայն երեքն էլ ունեն նոյն բովանդակութիւնը՝ Գրիգոր
Տաթեւացու քարոզները. ըստ երեւոյթին ձեռագրերը միացուել են հէնց բովանդակութիւնը նկատի ունենալով՝ թերին
լրացնելու եւ 1 ամբողջական մատեան ստանալու նպատակով: Այդ պատճառով էլ նկարագրութիւնն արեցինք՝ աշխատելով չխախտել կազմութեան նախնական նպատակը եւ
կառուցւածքը. արտաքին նկարագրութիւնն արել ենք ի մի
տփի ձեռագրերի՝ Մայր ցուցակում ընդունուած ձեւով, իսկ
բովանդակութիւնը միասնաբար՝ շփոթ չառաջացնելու եւ միաւորների անհարկի աւելի կամ պակաս չգրանցելու համար:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 159+1 (թ. 1-159, կրկն.՝ թ. 85): ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԴx12 (Ա
10, Թ, ԺԳ 11, ԺԴ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «VC», ներքեւում՝ երեքնուկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, թ. 134-59՝ կարմրով սահմանագծուած (16x10,511): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 88ա): ՏՈՂ՝ 33:

Նմուշ 88ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ մուգ եւ բաց կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերի եզրերին խոնաւութեան հետքեր,
թթ. 59-72, 94-116՝ գրադաշտը գունափոխուած-մգացած, թ. 71՝
հիմքի մօտ պատռուած:

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Առաքել:
ԹԵՐԹ՝ 46+1 (թ. 160-205, կրկն.՝ թ. 191): ՊՐԱԿ՝ 1-4x12 (1
11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն,
կարմրով սահմանագծուած (17x11,7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
165ա): ՏՈՂ՝ 33:

Նմուշ 165ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր (179ա, 182ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թանաքի մգութեան հետեւանքով գրեթէ
բոլոր թերթերի գիրն արտացոլուած յաջորդ երեսներին. թերթերը
եզրահատուած, որի հետեւանքով պրակահամարները վնասուած, երեւում են ԺԵ. (170բ), ԻԴ. (182բ), Ի[Ե] (183ա, 193բ),
ԼԳ. (194ա), որից պարզ է դառնում, որ ձեռագրի ի մի տփի

կազմութեան համար վերցուել են մի այլ ձեռագրի՝ իրար
չյաջորդող պրակներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 175բ Զգրողս հանդերձ ամենայն ազգականօքն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Քրիստոս զձեզ յիշէ:
179ա Մեղաւոր Առաքելիս եւ ծնօղաց իմոց եւ ազգականացն իմոց Աստուած ողորմի ասացէ՛ք, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
188բ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք ինձ եւ իմոյս ամենեցուն, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի:
193բ Մանաւանդ զՄարտիրոս վարդապետն, որ ետ
զօրինակն, Աստուած իւրն արքայութիւն պարգեւեսցէ:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԷ. դար
ԹԵՐԹ՝ 67 (թ. 206-72): ՊՐԱԿ՝ 1-8x8(1 7)+4: ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
Լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թագ, ներքեւում ուղղանկիւն՝ անընթեռնելի գրութեամբ, ներքեւում՝ ողկոյզ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,5x
14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն, թ. 206-15՝ կարմրով սահմանագծուած
(16-16,5x10,7-11,5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 207ա): ՏՈՂ՝ 21:

Նմուշ 207ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր (179ա, 182ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. բոլոր թերթերի եզրերին, թ. 248-72՝ նաեւ
գրադաշտին խոնաւութեան հետքեր. թ. 272՝ ստորին եզրը եւ
հիմքը լրացուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Թ. 1-159՝ ձեռագիր Ա., թ. 160-205՝ ձեռագիր Բ. թ.
206-72՝ ձեռագիր Գ:
Ա. 1ա-268բ Գրիգորի եռամեծի քաջ հեռետորի եւ
անյաղթ փիլիսոփայի, աշակերտի Յոհաննու Որոտնեցոյ, արարեալ բանս խրատականս, ոգէշահս. Աւգնեա՛, Հոգի՛ Աստուած
1. [Քարոզք յառաջին հատորէ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740: ա/1ա-7բ: բ/7բ-10ա:
գ/23ա-7ա: դ/10ա-5ա: ե/չիք: զ/15ա-23ա: է/206ա-216բ: ը/չիք:
թ/27ա-32բ: ժ/չիք: ժա/32բ-6բ: ժբ-ժգ/չիք: ժդ/36բ-40բ: ժե/չիք:
ժզ/40բ-3բ: ժէ-իե/չիք: իզ/43բ-6ա: իէ-իը/չիք: իթ/46ա-50բ:
լ/չիք: լա/50բ-2ա: լբ/52ա-6ա: լգ/56ա-9ա: լդ-խե/չիք:
խզ/231ա-9բ (այլ խմբ., մասերի ետեւառաջութեամբ, խորագիրը եւ բնաբանը տարբեր՝ Նորին Գրիգորի քարոզ վասն նընջեցելոցն, ի բանն. Հայե[սցին] ի բարձունս եւ յափշութիւն [Ժողովող, ԺԲ. 5] – Ետես եւ բարի են յոյժ...) խէ-ծէ/չիք: ծը/160աբ
(սկ. թափուած՝ ///ւոջ տանջեն դեւք զչարս ի մարդկանէ...):
ծթ/160բ-3բ: կ/163բ-7բ: կա/167բ-70բ (վերջը թափուած՝ այլեւ
զհաւատսն եւ զյոյսն, այլեւ զհոգի եւ զմարմին գէշ///): կբ/59ա64բ: կգ-կե/չիք: կզ/64բ-9ա: կէ-կը/չիք: կթ/69ա-73ա: հ-հբ/չիք:
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հգ/73ա-7բ: հդ-հէ/չիք: հը/77բ-82բ, նոյնը՝ 172ա-5բ (այլ
խմբագրութիւն՝ Զխորհուրդ պահոցս Գ. ինչ հարցանելի է...):
հթ/179ա-82ա: ձ/175բ-9ա: ձա/82բ-5դ, նոյնը՝ 182ա-8բ: ձբձզ/չիք: ձէ/85դ-9բ: ձը/90ա-6բ: ձթ/96բ-9բ: ղ/99բ-102ա: ղաղբ/չիք: ղգ/102ա-5բ: ղդ/105բ-8բ: ղե/չիք: ղզ/108բ-15ա:
ղէ/չիք: ղը/115ա-8բ: ճ-ճա/չիք: ճբ/194աբ (սկ. թափուած՝ ///
ալաք, Ե. զի միոյ արեանն եւ մարմնոյ հաղորդիմք...): ճգ/194բ6բ, նոյնից մասն՝ 122ա (առանց խորագրի, 21 տող՝ Այլ եւ զայս
գիտել պարտ է, զի օրս այս... տօնեմք նախաշաւիղ գալստեան
նորա յԵրուսաղէմ): ճդ/118բ-22ա, նոյնը՝ 196բ-9ա: ճե/122ա7ա: ճզ/205աբ (խորագիրը տարբեր՝ Նորին գնի քարոզ ի գալուստն Տեառն յաւանակաւն յԵրուսաղէմ, ի բան Աւետարանին,
որ ասէ. Եւ գան յԵրիքով, վջ թափուած՝ անապատ էր, ուստի
գայր Քրիստոս, եւ յԵրիքովէ Զակքէ միայն///): ճէ-ճիե/չիք:
ճիզ/127ա-9ա: ճիէ-ճիը/չիք: ճիթ/129ա-32ա: ճլ/չիք: ճլա/258բ62բ: ճլբ/չիք: ճլգ/132ա-5ա: ճլդ-ճլթ/չիք: ճխ/135ա-40ա:
ճխա/չիք: ճխբ/140ա-4բ: ճխգ-ճխդ/չիք: ճխե/144բ-9բ:
ճխզ/չիք: ճխէ/149բ-54ա:

2. [Քարոզք յերկրորդ հատորէ]
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741: ա-դ/չիք: ե/239բ-48ա:
զ-ժե/չիք: ժզ/248ա-52բ: ժէ/252բ-8բ: ժը-հէ/չիք: հը/193բ-4բ
(վջ թափուած՝ [Հինգ]երորդ, զի քահանային քաւիչ է մեղաւորացն որպէս անունն է իւր յայտ ///): հթ-ճլ/չիք: ճլա/154ա-9բ:
ճլբ-ճկը/չիք: ճկթ/188բ-90բ (տպագրից մօտ 1 էջ պակաս,
վջ՝...մեծութիւն իրին, վասն որոյ լինի դատաստան, որ է արքայութիւն յաւիտենական եւ տանջանք յաւիտենականք, եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս): Վասն ողջունի/262բ-7ա:

267բ-8բ Ցանկ գրոյս – Ա. Վասն տարեմուտին... ԼԱ.
Վասն նորին քարոզ՝ Եւ էր ոմն հիւանդ Ղազարոս ի Բիթանիայ եւ այլն:
3. [Քարոզք արտաքոյ Ա. եւ Բ. հատորաց]
ա. 171ա-2ա [Վասն առաքելութեան եւ բնոյթի
Քրիստոսի] – ///ումն ինչ մատուցանելով Հօր անարատ, զի զամենեսեան զմեզ նովաւ մաքրեսցէ... վերայ
ստեղծողի, առ որ ի սկզբանն քանզի ամենայն ինչ նովաւ եղեւ, որում վայել է փառք, պատիւ եւ զօրութիւն
Հօրն եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան:
բ. 190բ-3բ Յաղագս դժոխային երկիւղի, ի բան
սաղմոսին, որ ասէ. Վիշտք դժոխոց պաշարեցին զիս
– Թէպէտ ցաւքն կիրք է ի ներկայ վշտացն, որպէս յոյս
ի յապառնի... թաղեցին զնա ի ձոր մի արտաքոյ
աւրհնեալ գերեզմանացն, յորոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուածն մեր զամենայն հաւատացելոցս անուան իւրոյ:
գ. 199ա-205ա Յոհաննու Որոտնեցւոյ արարեալ
Քարոզ ի բան առաքելոյն, որ ասէ. Մարդով եղեւ
մահ եւ մարդով եղեւ յարութիւն – Ասէ ոմն ի սրբազանիցն դասուց, թէ անկարօտն եւ միայն հզօրն եւ
բնութեամբ բարին Աստուած ոչ կամեցաւ միայն վայել
է... արկն է զմեղուցեալ մտոքն, հանդերձ Հոգովն, որ
եւ զմեզ փրկեսցէ ի յաւիտենից հրոյն եւ արժանիս
արասցէ արքայութեան իւրում. եւ նմա փառք:
դ. 216բ-31ա Նորին Գրիգորի մեկնութիւն բանից
մարգարէին, որ ասէ. Ուրախասցին երկինք ի վերուստ եւ ամպք ցօղեսցեն զարդարութիւն – Արդ, որպիսի մեծի եւ տիեզերակալ թագաւորի կալ բարբառք
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եւ ձայնք փողոցն... յորմէ տարամերժին ախտական,
աղէտք, մեղսածնունդ կրից, նմա փառք յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
1. 159բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Կիւրակեն է այս լաւ եւ
անուշ էր – Յորժամ հատաւ վճիռ Պիղատոսէն... զի՞նչ
առնեմ, մայրս քո, գերիս, որդեա՛կ:
2. 269բ-71բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) [Տօմարականք]
ա. 269բ Ախտարական բոլորակ աղիւսակ՝ Ի մէջ
ընթացից
բ. 270ա-1ա Վասն Է. մոլորակաց, որ գիտենաս –
Երեւակն յամենայն կենդանի կենայ... որ ընդդէմ գայ
եւ կամ շուք առնու եւ խաւարման լուսնին:
– 270ա բոլորակ աղիւսակ կենդանակերպի
նշաններով եւ 7 մոլորակներով՝ «Երեւակն, Արեգակն,
Լուսնթագն, Փայլածուն, Լուսաբերն, Լուսին»:
գ. 271բ [Կենդանակերպի բոլորակ աղիւսակ] –
Այս է խաչ ելարան ցուցանէ նախ կենդանակերպն...
աստիճան բարձրանայ եւ նոյնքան խոնարհի:
3. Պհպ. Բբ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) [Անուանացանկ] –
Մկրտումն՝ Ա., Զաքարէն, Բացիկօն, Աբրահամն...
Օհանէսն, Վանառաչին (՞):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Բա (1753 թ., նոտրգիր) Թվիս այս ՌԲՃԲ.
(1753), Ապրելին ԺԶ. (16) եւ Լուսնին ԻԷ. (27) գլխէս
արուն կչռայ, Աստուած խէրն կատարէ:
2. 269ա (1798 թ., նոտրգիր)
Ես անարժան եւ ապիկար
չնչին եւ վատ հոգով տկար,
օ՜վ կաղ Դաւիթ, զիա՞րդ անկար
դու միշտ ի մեղս եւ ոչ զղճացար:
Արի կոչեայ, դու միշտ Աստուած
ոչ կամի մահ մեղայորաց
ո՜ եթէ զղջան ի չարեաց
անտես չառնէ զնա Աստուած,
կծողդ իբր աբեղայ:
Զարթի՛ր ի քնոյդ, կոչեա՛յ
մեղա, գիտեմ՝ բազում
խոցված ունիս,
Տէրն սպեղանի եւ դեղ:
Թվին ՌՄԽ. ու Է. (1798) էր, որ մահն եկաւ երկիրն
Թիփիլզու, նայ եւ ի կեօղն Շուլավէր. շատ մայր առանց որդի մնաց, շատ որդի առանց մայր, շատ դունք
դռունքն փակեալ մնացին, շատ բազում որբունք մնացին վարանեալ, շատ հայր եւ մայր մնացին անզաւակ,
շատ հայրսն առանց փեսայի, շատ փեսա առանց հարսի, որ վասն իմ ծովացեալ մեղացն ոչ քահանա մնաց
պատարաքի, շատ մեռեալք առանց թաղման մնացին,
թէ առանց պատանի եւ վարշամակի մնացին: Հայրքն
եւ մարքն թողէին զդուստրս կամ զորդին կու փախ-
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ճէին ի սար կամ ի ծոր կամ եղբայր կամ քոյր կու
փախչէին:
3. 272ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Յիշատակարան. Յիշատակ է քերթօղական մատեանս, որ կոչի անուամբ հասարակաբար Քրոզգիրք, իսկ յատկաբար կոչի արարեալ գիրք սրբոյն Գրիգորի Տաթեւացու ասացեալ, որ
եւ եղեւ թալպիօվթ Հայեաստանեաց եւ եղեւ իսկ գիրք
քարոզողի: Նախ եւ առաջ յիշեսջիք զվանքի միաբան
տէր Պետրոսին, եւս եթէ յիշեցէ՛ք, յիշեցէ՛ք իւր տղային՝ տրուպ Արութիւնին, մանաւանդ եւս աղերսանօք
աղաչեմ յիշեցէ՛ք զմայրն իմ՝ Մարթային, ի մաքրափայլ
յաղօթս ձեր եւ միօվ ողորմիվ ասեմ թէ՛ ձեզ դիւրագոյն
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է մեզ, բայց յոյժ կամ պիտոյ է եւ որ յիշեք, յիշեալ
լ[իջիք] /// (1 բառ):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա սեւ թանաքով բոլորակ վատ
դրոշմուած, շուրջանակի՝ «/// ՎԱՐԴԱՊԵՏ ///» ներսում՝
«ՍՈՒՐԲ ԶՐ/Ր (ԶՈՐԱՎՈ՞Ր) Ո ///»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Բա՝ «Աբգար Աքիմեան 1902 թ.»,
«1071, 3349», «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպիս[կոպոս]», սոսնձած
պիտակ՝ «3349»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 236բ՝ «զի գնաց մարդ», 272ա՝
«ատցւատցւ», 272բ՝ «Զիան այս, յիշատակ այս կխր,
մեան», տառեր՝ «ա-ե, ա-ջ, ա-ը»:

3350
ժՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ՝ Պաւղոս աբղյ:
ԹԵՐԹ՝ 80. չգրուած՝ 2բ: ՊՐԱԿ՝ 1-9x10 (1՝ 12, 4, 7 8, 8, 9՝ 6):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 1. մահիկ, աստղ,
թագ, 2. եռամահիկ (թ. 2): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x15,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
երկսիւն՝ 15,5x13 (1բ-2ա), միասիւն 3ա-80բ (3ա-80բ): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 1բ): ՏՈՂ՝ 17-26: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի (Ա. փեղկին ճնշումով՝ «Աւետիս»). միջուկը՝
տախտակ. աստառը՝ շագանակագոյն կտաւ:

Նմուշ 1բ
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ – Տօնացոյց: ԺԷ. դ.: Ա (վջ). Ստացուած մէկ ամբողջական թերթից, եզրահատուած: Թուղթ 20,9x
16. երկսիւն (19,5x15), բոլորգիր (նմուշ՝ Աբ), տող՝ 24: Կարդալ.
Աա, Աբ՝ «դի ի///: Շաբ. ԱԲ. ԱՀ. ԳՁ. Որ ծագեց[ար]... սուրբ Դեմետրիոս վկային»:
Հմմտ. Տօնացոյց, Ս. Էջմիածին, 1835, էջ 260-275:

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին մաշուած, մէջքինը՝ վերին
եւ ստորին մասերում թափուած, 1 կապիչը եւ 2 գամն ընկած,
միւս կապիչի կէսը պոկուած, թ. 2-13՝, 23-39 հիմքից թուլացածհեռացած, թ. 13-22՝ հիմքից անջատ. գրեթէ բոլոր թերթերի
լուսանցներին, տեղ-տեղ գրադաշտին խոնաւութեան հետքեր, թ.
23՝ գրադաշտը մգացած. լուսանցակողերը գունաթափ, մասամբ
սեւացած, Պտռկ-Պհպ. Աա՝ գրադաշտը մաշուած, երբեմն
դժուարընթեռնելի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԻՒՆ
1. 3ա-6բ Քարոզ ի բան որ ասէ. Եւ հրամայեաց
Դաւիթ թուել զժողովուրդն – Եւ զի՞ նահապետքն յերկար ապրեն. վասն ուսուցանելոյ զաստուածպաշտութիւն... որ է ծառնն անպտուղ եւ անբարի ժամանակ,
յորս ասացս՝ Ոչն կամիմ ի դոսա:

2. 7ա-12բ Քարոզ ի բանն Յունանու, որ ասէ.
Ահա երեք աւուրք, եւ այլ ոչ եւս իցէ Նինուէ [Յովն. Գ.
4] – Զի Նինուէ էր քաղաք մեծ Ասորեստան... չի կարենայ մարդն անմեղ մնալ հրեշտակաց նման, ոչ սատանայի նման<ան>:
3. 13ա-20ա Այս է պատմութիւն Քրիստոսի, որ
վասն Ադամայ եւ յԵւայի եւ զաւակաց նորա – Իսկ
յորժամ ս[տ]եղծ Տէրն զԱդամ... դեռեւս գերի են ի
ձեռն սատանայի: Ո՛վ աստուածասէր քրիստոնեայք,
հաստատուն կացէ՛ք ի վերայ հաւատոցն Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ:
4. 20ա-2բ Քարոզ ննջեցելոց վասն յիշատակի նոցա. եւ մեզ՝ մնացորդացս խրատէ սուրբ վարդապետն Գր[ի]գ[ո]ր Տաթեւացին – Այսպէս ասէ երանելին Յոբ ի բերանոյ ննջեցելոցն. Ողորմեցարո՛ւք ինձ,
ողորմեցարո՛ւք, ո՛վ բարեկամք իմ... Յոբ ոչ թէ միայն
վասն իւր ասէ... ով զիւր ննջեցեալքն յիշէ, Աստուած
զնա յիշէ:
5. 23ա-5ա [Խրատ վասն մեղաւորաց] – Անզեղջ չէ
պարտ մնալ. անզեղջ մեղաւորն եւ սատանայ մի են...
եւ ծարաւ ջրոյ այլ սովել<ս>ոյ զբանն Աստուծոյ:
6. 25բ-9ա Քարոզ Գրիգորի Տաթեւացոյն վասն
աղաւթից, ի բերանոյն Քրիստոսի, որ ասէ. Արթուն
կացէ՛ք եւ յամենայն ժամ... – Այսպէս ասէ Տէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս... մի՛ ձանձրանայք, որ զերանական
ձայնն լըսէք, որ ասէ. Եկայք աւրհնեալք Հօր իմոյ, ժառանգեցէ՛ք զանըսպառ ուրախութիւն. ամէն:
7. 29ա-32բ Քարոզ վասն խոստովանութեան՝
երանելոյն Եփրեմի ասացեալ – Ահայ տամ ձայն աւետեաց եւ քարոզ փրկութեան... խոստովանեցէ՛ք զմեղս
ձեր, արժանաւորք եղերո՛ւք Աստուծոյ պատրաստեալ
արքայութեան. ամէն:
8. 33ա-40բ Պատմութիւն համառաւտ Եղիայ
մարգարէին – Եղիայ Թեսբացի էր, յազգէն քահանա-
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յից, քանզի Թեսբի տուրք էր քահանայից... տխուր դիմօք գայր եւ մտանէր ի տուն իւր մեծաւ տրտմութեամբ,
մտանէր առ նստեալս:
9. 41ա-50բ Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ. Զի
որք սրբութեամբ պահեն զսրբութիւն, սրբեսցին
[Իմաստ. Սողոմ., Զ. 11] – Ամենայն գիրք աստուածային զԱստուած արդար դատաւոր քարոզէ... թէ հոգին
բարի լինի եւ սրբասէր մարմինն, սուրբ մնա յամենայն
մեղաց հոգին:
10. 51ա-8ա Քարոզ եւ պատմութիւն ի բանն
յԵսայեայ մարգարէին, որ ասէ. Ի ԴԺ.ան (14) ամի
թագաւութեան Եզեկիա, ել Սենեքարիմ... [ԺԸ. 1] –
Սենեքարիմ կռապաշտ թագաւոր ասորոց Նինուէ քաղաքի ել բազում զօրօք... վասն այդ պատճառի
հիւանդացաւ Եզեկիայ մինչեւ:
11. 58ա-60բ Քարոզ <քարոզ> երանելոյն Եփրեմի
ասացեալ. Պատրաստ կա՛ց ի կնոջ պոռընկէ – Որպէս ասէ Սողոմոն՝ Մեղր կաթէ ի կնոջ պոռընկէ... էառ
ի կնութիւն զդուստր դատաւորին եւ այնպէս կորեաւ,
վասն այն ասէ, թէ՝ Պատրաստ կա՛ց ի կնոջ պոռընկէ:
12. 61ա-6բ [Զրոյցք] – Եզաբէլ կինն իւր ճարտարաբան արբանեակս սատանայի, նիւթիցս մեղաց եւ
անօրէնութեան, ընդ թագաւորն եւ ընդ Եզաբէլ ի մէջ...
տացեն մեղաւորաց զհուրն անշէջ, զտարտարոսն,
զգուբն որդեռաց, որ եւ փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած՝ զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ. ամէն:
13. 66բ-9ա Քարոզ Յոհաննու Մանդակունեցոյն
Վասն անշահ մեղացն, որ հայհոյանք ասի – Երկերո՛ւք, երկերո՛ւք, զարհուրեցէ՛ք եւ դողացէ՛ք, սարսեցէ՛ք վասն անշահ մեղացն, որում վայ ասաց Տէրն...
եդին ընդ նմա սուրն գայլախաչեա, որով թլփատեաց
զորդիսն Իսրայէլի, եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք
յաւիտեանս. ամէն:
14. 69ա-71բ Քարոզ Գրիգորի Տաթեւացոյն Յաղագս պահոց – Նախ արարիչն ի դրախտին հրամայեաց զպասն պահել... այս է պատճառն խառնելոյն
ազգին Սեթայ յազգն Կայէնի:
15. 72ա-80բ [Պատմութիւն] յԵսուայ որդո Նաւեայ
– Յեսու որդի Նաւեայ էր յազգէն Եփրեմի... զՏէր
կենդանին պաշտեմք եւ զպատուիրանս նորա պահեմք:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԸ. դար
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1. (նոտրգիր) 1բ Ժողովածու Սողոմոնի – Որ սիրէ
զխրատ, սիրէ զիմաստութիւն... ծնունդ չար ամբարդաւան աչս ունի եւ արտեւանամբ հպարտանայ:
Ծնթ. Սողոմոնի Առակների ԺԲ. 1, 9, ԺԵ. 8, Ժ. 1, ԺԷ. 13, Ի.
10, Ի. 23, ԻԱ. 19, ԻԳ. 13, 14, ԻԴ. 11, Լ. 11, Լ. 13 հատուածներն են:

2. 2ա (նոտրգիր, այլ ձեռք) [Վասն ուղիղ խոստովանելոյ] – Որպէս գրեալ է ի սրբոց հարանց, թէ կին
մի կայր յոյժ երկուղած եւ առաքինի... եւ մեք պարտ
եմք, որ ուղիղ խոստովանիլ եւ ոչ մեղք պահել:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 6բ Որ ողմի Քրիստոս Աստուած գրոցս գըծողին Պաւղոս աբեղային եւ ծնօղացն իւր. ամէն:
25ա Որ ողորմեցար Տէր Աստուած Նինուէ քաղաքին, նոյն ողորմութեամբ ողորմեա՛յ գըծողի սորայ
Պաւղոս այբեղայիս եւ ծընօղաց իմոց. ամէ[ն]:
57ա Յորոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն
հաւատացեալս այսպիսի մեղաց. եւս առաւել զՊօղոս
այբեղան. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

18բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Րաքով շօրորէ սիրելիք
սիրուն եարան, / երբ նստիք գանչին վերան, / սեղան
դնէք մազան վերան, / որ ձեռքդ առնես գինուն կթխան, /
յիշեա՛յ զՄարգարէ հապեղան, / խմէք, ցնծացէ՛ք:
|19ա| Րաքով ես դու ի մէջ ծաղկանց, / սմբուլ, ռէհան
եւ փասլէհան / վարդն յետ նոցին է միապան, / թէ
չխմէ, որ շուրջ կայ գթխան, / անուշ ասեմք ամենեքեան, /
ցնծացէ՛ք, խմեմք գինին, օրհնեմք զԱստուած պրհ (՞):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1բ սեւ թանաքով ութանկիւն՝ «ՄԱՐԳԱՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ձեռագիր N 8», «N 1090», «Ըստամէնը 81 թուխտ է», «1090, 3350», «ԺԸ. Մ[եսրոպ]
եպիս[կոպոս]», 71բ՝ սոսնձած պիտակ՝ «Ս. Էջմիածնի
Մատենադարանին համաձայն կտակի վաղաթառամ դոկտոր աստուածաբանութեան Արշակ Տէր-Միքելեանի
նուիրում է նրա եղբայր Սեդրակ Տէր-Միքելեանը. Հմր»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ հայերէն տառեր, 7ա՝ «աաա», 8ա՝
«վայ ամմանա», 23ա՝ «աբ հաւ», 30բ խզբզոց, 32բ՝
«ձեր արժ աբգդ», 35բ՝ «բանն Աստուծոյ», 40ա՝ «այմ
գանն վայ», 40բ՝ «աբգդե», 78ա՝ «փք», գրչախաղեր,
80բ՝ «րահ ասխախալ»:

3351
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՇՈՒՇԻ
ԹԵՐԹ՝ 59 (գրչի էջակալում՝ 3-100, որ է՝ 11ա-59բ): ՊՐԱԿ՝
9+Ա-Զx8 (Զ՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագգծերով եւ լուսադրոշմով՝
թ. 18-9՝ « АМО», 20՝ «НМБ», թ. 24, 25՝ նետ եւ աղեղ, թ. 28,
30, 42՝ «ПЛФУ», թ. 48, 53՝ «1828» (՞): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,2x15:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15.5x11.5). սահմանագծերը՝ սեւով: ԳԻՐ՝

ՌՄՀէ. – 1828
նոտրգիր (նմուշ 11ա. ծածկագիր՝ 9բ): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դարչնագոյն թուղթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ.
լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա, Բ (սկ.), գրուած:

1471

736

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Նմուշ 11ա

Ծածկագիր 9բ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 10բ՝ գծանկար խաչ, քառաստիճան
պատուանդանի վրայ, վերին եւ ստորին թեւերին ուղղահայեաց՝
«Յիսուս Քրիստոս, Бог Кrиз», հորիզոնական թեւերին՝ «ԽՐԲ
ԿՄԱ»: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ ծաղկագիր, թռչնագիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, թուղթը տեղ-տեղ
պատռուած-ընկած, կազմի կողերը մաշուած՝ ստուարաթղթի
թերթերն իրարից առանձնացուած, վրան քերծուածքներ եւ թանաքաբծեր, կազմաստառներին եւ պահպանակներին զանազան
գրութիւններ, Պհպ. Ա՝ 2 սմ-ով կարճ, Պհպ. Բ՝ կէսից աւելին անհամաչափ կտրուած-ընկած, պահպանակները առաջին պրակի
կառուցվածքի մէջ, թ. 11-16՝ հիմքին ամրացուած 1 թելով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-9բ Համառօտ մեկնութիւն յաղագս տրամաբանութեան արարեալ ի Պաղդասար դպրէ Կոստանդնուպօլսեցւոյ
ա. 1ա-5բ Տրամաբանութիւն յունարէն ասի դիալիքդիկէ... զի թէ զայսոսիկ ոչ գիտեմք, ոչ բարւոք
ճանաչի նախ ասացեալս, թէ ու՞ր լինի սեռ, ու՞ր
տեսակ եւ ու՞ր տարբերութիւն եւ այլն:
բ. 5բ-6ա Յաղագս հարցմանցս զի՞նչ եւ որպիսի՞
ինչ է – Վասն գիտելոյ զբնութիւնս իրաց... զի՞նչ է ի
մաղախիդ. խնծոր Սինոպի. այսպէս եւ զայլսն իմա՛.
այսքան:
գ. 6ա-8ա Յաղագս զի՞նչ էի եւ որպիսի՞ ինչ էի:
Յաղագս ենթակայի եւ ստորոգելոյ – Յորժամ իր մի
այլ ինչ բանիւ բացայայտի, բացայայտեալն այն ենթակա կոչի... եւ որմունք տան եւ այլք այսպիսիք:
դ. 8ա-9բ Յաղագս սահմանի – Սահմանն է այն, որ
երկու կամ այլ աւելի ստորոգութեամբ ենթակայ իրին
զբնութիւն բացայայտէ... թէ առանց հարցման է տեսակ: Երկրորդ լինի /// (անաւարտ թողնուած):
Բ. 10ա-59բ Արդ, դուզնաքեայ բանս թարգմանեալ
եղեւ ի լատինացւոց բարբառոյ ի հայ բարբառ, ի
ձեռն ուրումն Լէհացւոց Ստեփաննոս կրօնաւորի, ի
փառս Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն մերոյ, 1828, ի
Նոյեմբերի 2, յամուրն Շուշի եւ հայոց ՌՄՀԷ. / 1828:
11ա [Կղեմեսի Գալանոսի] Յաղագս աստուծային
բացարձակ կատարելութեանց, այսինքն՝ աստուածային ստորոգելացն
Տե՛ս ձեռ. 137, 1ա-71ա. ա/11ա-2բ: բ/չիք: գ/35ա-7բ (սկ.
այլ՝ «Նախ գիտելի է, թէ գոյ գիտութիւն ներ Աստուծոյ...»):
դ/37բ-40ա: ե/12ա-34բ: զ/54բ-9բ: է/40ա-54ա:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, շղագիր
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– 9բ [Ուղերձ զինուորական] (սկիզբը եւ վերջը
ծածկագիր) [ծածկագրի բանալի] – :/ (Ա), z (Բ), φ
(Գ), տ (Դ), 5 (Ե), ∆ (Զ), 7 (է), 6 (Ը), H (Թ), ՞ (Ժ), \7
(Ի), ọ (Լ), ՞ (Խ), ۳(Ծ), Ч (Կ),  (Հ), ՞ (Ձ), բ (Ղ), ճ (Ճ),
H (Մ), I (Յ), ٤ (Ն), Њ (Շ), П (Ո), Ϟ (Չ), ՞ (Պ), ՞ (Ջ), M
(Ռ), U (Ս), վ (Վ), S (Տ), ՞ (Ր), ȹ (Ց), ՞ (Ու), Ф (Փ), ք
(Ք), ՞ (եւ), О (Օ) (տե՛ս նաեւ՝ 39ա):
– Բրուստան աղօթից ողճոյն քեզ ուոցմա է (այնուհետեւ ռուսերէն) Варотовому Катарагу радилено
проту Шушы гороту Козницкому Баку, гороту
Крикорю Богдасарову сину Бадалову.
– Գրիքոր Տէր Բաղդ[ա]սարեան / Բատամեանց, ի
Շոշի քաղաքէ:
– 39ա՝ արտաքին լուսանցում ուղղահայեաց շարքով տառեր՝ ծածկագրի բանալին:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 10ա:
ՅԵՏԱԳԱՅԻ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ

Պհպ. Բբ (1864, շղագիր) «/// մեր յեի մեզ բայ ///
մերանց բան 1864 թիւին գրեցաւ /// այս ուրպաթակիրս որոց յիշեայլ թիւից մերան մերան բայ, բայց
ասան մերմէ Յիսուս միթէ 1864»,
ՆՇՈՒՄ՝ Ա փեղկին փակցուած սպիտակ թերթիկին՝
«3351», 1ա՝ «հմր 1092/3351», 10ա՝ վրան փակցուած
թերթիկին՝ «Ս. Էջմիածնի Մատենադարանին / համաձայն կտակի վաղաթառամ դոկտոր աստուածաբանութեան Արշակ Տէր-Միքելեանի նուիրում է նրա եղբայր
Սեդրակ Տէր-Միքելեանը»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմատառին՝ «крыму нарошу, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870,
1871, 1872, 1880, 1890, 1910, Гороту, народ Кавказу Шушу, գուռնելիոն, вороту, 1863 թիւ արանց,
ականիտ», հակառակ դիրքով՝ «вороту город, անի,
անիլի, աբովայ» եւ այլ խզբզոցներ, Պհպ. Աա մանուշակագոյն թանաքով՝ «1828, Մ[եսրոպ] եպ[ի]ս[կոպոս],
Пенодле питу Григорий Бодамову зигорий
вити, теиори сравнение огда шрокито, Коль
пироги начнетъ печи сапорникъ. а сам Сия
Риторический о фнилогми обходилая очень
остро, բան, միտ, եայ, որ, դրանց, գոռ կիրմիր, միր
Յիսուս բայց ասա դրանց բան, Յարութիւն, բայ, բայ,
բաւն անդ լոյս արածոյց խաւարն եւ լոյզ քոյ անզորս»,
«Закону гороту, Гороту по ротую», Պհպ. Աբ՝
«Բայ, դրան, բաւն, բայր, իրայնց բար, բրանց բայանունը, Բայս բառն է աբառնի չունկին բնութիւն բոյսէն,
Բայց մեր Յիսուս Քրիստոս առանց վրէշխնդիլոյ եւ
բայրի աճիր Յիսուս, որ առանց բաւն անդրէն ու արար
զլոյս, որ կամէր առայճնում յաոր բառ», «Григору
Бадамову Прошеному», Պհպ. Բա «շհար օտօլ, շի-
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շու, փանջ, փան, ճու, շիշ, տալ, դրանց, բան, город
բաւն»: 10ա՝ մատիտով «Յիսուսի Քրիստոսի», 1ա՝
«50, Բայրիմարա», խզբզոցներ: Բ փեղկի կազմաստառին՝ «1864 թիւ 15ին Ապ<ապ>րիլի առանց гороту
вород մի անդ ժողովին տոյպոնի ամար ապա հմր 80
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ազաց: մերանց բառն անդ ինչ լոյս քոյ», «Հասան Ճալալեանց Пно дерову винарату Шушу гороту 150
родмизору к план ыко», «///ову он воякиму 150
///»:

3352
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՍՖԻՈՒ (Սոֆիա)
ԳՐԻՉ՝ Մակար Սեբաստացի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Աբրահամ քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 216. չգրուած 1բ, 3բ, 214բ, 216աբ: ՊՐԱԿ՝ 3+Ա-Ձ
(պրակահամարները ըստ այբբենական կարգի)x12 (Ձ՝ 21):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «MM»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (9,4x16), սահմանագծուած
կարմրով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 60ա), խորագիրք, գլխատառք՝
կարմիր: ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի, Ա փեղկին դրոշմագծեր, Բ փեղկի անկիւններին ճաճանչանման դրոշմագծեր,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ Ա փեղկինը չգրուած սպիտակ
թուղթ, Բ փեղկին՝ կապոյտ կտաւ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – 2ա սոնձած թերթիկին՝ հնատիպ
մանրանկար սլաւոներէն գրութեամբ՝ Քրիստոսը Առաքեալների
հետ: 215ա սոնձած թերթիկին՝ հնատիպ մանրանկար սլաւոներէն գրութեամբ՝ երկարահեր տղամարդ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 4ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար՝ 65բ, 107բ,
188բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր դարչնագոյն շագանակագոյն:

Նմուշ 60ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, երեքական գամերն ու
կապիչներն ընկած, Ա փեղկին երբեմնի խաչի անցքեր, Բ փեղկի
կաշին փոքր տեղ, Ա փեղկի եզրերի կաշին մաշուած, երեւում է
միջուկ-տախտակը, մէջքը ճաքճքած, Ա փեղկի կազմաստառին, Բ
փեղկին, թ. 1, 216՝ ցեցի անցքեր, ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, գլխատառերի կարմրի թանաքը տեղ-տեղ տարածուած,
թերթերին աղտոտուածութեան, բորբոսի հետքեր, թ. 196, 197,
202-212՝ հիմքից անջատ, թ. 55՝ ստ. լս. այրուածքի հետք, թ. 108՝
ստ. լս. պատռուածք-անցք, թ. 3՝ թանաքը արտատպուած 2բ-ին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2բ-3ա Ցանկ գրոցս, որ խնդրեալ բան գլուխս –
Ա. Վասն Մկրտութեան... ԻԸ. Վասն ողբ ն[ն]ջեցելոց
խեղճ Ա.:
2. 4ա-18ա Կանովն Մկրտութեան յորժամ քրիստոնեայ առնեն: Նախ չէ պարտ յեկեղեցին թողուլ –
Բայց տանին զերեխայն ի դուռն եկեղեցոյն եւ ասեն
սաղմոս ի թիւ ՃԼ. Կցուրդ. Տէր ոչ բարձրացաւ սիրտ...
3. 18ա-9ա Քառասնաւրեայ տղայոց – Տէր Աստուած մեր, որ եկիր ի փրկութիւն ազգի մարդկան...
4. 19ա-25բ Կանոն Պսակ աւրհնելոյ – Ասեն սաղմոս Ի. Կցուրդ. Տէր զաւորութեան քում ուրախ եղեցի ի
թագաւորն ի փրկու՛՛...
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5. 25բ-6բ Ի վերացուցանել զՊսակն – Ասի սաղմոս ԽԴ. Կցուրդ. Լո՛ւր, դո՛ւստր. եւ Քարոզ. Խնդրեսցուք հաւատ...
6. 26բ-31բ Կանովն հաղորդ տալու – Առնուն քահանայն զփրկական խորհուրդն եւ խաչ առաջի եւ բուրվառ եւ մոմեղէնս եւ երթա առ հիւանդն...
7. 31բ-53բ Կանովն Համօրէն ամենայն ննջեցելոցն ի Քրիստա – Ասեն կանոն՝ Երկինք պատմեն եւ
զդատեան կանոն գլուխ...
8. 53բ-60բ Իսկ յորժամ Յայգայլաց ժողովին, երկրորդումն աւուրն գան ի գերեզմանն – Եւ ասեն
սաղմոս զԱնբիծն. երկրորդ սաղմոս ՃԻԹ...
9. 60բ-71ա Կանովն յորժամ Տղայ վախճանի –
Ասեն սաղմոս գուբայս Դ. Առ քեզ, զՏէ՛ր, համբ[ար]ձի...
10. 71ա-4ա [Կանոն] Այգուց – Երթան ի գերեզման
եւ ասեն. Սաղմոս. [Ե]ղիցի անուն Տեառն աւրհնեալ...
11. 74ա-81ա Կանովն Տեառնական աւրհնել –
Ածեն զնուիրեալսն ի դուռն եկեղեցոյն...
12. 81աբ [Կանոն] աւրհնութիւն Աղի – Ասեն սաղմոս ի թիւ. Աստուա՛ծ մեր, ողորմեա՛ մեզ...
13. 81բ-5բ Կանովն ոգեհանգիստ առնել կամ
պատարագ մեռելոց – Ասեն Սաղմոս ի թիւ ԼԱ.
կցուրդ. Երանի ում թողութիւն եղ[եւ] եւ աւրհնութիւն
եւ փառք...
14. 85բ-107բ Կանոն Խաչ աւրհնելոյ – Բերեն յեկեղեցին եւ լուանան նախ ջրով եւ ասեն սաղմոս Կ. Լո՛ւր,
Աստուա՛ծ...
15. 107բ-24ա Կանովն ջուր աւրհնելոյ աւուր
յայտնութեան մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Առնու քահանայն զխաչն եւ զաւետարան, եւ երթան ի ջուրն...
16. 124ա-41ա Կանովն Մեծի հինկշաբաթի աւուրն
Ոտնայլուային. [ը]ստ որում ասաց Քրիստոսէ՝ Աւրինակ մի ետու մեզ, զոր արարեալ սրբոյն Եփրեմի
Խորին Ասորոյն, որ թարքմանեաց սուրբ հայրապետն
Հայոց Գրիգորիս Վկայասէրն – Ի Ժ.երորդ ժամուն ժողովին զկնի պատարագին եւ գան ի դուռն եկեղեցուն...
17. 141ա-54բ Կանովն ապաշխարհող առնելոյ
Յօհանու Մանդակունեցոյ. Հայոց կաթ՛՛ – Առցէ քահանայն զեկեալն յապաշխարութիւն, տանի ի դուռն
եկեղեցոյն եւ կացուցան ընդ աջմէ...
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18. 154բ-61ա Քարոզ պատուիրանին (ստ. լս-ից)
– Լուարո՛ւք ինձ, եղբա՛րք իմ, եւ զերկիւղ Տեառն ուսուցանեմ...
19. 161ա-8ա [Աւետարան Յարութեան]
ա. 161ա-3ա Աւետարան ըստ Մատթէոսի վասն
յարութեան մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Եւ երեկոյի
շաբաթուն, յորում լուսանայր միաշաբաթին... ահաւասիկ ես ընդ ձեզ եմ զամենայն աւուրս մինչեւ ի կատար|163ա|ած յաշխարհի:
բ. 163ա-4ա Աւետարան ըստ Մարկոսի վասն յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ էր... ոչ ումէք ինչ
ասացին, զի երկնչէին:
գ. 164ա-5բ Աւետարան ըստ Ղուկասու վասն յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – |164բ|
Եւ ահա այր մի անուն Յովսեփ... միտս զարմացեալ, թէ
զինչ եղեւ:
դ 165բ-8ա Աւետարան ըստ Յոհաննու վասն յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – |166ա|
Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսեփ, որ
յԱրեմաթեա էր...զայս ինչ ասաց ցնա:
20. 168ա-73ա [Աւետարան բժշկութեան]
ա. 168աբ Աւետարան բժշկութեան Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս – Եւ ելեալ անտի գնաց ի կողմանս Տիւրոսի... բժշկեցաւ դուստրն, որ ի նմին ժամու:
բ. 168բ-9ա Աւետարան բժշկութեան Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս – Եւ ելեալ Յիսուս միւսանգամ ի սահմանացն Տիւրոսի... գործեաց սայ, զի խլից լսել տա եւ
համերց խաւսել:
գ. 169աբ Աւետարան բժշկութեան Տէր մեր Յիսուս
Քրիստոս – Եւ եղեւ ի վաղիւն երթայր ի քաղաք մի...
պատմեցին Յովանու աշակերտքն իւր վասն ամենայնի
այսորիկ:
դ. 169բ-70բ Աւետարան բժշկութեան Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս – |170ա| Յ<յ>ետ երկուց աւուրց ել
անտի եւ գնաց ի Գալիլեա...եկեալ ի Հրէաստան ի
[Գ]ալիլեայ:
ե. 172ա-3ա Աւետարան բժշկութեան Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս – Դարձեալ Յիսուս զաւրութեամբ Հոգոյն ի Գալիլեայ եւ ել համբաւ... նա անցեալ ընդ մէջ
նոցա գնայր:
21. 173ա-75բ Գանձ ննջեցելոց («ԱՌԱՔԵԼ») –
Այսաւր եհաս հրաման արարչէն մահու...
ա. 175բ-77բ Տաղ ի վերա ննջեցելոց – Յերէկ հողվերաւք անցի, հոտ առի...
22. 177բ-81ա Գանձ ճրագալուցին («ՏԷՐ ՄԽԻ») –
Տարփումն ըղձական, տոչոր անձկական, տոհմից...
ա. 181աբ Տաղ ի տէր Ներսէսէ պիտանի («ՆԵՐՍԻՍԻ Է ԱՅՍ ԵՐԳՍ») – Նոր ծաղիկ բըղխէ այսաւր
յարմտոյն Յեսեայ...
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23. 181բ-84ա Գանձ Յարութեան սրբոյ զատիկին
(«ՄԿՐՏԻՉ») – Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին...
ա. 184աբ Տաղ ազնիւ – Սիրով խընկաբեր կանայքն...
24. 184բ-88բ Կանովն Աւազան աւրհնելոյ – Հաստատեն ի տեղի իւր եւ լուան ջրով ներքոյ եւ
արտաքոյ...
25. 188բ-89ա Կանովն Հանդերձեղէն սպաս
աւրհնել – Տանին առաջի բեմին եւ տարածեալ ի վեր
ունին...
26. 189աբ Կանով[ն] Սկի[հ] եւ մաղզամ աւրհնել
– Լուանան ջրով եւ ապա գինով եւ ջնջեն...
27. 189բ-90բ Կանովն նորակերտ գիրք աւրհնել –
Տանին եկեղեցին եւ հանեն ի բեմն, սարկ՛՛ ունելով ի
վերա բազկացն...
28. 190բ-1ա Կանովն զնկարեալ եկեղեցիս աւրհնել – Ժողովին յեկեղեցին եւ ասեն սաղմոս. Երանեալ
են ամբիծք...
29. 191ա-94բ Կանոն եւ Խաղող աւրհնելոյ – Յետ
արձակման պատարագին ասեն բարձ[ր] ձայնիւ, լան.
Փա՜ռք սուրբ խաչին...
30. 194բ-8բ [Երգ տեառն Ներսէսի ասացեալ
Վասն նընջեցելոց] («Ա-Ֆ») – Աստուած անեղ, անժամանակ, Հայր անըսկիզբն եւ անքանակ... երգել միշտ
ընդ նոսին Երրորդութեանդ երրակ անձին:
31. 199ա-200բ [Ողբ նընջեցելոց] – Արարիչ եւ
մարդասէր անոխակալ եւ բարեգութ... միւսանգամ
գալստեանըդ աւգնեա՛ ինձ:
32. 202ա-6բ [Աւետարան Հանգստեան]
ա. 202ա-3ա [Աւետարան Մատթէոսի] Հանգիստան – Յայնժամ թողեալ Յիսուս Ժողովուրդն, եկն ի
տուն իւր... առն տանուտեառն, որ հանէ ի գանձէ
իւրմէ զնոր եւ զհին:
բ. 203ա-4ա Հանգիստան աւետարան Մարկոսի –
|203բ| Եւ ասեր այսպէս արքայութիւն Աստուծոյ...
բայց առանձինն աշակերտաց իւրոց մէկներ զամենայն:
գ. 204ա-5բ Հանգիստան աւետարան Ղուկասի –
Մի՛ երկնչիր, հա՛ւտ փոքրիկ... առաւել եւս պահանջեսցեն ի նմանէ:
դ. 205բ-6բ Հանգիստան աւետարան Յոհաննու –
Պատասխանի ետ Յիսուս ասէ ցնոսա... այլ զկամս
այնորիկ, որ առաքեացն զիս:
33. 208ա-9բ Գանձ Յարութեան կիրակէից – Յերկնից խոնարհեալ Բանդ յերկիր իջեալ...
34. 209բ-12ա Առաոտո գանձի հատորն է, ցորեկն
ասա՛յ – Քեւ կատարեալ զմարգարէացեալ զԴաւիթն
ասացեալ...
ա. 212ա-3ա Տաղ Բարառնայբարի սուրբ Աստուածածնէն – |212բ| Ո՜վ Սիմէոն ծերունի, ահայ բան
քո կատարի...
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Բ. 213բ-4բ [Ոտանաւոր] – Ինձ ումէտ կայր եւ
մնայր... Ոչ եղբարն աւգնէ եղբաւրն / Ոչ հայր՝ որդոյ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 184ա Թագաւոր (ջնջուած) կըցորդութեամբ
Յովանու մեծին / քաղցրաբարբառ ձայն Կարապետին, / Ստեփանոսի Նախայվկային / եւ Գրիգորի մեր
Լուսաւորչին / առաքելոց սրբազան գընտին / իւղաբերից կանանցն երամին, / սոքաւք մատիր առ քոյտ
միածին / տալ աշխարհիս խաղաղութիւն, / եկեղեցոյս
մեր հաստատութիւն, / ժողովրդեանս մեղաց թողութիւն, / այլ ստացողի գըրոցս տէր Աբրահամին / եւ
ինձ՝ մեղաւորի անուամբ տէր Մակարի / յետս անկեալ
գրչի, թըխտիս կոկողի / եւ աշխատողի, եւ կերակրողի
/ ողորմեա՛ց:
201ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ՛՛:
/ [Ա]րդ, գրեցաւ սուրբ գիրգս որ կոչի Մաշտոց, ձեռամբն ումեմն անարժան եւ անիմաստ գրչի՝ Սեփաստիացի Մակար երիցուվէս, որ գիւղըն կոչի Զառայ, /
ի թվին Ռ. ու ՀԷ. (1628) ամի / գծագրեցաւ սայ քարտիսի, Սեպտեմբերի ի չորս, աւրի պատկեր աւուրն
հինգշաբաթի / գծագրեցաւ ի սոյն ամին / ի Սֆիու մեծ
քաղաքի / ե դուռն Սուրբ Աստուածածնին, / ի ժամանակ թագաւորի / սուլթան Մուրատ անուն կոչի, / ի ժողովել մեծ ասքարի, / ընդ մարտընչել հետ ղզըլպաշի /
պատերազմունք շատ արարին, / բազում ասքար կոտորեցին, / տվին Պաղտատ անգին ճոհար / իւր նմանակ
քաղաք ոչ կայր / մուտառ|201բ|իս լար ումոլա լար /
աղլաշուր լարու կազարլար / ահտի վաթան Պաղտատ
/ Ղզիլ պաշայ ղալա տէի / գարձեալ եւ ես մեղաւք ի լի /
ոտից կոխան հող եւ փոշի, / Մակար անուն Սեփաստացի / անուղղագործս ի յարհեստի, / զոր յիշատակ
սա եղիցի / ինձ եւ ծնաւղաց, նաեւ զարմի, / այլ ամենայն ազգատոհմի՝ / Քըւերց 'ւ եղբարց՝ մեծի, փոքրի, /
ննջեցելոց եւ կենդանի, / եւ որ գալոց են յետ մեզի: /
Խնամով պահօղն ըզսա աւրհնի / եւ ընդ սրբոցն դասեսցի, / ի հ[ր]ոյ 'ւ ի ջրոյ զսա պահաւղի / 'ւ ի գողնալոյ
անհաւատի. / յիշողքն ի Տէր յիշեալ լիցի՝ / յորժամ
գայցէ կրկին յերկրի. / կարդացաւղի 'ւ աշխատողի /
Հա՛յր մեր յերկինս, սուրբ եղիցի. /ամէն:
213ա (ստացողի) Դարձեալ յիշեսցիք ի մաքրափայլ
աղաւթս տեր ըզԿիայկոսն. ետուր Ճ. (100) ըստակ,
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Գրիգորն ետուր Ճ. (100) ըստակ, Պապաճանն ետուր
Կ. (60) ըստակ, Յովանէսն՝ Ծ. (50) ըստակ, Ուզունն՝
Ծ. (50) ըստակ, Հազարն՝ ԻԵ. (25) ըստակ, Սարգիսն՝
ԻԵ. (25) ըստակ, Մսրըն՝ ԺԵ. (15) ըստակ, Շաղվաթն՝
ԺԵ. (15) ըստակ, Կոչին՝ ԺԵ. (15) ըստակ, Թամուրն՝
ԻԵ. 25) ըստակ, Աստուածայտուրն՝ Ի. (20) ըստակ,
Տատուրն՝ Ժ. ըստակ, Պապն՝ ԼԵ. (35) ըստակ, Վարդուկն՝ ԺԵ. (15) ըստակ, իւր հայրն՝ ԿԵ. (65) ըստակ:
Դարձեալ եւ տվին ի ձեռն յիշատակ Կեսարիայի տէր
Աբրահամին ի թուովն ՌԼԹ. (1630), Մարտ ամսոյ ի
ԺԳ. (13), աւուրն շաբաթ, ընդերցօղ քահանայիս միշտ
հանապազ. եկեղեցիս ի գողնալոյ եւ ծախողիս պատիժն առնու ԳՃԿԶ. (366) հայրապետիս, փափաք
անաւղ զի յիշատակ դնաւղիս, Հայր մեր յերկինս եւ
ասողիս օրհնեալ լիցի յաւիտենիս:
Տե՛ս ԺԷ. դ-ի յիշ-ք, Բ., էջ 283-4, Հմր 430:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 215բ (1829 շղագիր) Ի 1829 ամի Տեառն եւ ի
թուականին հայոց ՌՄՀԸ. (1829 թ.) ի թագաւորութեանն Ռուսաց ինքնակալ մեծի կայսերն եւ այլոց եւ
այլոց, այլոց Նիկողայոսի Պաւլովիչեան առաջնոյ եւ ի
հայրապետութեանն սրբոյ Միածնաիջի տեառն տեառն
Եփրեմայ առաջնոյ գտեալ եղեւ զայս գիրք յայրն Աջառանց ի տէր Յովհաննէ Օձնեցւոյ, յորդորմամբ տիրացու Եսայեայ իբր սարկաւագի Մուրադեանց Սանահնեցւոյնս եկեղեցական պաշտօնէից ապագայից եղելոց, ես իսկ՝ Եսայիս գրեցի ձեռամբ իմով. եւ ո ոք
հանդիպիք՝ յիշեցէ՛ք զմեզ ի Քրիստոս. ամէն: Յայսմ
գրութեանս ժամանակի ես՝ Եսայի Մուրադեանս էի
ամաց քսան եւ հնգից եւ կիսոյ:
2. 1ա (ԺԹ դ. նոտրգիր) Յիշայտակէ զայս Մաշտոցըս եւ ես՝ Նիկողաոս վարդապետս ետուն ի ձեռն
տէր Խէչատուր քահանային, օվ որ կարդա, ասէ Աստուած ողորմի. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ՌՀԹ.-1630, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «33 էջ», թ. 1ա սոսնձած թերթիկին՝ «Հմր 23
Մաշտոց գրեալ թ. հայոց ՌՀԹ., Հմր 1140»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 14բ՝ «դրոշմ», 18բ՝ «քառասնօրեայ
տղային», 22բ՝ «պսակել», 107բ՝ «ջուր ահելոյ»:

3353
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ԼԻՄ
ԳՐԻՉ՝ Թորոս:
ԹԵՐԹ՝ 165. չգրուած՝ 9բ, 166բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԹx12 (Ա, Ե, Է, Ը՝
չիք, Բ՝ 12 + 2, Դ՝ 8, Զ, Թ՝ 9, ԺԱ, ԺԲ, ԺԳ, ԺԵ, ԺԶ՝ 11, ԺԴ՝ 10, ԺԹ
13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 18,5x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(13.5x10), միասիւն՝ 2ա-3բ, 8ա-9ա 157բ-65բ (13x9.5): ԳԻՐ՝
բոլորգիր (նմուշ՝ 100ա. ծածկագիր՝ 166ա): ՏՈՂ՝ 20: ԿԱԶՄ՝ փեղ-

ՌԺԷ. – 1568
կերը դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի՝ գամերով եւ կապիչով, թիկունքը՝ սեւ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կանաչ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Դ. դեղնաւուն թուղթ, չգրուած, Բա՝ գրուած:
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* Մուծուած է յետագայում:

Նմուշ 100ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա զ ա ր դ ՝ 1բ, 10ա, 23բ, 42բ,
51ա, 59բ, 66բ, 82բ, 102ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական,
թռչուն, խաչ՝ 23բ, 42բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Վ ե ր ջ ն ա զ ա ր դ ՝ 165բ (յետագայի, միագոյն սեւ թանաքով): Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, կարմիր, դարչնագոյն:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Աւետարան ըստ Ղուկասու, Թ. դար:
ԲԳ+ԵԶ. ստացուած երկու ամբողջական թերթերի ընդլայնակի
ծալումով, ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի եզրահատումով (էջի
ստորին մասից 1 տողի եւ մի սիւնակից 4-5 տառի չափով եզրահատուած): Մագաղաթ, 17.5x12.5 (ամբողջական թերթինը՝ 28x
17.5, սկզբնական՝ 34x23), երկսիւն, բոլորագիծ երկաթագիր
(նմուշ՝ Գա), տող՝ 21 (սկզբնական՝ 22): Կարդալ՝ Զբ1, Եա1, Զբ2,
Եա2, Զա1, Եբ2, Զա2, Եբ. -- գլ. ԺԴ., 5-17. /// անկանի ջրհոր եւ
ոչ վաղվաղակի հանիցէ զնա... զի ահաւասիկ ամենայն ի[նչ] ///:
Կարդալ՝ Գբ1, Բա1, Գբ2, Բա2, Գա1, Բբ1, Գա2, Բբ2. – գլ. ԺԶ.,
31 – գլ. ԺԷ., 12. /// Մովսէսի եւ մարգարէիցն [ոչ] լուիցեն... եւ
մինչ դեռ մտաներ ի գեաւղ ///:

Նմուշ Գա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1944 թ., մէջքի կազմը նորոգման շրջանի, վրան զանազան բծեր, քերծուածքներ, տեղ-տեղ
ցեցակեր, լուսանցակողերի կարմիրը մեծամասամբ թափուած,
մաշուած, խիստ աղտոտուած. դռնակը եւ կապիչներից մէկն
ընկած, երեւում է հիմքը, աստառը պատռուած, երեւում է միջուկ
տախտակը. Պտռկ-Պհպ-ները աղտոտուած, եզրերը առաւել
մգացած, Պտռկ-Պհպ. Բ, Գ՝ վերին լուսանցից անականոն եզրագծով թափուած, մագաղաթը խոնաւութիւնից ճկուած, ՊտռկՊհպ. Ե, Զ՝ դարչնագոյն գրի վրայով սեւով ընդգծած, թերթերի
վրայ կան խոնաւութեան հետքեր, որոշ տեղերում առաւել գորշաւուն, որոշ թերթեր պատռուած եւ ցեցակեր. թ. 2-3՝ լրացուած
յետագայում, թ. 8-9՝ մուծուած յետագայում, գրուած նոյն
ձեռքով, ինչ թ. 2-3ի գիրը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1աբ [Կանոն կնունքի. ստ. լս-ից] – /// զմկըրտեալն յեկեղեցին մոմով եւ ձիթով եւ խնով, եւ հաղորդէ քահանայն զմկրտեալն: Քարոզ սուրբ խաչիւ...
2. 2ա-19ա [Կանոն պսակ դնելոյ]
ա. 2ա-3բ* [Կ]անոն խաչ կապելոյ հարսանեաց
նշանի աւրհնելոյ – Սաղմոս՝ Խոնա[ր]հեցո, Տէ՛ր,
զունկ՛՛: Շարական նշանի եւ հանդերձի աւրնելոյ: Խաչանիշ դրոշմամբ նըշանաւ...
*Լրացուած յետագայում:

բ. 1բ, 4ա-7բ, 10ա-19ա [Կանոն պսակ դնելոյ].
Խրատք զգուշութեան ուսուցանէ քահանան հանդերձելոցն պսակ առնուլ կանխաւ – Եւ դարձեալ ի ժամ
հարսանեացն եւ թէ ոչ [զ]գուշացուցանէ եւ ընթեռնու...
գ. 19ա-20ա, 8ա-9ա* Կանոն պսակ վերացուցանելոյ – Յետ Է. աւուր, երթայ քահանան եւ տանի զնոսա ի դուռն եկեղեցոյ...

3. 20ա-3ա Կանոն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն եւ խաչ...
4. 23բ-34բ Կանոն թաղման – Յորժամ զամենայն
ննջեցեալսն ի Քրիստոս յուղարկեն: Սաղմոս՝ Ողորմեա՛
ինձ Աստուած ըստ... իջեր ի գերեզման աւե[րե]ցեր///:
Ծնթ. 23բ-4ա (ստ. լս.)՝ «Աշխարհաթաղն է»: Ձեռագրի բոլոր թերթերի առաջին էջին գրուած է տուեալ կանոնի խորագրի համառօտութիւնը. այսուհետեւ կծանօթագրենք միայն խորագրից տարբերուող բնորոշումերը:

5. 35ա-8ա [Կանոն (ստ. լս-ից)՝ Այգոյն] – /// կոչեցեր եւ հեղեր ի վերայ ամենայն արարածոց քոց...
6. 38բ-42բ Կանոն Է. աւուրն – Երթան ի գերեզմանն, ասէն զանբիծքն եւ Շարական, Սաղմոս՝ Տէր
Աստուած փրկութեան իմ...
7. 42բ-3բ Կանոն տղաթաղին – Ասեն Սաղմոս Ծ.՝
Ողորմեա՛ ինձ Աստուած... մտցէ ի նա ժողովուրդ, որ
պահէ զողորմութիւն///:
8. 44ա-51ա [Կանոն (ստ. լս-ից)՝ խաչ աւրհնելոյ]
– ///րորդութեանդ եւ վահան ամրութեան շիջուցանել
զամենայն նետս մուխս չարին...
9. 51ա-9բ Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Յաւուր յայտնութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի երթալով ի
սուրբ Յորդանան եւ այս կանոն կատարի Սաղմոս՝ ԻԸ...
10. 59բ-66ա Կանոն կոչումն յապաշխարութեան
– Երթայ մեղուցեալն ի դուռն եկեղեցւոյն, եւ ասեն
[Սաղմոս. Ողորմ]եա ինձ Աստուած ըստ մե[ծ]...
11. 66բ-75բ, 76ա-7ա Կանոն ապաշխարո[ղսն]
զարձակել ի մեծի հինգշաբաթին – Յերեք ժամուն ժողովին ի դուռն եկեղեցւոյն քահանայն եւ ապաշխարողքն, եւ ասեն Սաղմոս Ծ.՝ Ողորմեա՛յ ինձ, Աստուա՛ծ,
ըստ մեծ՛՛... 75բ՝...վերարկուն, որ զգե///, 76ա՝
///թեամբ ճաշակել զբաժակ ապաշխարութեան...
12. 77ա-82ա Քարոզ պատուիրանին... – Լուարու՛ք ինձ, որդեա՛կք իմ սիրելիք...
13. 82ա-97բ Կանովն Ոտնալուային – Երեկոյին
յետ սրբոյ պատարագին ժողովին, եւ այս կանոն կատարի... որ եդեր զանձն ք[ո] ի վերայ բանաւոր հաւտի
քո կամաւ Հաւր եւ հա///:
14. 98ա-101բ [Կանոն (ստ. լս-ից)՝ Աւազան աւրհնելոյ] – ///զՈրդի եւ զՍուրբ զՀո՛՛: Եւ ապա լուանան
գինով եւ ջրով...
15. 102աբ Կանոն զնկարեալ եկեղեցին աւրհնել –
Յերէկաւրեա հսկումն առնեն եւ յերրորդ ժամուն գան ի
մէջ եկեղեցւոյն...
16. 102բ-3ա Կանոն նոր դուռն հաստատելոյ –
Հաստատեն զդուռն ի տեղւոջ իւրում...
17. 103ա-7բ, 108ա-13բ Կանոն Նաւակատեաց
եկեղեցւոյ պղծեալ տաճարի եւ շարժեալ սեղանոյ,
որ յանօրինաց ոք մտեալ իցէ – Այսպէս աւրհնեսցեն
եւ հաստատեն. մտանէ եպիսկոպոսն հանդերձ քահանայիւքն... 107բ... իբրեւ զՏէր եւ վասն անաւրէն ///,
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108ա /// աստի եւ մի՛ առնէք զտուն Հաւր իմոյ տուն
վաճառի...
18. 113բ-4բ Կանոն հանդերձեղէն, սպասք աւրհնելոյ – Տանին յեկեղեցին առաջի բեմին, եւ սարկաւագն ի վեր ունելով՝ ասեն Սաղմոս ԺԵ.՝ Սիրեցից զքեզ,
Տէ՛ր զաւրութիւն...
19. 114բ-15ա Կանոն Սկին եւ մաղզմա աւրհնելոյ
– Լուանան նախ ջրով եւ ապա՝ գինիով յեկեղեցւոջն, եւ
ապա ջնջեն ջնջոցաւք եւ ասէն Սաղմոս ԻԲ.՝ Տէր հովեսցէ զիս...
20. 115ա-7ա Կանոն զարմտիս սերմանեաց եւ
զշեղջս աւրհնելոյ – Սաղմոս, Կց. Քեզ վայել է աւրհնութիւն...
21. 117ա՝-8ա Աղաւթք վասն երաշտութեան – Տէր
Աստուա՛ծ ամենակալ...
22. 118աբ Կանոն հնձան աւրհնել – Սաղմոս՝ Քեզ
վայել է, եւ ասէ զաղօթս զայս. Աւրհնեալ ես, մարդասէր Աստուա՛ծ... պարգեւեսցէ ըզսերմանիս ///:
23. 119ա-33բ [Կանոն (ստ. լս-ից)՝ իւղաբերից] –
/// զնա ահա ասացի ձեզ... 133բ-5բ Գանձ ծնընդեանն
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ – Մաքուր եւ անբիծ...
135ա-6ա Մեղեդի մուսաղալի – Կոյսն անապական...
136ա-7ա Տաղ ազնիւ – Հըրճուիմք այսաւր մեք...
24. 137բ-9բ Կանոն Տեառնընդառաջին (ՄԿՐՏԻՉ)
– Միասնական սուրբ Երրորդութիւն / Բարեբանեալ անբաւ զաւրութիւն... 139բ Տաղ Տեառնընդառաջին ասա
քաղցր – Քառասնաւրեա յաւուր ի լըմին... 139բ-41ա
Այլ տաղ – Քրիստոս փառաց թագաւոր... 141ա-4ա
Գանձ արմաւենեաց ծաղկազարդին – Արեւդ երկնային / առեր դու մարմին... 144ա Տաղն է – Աստուածորդին Տեառըն փառաց... 144աբ Փոխէ ձայնն – Ոստս ի
ծառոց բերեալ ծերոց...
25. 144բ-6բ Կանոն յարութեան Զատկին (ՄԿՐՏԻՉ)
– Մարդասիրութեամբ Որդիդ միածին, / Եկեալ խընդիր
եղծեալ պատկերին... 146բ-7ա Մեղեդի յարութեան –
Հաւուն, հաւուն արթնացեալ... 147ա-8բ Յորդորակն –
Դասքըն հրեական... 148բ-51ա Այլ գանձ յարութեան
եւ պաշտաման կիրակմտի (ԳՐԻԳՈՐԻ Ե) – Գերանճար արփի / գոլ պատճառ Էի... 151ա Մեղեդի յարութեան – Առ պարտիզպանն ձայներ Մարիամն... 151աբ
Յորդորակ անոյշ (ՆԵՐՍԵՍԻ ԵՐԳ ՍԱ) – Նըստեալ
կանանցն ողբային առ գերեզմանն անմահին...
26. 151բ-4բ Կանովն համբարձմանն Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ (ՄԿՐՏԻՉ) – Մեծապայծառ տաւնիւս
ահագին եկեղեցիք մեր պայծառասցին... 154բ-5ա
Տաղն է – Տէր մեր, Որդին Աբրահամու... 155աբ Փոխէ
զձայնն – Հանէ զնոսա Բեթանիա...
27. 155բ-7ա Կանոն Վարդավառի (ՄԿՐՏԻՉ) –
Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ, / բարձեալն Աստուած առ մեզ խոնարհեալ... 157աբ Մեղեդի ազնիւ –
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Արփիական ըլոյսն, որ ի ծոց Հաւր իջեալ յերկընից...
157բ-8ա Փոխ է – Գաւհար վարդըն վար առեալ...
28 158բ-61բ Կանոն փոխման սուրբ [Աստուածածնի] (ՄԿՐՏԻԻՉ) – [Մեծապայծառ հրաշակերտ]
վեհի[ն] սաւառնացեալ տեսլեամբն ահագին / էջ Գաբրիէլ պետըն վերնային առ Մարիամ սուրբ Աստուածածինն... 161բ-2ա Մեղեդին – Յանեղական լուսոյն
անժամանակ, լոյսն անվայրափակ... 162ա-3ա Պլզոյ
(Ա-Ղ) – Առաջնաճաշակ պտղոյն... 163ա-4բ Փոխ (Ճ-Ք)
– Ճառագայթ փառացըն Հաւր...
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 164բ Փա՜ռք, անհասելի, անկշռելի, եւ անսահմանելի, եւ անորոնելի, միասնական, անբաժանելի
սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ, որ ետ կարողութիւն եւ զաւրութիւն տկար անձին իմոյ հասանել ի աւարտ գրոցս, որ կոչի Մաշտոց,
զի զեւթն խորհուրդ եկեղեցոյն յինքն ունի:
Եւ արդ, ես՝ Թորոս հողացեալս եւ փոշիացեալս ի
գերեզմանի, աղաչեմ զձեզ, ո՛վ դասք սուրբ քահանայից եւ մանկո՛ւնք եկեղեցւոյ, վայելողք Մաշտոցիս,
եւ որք հանդիպիք տեսութեամբ սորա եւ ընթեռնուք եւ
կամ աւրինակէք, յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ ի հաճոյական
յաղաւթս ձեր, մանաւանդ ի ժամ սուրբ |165ա| պատարագին, զիս եւ զծնաւղսն իմ՝ զՃանթամուրն եւ
զԱհլին, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն՝ զկենդանիս
եւ զհանգո[ւ]ցեալս, եւ Աստուած, որ առատ է ի տուրս
բարեաց, ձեզ՝ յիշողացդ, եւ մեզ՝ յիշեցելոցս, ողորմեսցի ի միւսանգամ գալըստեանն իւր. ամէն:
Եւ արդ, գրեցաւ Մաշտոցս ի թուականիս հայոց
տումարի ՌԺԷ. (1568), ի ծովահայեաց անապատս, որ
կոչի Լիմն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Գէորգեա զաւրավարին, ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորիսի:
Դարձեալ աղաչեմ զամենեսեան յիշել ի Քրիստոս
զտիեզ[եր]ալոյս, քաջերջանիկ զառաջնորդ սուրբ ուխտիս Զաքարիայ արքեպիսկոպոս, որ բազում աշխատեցաւ զսակաւ գիրս ուսուցանել, եւ Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք նմա: Դարձեալ աղաչեմ յիշել (գրած-ջնջած՝
«ի Տէր զմի») |165բ| զամենեսեան յիշել ի Տէր՝ զմիաբան եղբարքս իմ զտէր Յոհաննէսն, զտէր Դաւիթն,
զտէր Գրիգորն, զտէր Սարգիսն, զՆիկար տնտեսն, եւ
Աստուած ողորմի ասացէ՛ք նոցա: Դարձեալ աղաչեմ
սըղալանաց եւ խոշորութեան գըրոյս անմեղայդիր
լերուք, զի կար իմ այս է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

165բ (բոլորգիր, 1588) Յիշատակ է Մաշտոցս Ծատուրին եւ որդոցն՝ Նորտուկին, եւ Մելքիսեթին, եւ
Խաչուկան, եւ տէր Վարդանին, եւ Անտրիաս սարկաւագին, որ կարքեցին թվին ՌԼԷ. (1588): Դարձեալ
աղաչեմ զձեզ, ո՛վ սուրբ քահանայք, որք հանտի[պի]ք
սմայ կարդալով, մեղաց թողութիւն խնդր|166ա|եցէ՛ք
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Ծատուրին, եւ իր եղբաւրն՝ տէր Յոհանիսին, եւ Մուրատին, եւ Շարխաթունին, եւ ամենայն յարեան մերձօորեացն մեղացն թողութիւն խնդրեցէ՛ք ի յԱստուծոյ,
Աստուած զձեր մեղքն ոչ յիշէ ի յօուր դատաստանի.
ամէն: Հայր մեր, որ յերկինսդ ես սուրբ՛՛:
166ա սս.. սվ. ϖ.., յյ. վվ.. ռռ. մմ. (գումարագիր
ծածկագիր՝ «Տրաոցսն» (՞) աա ա ա ա ա ազքեր գրեր
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զայս, ասէք նորա մեղացն թո<ւ>[ղ]ութիւն, ձեզ եւ
ձեր ննջեցելոցն արքայութիւն. ամէն: Հայր մեր:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա փեղկին փակցուած վարդագոյն թերթիկին՝ «3353», Պհպ. Աա՝ «Վերանորոգուած է 1944 թուի
Հոկտեմբերին. Լ. Խաչիկեան», Պտռկ-Պհպ. Գբ՝ վրան
փակցուած սպիտակ թերթիկին՝ կապոյտ թանաքով՝
«հմր 22 / Մաշտոց գրեալ / թ. հայոց ՌԺԷ.», մանուշակագոյնով՝ «Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս»: / (սեւ թանաքով)՝ «Հմր 1141/3353»:

3354
ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ
ՍՐԽՈՒ վանք
ԳՐԻՉ՝ Սահակ աբղյ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Ստեփանոս, Վարդան:
ԹԵՐԹ՝ 196: ՊՐԱԿ՝ Գ-ԺԹx12 (Ը, ԺԸ 11, ԺԹ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
արեւելեան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19x14: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն, սահմանագծուած կարմրով (14x8,7): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ 54ա).
խորագիրք, գլխատառք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ Ա. փեղկը սեւ
դրոշմազարդ կաշի, երիզուած վարդագոյն մոմլաթով. Բ. փեղկը՝
վարդագոյն մոմլաթ. մէջքը եւ Ա., Բ. փեղկերի հիմնամասերը՝
կապոյտ կտաւ. միջուկը՝ ստուարաթուղթ. աստառը՝ սպիտակ
թուղթ, վրան սոսնձուած վանդակաւոր կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ.
սպիտակ չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 54ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 22ա, 100ա,
157ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչուն: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր (մարդադէմ՝ 64բ, 192ա), թռչնագիր: Գ ո յ ն ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը նորոգուած եւ թերթերի թափուած
հատուածները յետագայի թղթով լրացուած 1950ական թթ., թերթերը մաշուած, խոնաւութեան, աղտոտուածութեան հետքերով,
որի հետեւանքով թերթերի մեծ մասի գիրը տեղ-տեղ անընթեռնելի, զարդագրերը, լուսանցազարդերը խունացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-17ա [Ա. Քարոզ պսակի] – (սկ. թափուած)
///ն յաւրինակ է նահապետացն եւ մարգարէիցն, որ
խաւսեցան զպատգամն Աստուծոյ յականջս մարդկան...
2. 17ա-8ա [Բ.] Կանոն Պսակ վերացուցանելոյ –
Եւ յետ Է. աւուրն երթա քահանայն, առնու զնոսա եւ
տանի ի դուռն եկեղեցոյ...
3. 18բ-21բ Գ. Կանոն հաղորդ տալոյ – Առնու քահանայն զփրկական խորհուրդն եւ խաչ եւ բուրվառ եւ
երթայ առ հիւանդն...
4. 21բ-44ա Դ. Կանոն զամենայն վախճանեալսն
ի հանգիստ փոխել – Ասեն՝ Աւրհնեալ Հա[յր եւ Որդի],
ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ...
ա. 36ա-9բ Գանձ թաղման ամենայն ննջեցելոց
ասա՛յ եւ զիս յիշեա՛յ («ՄԱՆՎԷԼՍ») – Մինդ ի յԷեն,
բանդ ի սկզբանէ...
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բ. 39բ-41ա Ողբ [լաւ վասն] թաղման ննջեցելոց –
Ո՛վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբանք...
5. 44ա-9բ Ե. [Երկրորդ աւուր այգոյն] – Իսկ ի
միւսում աւուրն ագոյն գան ի գերեզմանն եւ ասեն Գ.
փոխ՝ Ամբիծքն ի լման...
6. 49բ-52բ Կանոն եւթն աւուր – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն՝ զԱմբիծքն ի բուն...
7. 52բ-64ա Զ. Կանոն յորժամ տղայն առանց
կնունք մեռանի – Չէ պարտ առանց քահանայի թաղել,
այլ տանին ի յեզր գերեզմանացն...
8. 64բ-8ա Է. Կանոն երկրորդ աւուրն այգ առաւոտուն – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն սաղմոս. Աւրհնեցէ՛ք, մանկո՛ւնք, զՏէր...
9. 68ա-76բ Ը. Կանոն տեառնականի – Ածեն
զնուիրեալսն ի [դ]ուռն եկեղեցոյն առաջի խաչին եւ
դնեն կարմիր ինչ նութ...
10. 76բ-83բ Թ. Կանոն հոգէհանգիստ առնելւոյ
նն[ջ]եցելւոցն եւ աղ աւրհնել վասն զենմանց մատաղաց խաչի աւրհնելոյ – Ասեն սաղմոս. Երան[ի]
որում թողութիւն...
11. 83բ-99բ Ժ. Կանոն խաչ աւրհնելոյ – Երթան
առ խաչն եւ լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով...
12. 100ա-16ա ԺԱ. Կանոն ջուր աւրհնելոյ – Երթա
ի ջուրն եւ խաչիւ եւ Աւետարանօ, եւ ասեն...
ա. 104ա-12ա Աւրհնութիւն ջրոյ ասացեալ է վասն
Բարսեղ Կեսարու եպիսկոպոսին Կապ[ադ]ովկացոց
– Աւրհնեալ ես Տէր Աստուած ամենակալ, յամենայնի
հզաւր եւ սքանչելագործ...
բ. 113ա-5ա Գանձ ջրաւրհնեաց ասա՛ («ՅՈՀԱՆՆԻՍԻ ԵՐԳ») – Յամենայն ժամ աւրհնեմք / զաւրհնեալ
փրկիչդ Էմանուէլ...
գ. 115ա Տաղ անոյշ ի Սրկայ – Այսաւր ձայնըն
հայրական, / յերկնից իջեալ հաճոյական...
դ. 115ա-6ա Յորդորակն – Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ...
13. 116ա-31բ ԺԲ. [Կանոն Մ]եծի հինգշաբաթին
Ոտն[ալուային], ըստ որում ասացն Յիսուս, թէ
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աւր[ինակ] մի ետու ձեզ, զոր արարեալ է տեառն
Ե[փ]րեմի Խորին Ասորոյ, զոր թարքմանեաց սուրբ
դիտապետն Հայոց Գրիգորիս Վկայասէրն – Ժողովին ի գաւիթս եկեղեցոյն, պատրաստ ունելով սպաս...
14. 132ա-40ա ԺԳ. Կանոն ապաշխարող առնել –
Տանի քահանայն զխոստովանողս ի դուռ[ն եկ]եղեցուն...
15. 140ա-52ա Կանոն Մեծի Ե.շաբաթին զապաշխարողսն արձակել[ոյ] – Ժողովէ քահանայն զապաշխարհողսն ի դուռն եկեղեցոյն, եւ ասեն սաղմոս, գուբղայս...
16. 152ա-7ա ԺԴ. Քարոզ Պատուիրանին զոր զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեանն – Յառաջ քան
զպատարագն առնու զԱւետարանն ի գիրկն...
17. 157ա-61ա ԺԵ. Կանովն վասն զամենայն արմըտիս աւրհնել՝ զսերմն, զսեղջն, զհնձան աւրհնել –
Առնու քահանայն զխաչն եւ զԱւետարանն, եւ երթայն
առ մթերեալ արմտիս, եւ ասէ Սաղմոս, կցուրդ. Երկիր
ետ զպտուղ իւր...
18. 161ա-5ա ԺԶ. Կանոն աւազան աւրհնելոյ –
Տանին զաւազանն, ի տեղի իւր հաստատին, նախ ջրով
եւ լուանան ի ներքոյ եւ արտաքո, խառնեն ջուր ընդ
գինի...
19. 165ա-73բ ԺԷ. Կանոն նաւակատեաց եկեղեցոյ պղծելոյ յ[ան]աւրինաց եւ շարժել սեղանո վերըստին հաստատել – Մտանէ եպիսկոպոս հանդերձ
քահանայիւ եւ սարկաւագուք, եւ հրամաէ զգետին
եկեղեցոյ...
20. 173բ-4ա ԺԸ. Կանոն յորժամ նոր դուռն դնեն
[եկեղեցոյն] հաստատին ի տեղոջ իւրում – Եւ ասեն.
Խոստովան եղերո՛ւք. քարոզէ սարկաւագն...
21. 174բ-5ա ԺԹ. Կանոն հանդերձեղէն սպասու
աւրհնելոյ – Տանին յերկեղեցին, առաջի բեմին, եւ
սարկաւագն ի վեր ունելով, ասեն սաղմոս ի թիւ ԺԷ.
Սիրեցից զքեզ...
22. 175աբ Ի. Կանոն սկիհ եւ մաղզման աւրհնելոյ
– Լուանան նախ ջրով եւ գինով <գ> յեկեղեցոջն...
23. 175բ-7բ Կանոն ժամահար աւրհնելոյ – Բերեն
առ[աջի] բեմին եւ լուանան նախ [ջրով], ապա գի[նով]...
24. 177բ-8ա ԻԲ. Կանոն նորակերտ գիրք աւրհնելոյ – Տանին եկեղեցին եւ հանին ի բեմն, ունելով սարկաւագացն ի վերա բազկացն...
25. 178ա-9բ ԻԳ. Կանոն խաչալուա առնելոյ –
Սաղմոս, Կցուրդ. Նշանեցաւ /// Եւ աս[են արք քա]ղաքին /// բնակութիւն քաղաքիս բարի է...
26. 180ա-92բ [Աւետարանք Իւղաբերից, Բժշկութեան, Հանգստեան]
ա. 180ա-1ա Եւղաբերից աւետարան ըստ Մաթէու
– [Ե]ւ երեկոյի շաբաթուն, յորում լուսանայր միաշաբաթին, եկն Մարիամ Մագդաղենացին... [ԻԸ. 1-20]:
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բ. 181ա-2ա Աւետարան [Բժշկութեան] ըստ Մաթէոսի – Մինչդեռ նա զայս խաւսէր ընդ նոսա... [Թ.
18-26]:
գ. 182ա-3ա Աւետարան [Իւղաբերից] Մարկոս –
Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ է... [ԺԵ. 42-ԺԶ.
8]:
դ. 183աբ Աւետարան [Բժշկութեան] Մարկոս –
[Մ]ինչդեռ նա զայն խաւսէր, գան ոմանք ի տանէ ժողովրդապետին... [Ե. 35-43]:
ե. 183բ-4բ Աւետարան [Իւղաբերից] ըստ Ղուկասու – Եւ ահա այր մի, անուն էր Յովսէփ, որ էր նախարար... [ԻԳ. 50-ԻԴ. 12]:
զ. 185ա Աւետարան [Բժշկութեան] ըստ Ղ[ուկասու] – Եւ եղեւ ի հասանել նորա ի մի [ի] քաղաքացն...
[Ե. 12-6]:
է. 185ա-7ա Աւետարան [Իւղաբերից ըստ] Յոհաննու – Յետ այսորիկ [աղաչեաց զՊի]ղատոս Յովսէփ... [ԺԹ. 38-Ի. 18]:
ը. 187ա-8ա [Աւ]ետարան [Բժշկութեան] Յոհան –
[Յետ այսո]րիկ տաւն էր հրէից... [Ե. 1-18]:
թ. 188ա-9բ [Աւետարան Հանգստեան Մաթէոս] –
Յայն[ժամ թողեա]լ Յիսուսի զժողովուրդսն, եկն ի
տուն... [ԺԳ. 36-52]:
ժ. 189բ-90ա Աւետարան [Հանգստեան] ըստ
Մարկոսի – Եւ ասէր. Այսպէս է արքայութիւն Աստուծոյ ... [Դ. 26-34]:
ժա. 190ա-1ա Աւետարան [Հանգստեան] ըստ
Ղուկասու – Մի՛ [երկ]նչ[իր], [հա՛ւտ] փոքրիկ, զի հաճեցաւ Հայրն ձեր տալ ձեզ զարքայութիւն... [ԺԲ. 3248]:
ժբ. 191ա-2ա Աւետարան [Հանգստեան] Յոհաննու – Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ ցնոսա. Ամէն,
ամէն ասեմ ձեզ... [Ե. 19-30]:
ժգ. 192աբ Աւետարան Յոհաննու – Զայս խաւսեցայ ընդ ձեզ մինչ առ ձեզ եմ... [ԺԴ. 25-31]:
Ծնթ.՝ գրեթէ բոլոր կանոնների խորագրերը նշուած են ստ.
լս-ներում:
Տե՛ս Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ժ. դար, աշխատ.
Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ. Էջմիածին, 2012, էջ 83-433:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Ստեփանոս ստացողի. 18ա Քրիստոս Աստուած
ողորմեա՛ ըստացողի գրոցս տէր Ստեփանոսին եւ իւր
կողակցին՝ Թուրւանդին, եւ որդոյն՝ Սրապիոնին, Յովանիսին, Վարդանին, դստերն՝ Գաւզալին, Սաւլթանին, Նախապետին եւ հաւրն՝ Պարսամին, եւ մաւրն՝
Գաւզալին. Աստուած ողորմի ասացէ՛ք. ամէն (նման՝
64ա, 131բ):
2. Վարդան ստացողի. 43բ Քրիստոս Աստուա՛ծ,
քո սուրբ թաղմամբ եւ յարութեամբդ ողորմեա՛ ստացողի գրոցս Վարդանին եւ իւր կողակցին Բեկիջանին,
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

եւ որդոցն՝ Իսի|44ա|բէկին, Աղուբին, եւ դստերն՝
Շնախաւորին, եւ հաւրն՝ Խալիֆին, եւ մօրն՝ Գուլիստանին, ամենայն՛՛ (նման՝ 68ա):
99բ Քրիստոս Աստուա՛ծ, քո սուրբ խաչի բարեխաւսութեամբ ողորմեա՛ Վարդանին եւ իւր կողակցին՝
Բեկիջանին, եւ որդոցն՝ Իսիբէկին, Աղուբին, եւ
դստերն՝ Շնախաւորին, եւ եղբարցն՝ Սադաղին, Գրիգորին, Ղարամանին, եւ հօրքուրոջն՝ Ազըզին, եւ հօրեղբայր մահդասի Ատոմին. Աստուած ողորմի ասացէ՛ք
նոցա, եւ Աստուած ձեզ ողորմե[ս]ցի. ամէն:
Ծնթ.՝ Ստացողների վերոնշեալ էջերի յիշատակարանները
գրուած են նախապէս չգրուած տեղերում, գրչութիւնից որոշ
ժամանակ անց, նաեւ գրչափոխութեամբ:

3. Գրչի. 53բ ստ. լս. Ո՜հ, ո՜հ, անձրեւ առեց ի վերայ:
157ա Ո՛վ հանդիպողք սուրբ տառիս, յիշեցէ՛ք ի
սուրբ յաղօթս ձեր զանարժան գծողս՝ զսուտանուն
Սահակ աբեղայս, եւ զհայրն իմ՝ զզԱւագն, եւ զմայրն
իմ՝ զՆուբարն, եւ զամենայն ազգականքն իմ յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս, եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք, եւ Աստուած
ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
169բ ստ. լս. Ո՜հ, ո՜հ, վա՜յ մեղաւորիս, թէ զի՛նչ եղեւ:
193ա [Փ]ա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր
եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, որ ետ կարողութիւն անկարիս՝ մատնադէտ եւ փծուն գրչի, հասան[ե]լ ի յաւարտ Մաշթոցիս, ի դառն եւ [ի] նեղ ժամանակիս:
Արդ, ես՝ տկարս ի բարիս եւ արագս ի չարիս, սուտանուն Սահակս գրեցի զաստուածարեալ տառս, որ
կ[ո]չի Մաղթոց, ի լաւ եւ ընդիր յօրինակէ, ընդ հովանեաւ Սրխու վանից Սուրբ Աստուածածին եւ Սուրբ
Յովանէսին եւ Սուրբ Մարին[ոս]ին, ի թվականիս հայոց ՌԽԲ. (1593), ի վայելումն Վարդանին, որ ստացաւ
զսա ի հալալ արդեանց իւրոց՝ յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ
իւր ծնօղացն, հաւրն՝ Խալիֆին, եւ մաւրն՝ Գուլստանին, եւ կողակցուն՝ Բեկիջանին, եւ որդոցն՝ Իսիբէկին,
Աղուբին Կա[րա]պետին, Յովանիսին, եւ դստերն
իւրոյ՝ Շն[ա]խաւորին, եւ եղբարցն՝ Սադա[ղին]
|193բ|, [կ]ողակցին՝ Թուրւադին, եւ որդոցն՝ Յակոբին, Ասուատուրին, Վարոցին, եւ միւս եղբաւր՝ Գրիգորին, եւ կողակցին՝ Խէրիքին, եւ որդոյն՝ Խլղաթին,
Ղարամանին, եւ մաւրն՝ Մէրհրիբանին, եւ որդոյն՝
Մուրատին, եւ հօրեղբօր որդոյն՝ մահդասի Ատոմին,
եւ կողակցին՝ Թուրւանդին, եւ որդոյն՝ Յոհանիսին, եւ
Վարդանի քըւերցն՝ Ալամին, եւ որդոյն՝ Յակոբին, եւ
միւս քուրոջն՝ Ջուարին, Գուլիբաղչին, Սուլթանին, եւ
հօրքուրոջն՝ Ազըզին, եւ հօրեղբաւրն՝ Յոհանին եւ մեծ
<բ> պապուն՝ Ասւատուրին, եւ մեծ մամուն՝ Թուրւանդին: Արդ, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ աւրի[նա]կելով, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր
զՎարդան, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն: |194ա|
[Դարձեա]լ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զտէր [Ստե]փանոսս,
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որ ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց՝ յիշատակ
հոգոյ իւր եւ իւր ծնօղացն, հաւրն՝ Պարսամին, եւ
մաւրն՝ Գաւզալին, եւ կողակցին՝ Թուրւանդին, եւ որդոյն՝ Սրապոնին, Յովանիսին, Վարդանին, դստերն՝
Գաւզալին, Սաւլթանին, եւ Նախապետին. Աստուած
ողորմի ասացէ՛ք, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի յիւր
միւսանգամ գալստեան. ամէն: Դարձեալ, կրկին աղաչեմ յիշման արժանի արարէ՛ք զտէր Ստեփանոսն եւ
զիւր կողակց[ի]ն՝ զԹուրւանդէն, եւ զորդին՝ զՍրապիոն, զՅովանէսն, զՎարդանն, եւ դու[ստ]րն իւր՝
զԳաւզալն, զՍաւլթան, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք նոցա. ամէն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զտէր Ստեփանոսն եւ զԾիծանցի Վարդանին, |194բ| ///ուս եկին
յիրար<ար> ու Մաշթոցս գնեցին՝ յիշատակ հոգոյ
իւրենց եւ իւրենց ծնաւղացն եւ իւրենց արեան մեր[ձաւ]որացն՝ կենդանեացն եւ հանգուց[ելո]ցն, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք սոցա. ամէն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զՎարդան եւ կողակիցն իւր՝ զԲեկիջան, եւ զորդիքն իւր՝ զԻսիբէկն, զԱղուբն, զԿարապետն, զՅովանէսն, եւ զդուստրն իւր՝ զՇնախւորն, եւ
զհայրն իւր՝ զԽալիֆն, եւ զմայրն իւր՝ զԳուլստան.
ամէն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զտէր Ստեփաննոսն եւ զկողակիցն իւր՝ զԹուրւանդն, եւ զորդին իւր՝
զՍրապոն, զՅովանէսն, զՎարդիկն, եւ զդուստրն իւր՝
զԳաւ[զ]ալ, Սաւլթան, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք
սոցա, [եւ որ] զողորմին ասէ, Աստուած իւր ողորմե[սցի]. ամէն: Դարձեալ յերեսս անկեալ աղա[չեմ] զձեզ,
ո՛վ լուսերամ դաս քահա|195ա|նայից, որք հանդիպիք
սմա [կարդա]լով կամ աւրինակելով եւ կամ [տեսանե]լով, յիշեսցջիք ի սուրբ եւ ի մաք[րափայլ] յաղօթս
ձեր առաջի անաւրիւն [զեն]մանն՝ ի ժամ սոսկալի
սուրբ պատա[րագ]ին եւ լի բերանով Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք եւ բոլոր հաւատով մեղաց թողութիւն հայցեցէ՛ք հաւատարիմ տանուտր[ո]ջն՝ Վարդանին եւ տէր
Ստեփանոսին, եւ իւրեանց ծնօղաց <նորին> եւ ամենայն վերոյգրելոցս ի սմա, եւ ողորմածն ամենեցուն
առհասարակ ողորմեսցի. ամէն: Եւ արդ, ես՝ յետինս ի
կարգաւորաց եւ անպիտանս եւ անարժանս ի մանկունս եկեղեցոյ, բազմամեղս եւ անիմաստս ի գիրս
գրչութեան եւ յանցաւորս ամենայն պատուիրանացն
Աստուծոյ Սահակ սուտանուն քահանայ, որ մականուն
Չաղար կոչի, որ անուամբս միայն եմ եւ ոչ գործ[ով]
|195բ| [զծն]աւղս իմ՝ զԱւագն եւ զմայրն իմ՝ զՆուբարն, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք [ծնաւղ]աց իմոց.
ամէն: Եւ զմիայբան[ք] ուխտիս զՅովանէս եպիսկոպոս, որ հէրպետ է վանացս, եւ միւս եղբայրքս իմ՝ տէր
զԿարապետն, զտէր Գրիգորն, զտէր Խարապետն,
զտէր Աւետիսն, զմիւս Կարապետն. ամէն: Աստուած
ողորմի ասացէ՛ք վարդպետաց մերոյց եւ խրատու[ո]ղաց, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի եւ թողցէ զանցանս
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ամենեցուն. ամէն: Դարձեալ, կրկին աղաչեմ՝ յիշման
արժանի արարէ՛ք զիս՝ անարժան գծաւղս եւ զհայրն
իմ՝ զԱւագն եւ զմայրն իմ՝ զՆուբարն: Անմեղադիր
լ[եր]ո՛ւք սխալանացս եւ խոշորութեան գրիս, զի կարս
մեր այս է, առաջին գիրս է: Որպէս դիւրին է նաւավարին խաղաղութեամբ հասանել յեզր ծովուն, նոյն եւ
գրչին՝ յետին գիծն ///: |196ա| /// (էջի վերին 10 տողը
կտրուած) չտայ լսել. ամէն: Ո՜հ, ո՜հ /// ///մակս: Լաւ
պահաւղ աւրհնի յԱստուծոյ եւ յամենայն սրբոց. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 113բ (ԺԷ. դ., բոլորգիր, լս.) Աստուա՛ծ, գթա՛ ի
քո ծառայն / եւ ողորմեա՛ քո աղաղնեայն, / խղճուկ
Սօքօն է քո ծառայն, / տո՛ւր ինձ շնորհ իմաստութեան,
|114ա| յորժամ յԱդամ դու ըստեղծեցեր, / նմա պարգեւ շնորե[ց]եր, / ողորմութեան դուռն բացեր, / արքաութիւն խնսեցեր (՞):
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2. 196բ (ԺԷ. դ, բոլորգիր) /// աղա Շաղբէկին եւ
զ[ծ]նաւ[ղ]ս իւր՝ զտէր Խաչատուր[ն], զԱստուածատուրն, Գազպ[ա]րն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս: Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զԳուլինարն եւ զհայրն իւր՝ Մուրատբաշ[խն], եւ զմայրն՝ Աղաբէկին, զեղ[բ]արքն՝
Յունան, Յուսէ[փն] եւ Ղու///:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա սոսնձած պիտակին՝ «Հմր 19.
Մաշտոց գրեալ թ. հայոց ՌԽԲ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս, «Հմր 1142/3354», 1ա ստ. լս., 2ա վր. լս.՝ «3354»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 30բ ստ. լս.՝ «առէք», 37ա ստ. լս.՝
«զարուրէ սիրտ», 70բ լս.՝ «գրչափորց, տէր Առաքել»,
118բ լս.՝ «Ի Աստուծոյ ծառա տիրացու, Աստուած գթա
քո աղաղնեոս (՞)»: 192բ՝ «աբեղա, ատաբլոշո, ադլաշ,
դադշահ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 183բ՝ մարդ, 184բ, 185ա՝ թռչուն:

3355
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՍԱՆԿԹ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Յովհաննէս Չարստանեան Ջուղայեցի:
ԹԵՐԹ՝ 263. չգրուած 1բ, 168ա-169բ, 209բ, 213-16, 261,
262ա: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԻԲx12 (ԺԸ 6, ԺԷ 10, ԻԲ 11, ԺԹ 13, ԺԶ 18):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «HWS chom» (՞)
«WAG», երկգիծ բոլորակ, վերեւում թագ, մէջտեղը՝ կենդանի,
փայտէ ցանկապատ՝ մուտքով, ներսում՝ զինուորական հանդերձով եւ գաւազանով տղամարդ, եւ առիւծ՝ սուրը ձեռքին, վերեւը՝
«PROPATRIA»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,7x15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(8,3x14,5), երկսիւն (170ա-201ա) (17x16,5). սահմանագծուած
կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա), խորագիրք կարմիր, ստ.
լս-ներում ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 25-32: ԿԱԶՄ՝ դարչնագոյն կաշի,
մէջքը դրոշմազարդ, միջուկը տախտակ, աստառը սպիտակ
թուղթ. լուսանցակողերը կարմիր:

Նմուշ 2ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր՝
251ա, կենդանագիր (կատուազգի, վիշապ)՝ 201բ, թռչնագիր
(նաեւ մարդադէմ՝ 170ա): Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, մէջքը ճաքճքած, մէջքին,
Բ. փեղկին՝ ցեցի անցքեր, թերթերին աղտոտուածութեան, խոնաւութեան հետքեր, որոշ թերթերի թանաքը ներծծուած, որոշ
խորագրերի տեղը բաց թողնուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա [Ցանկ] – 1. Արիստոտելի Ստագիրացւոյ Գիրք
բնզանցականաց, որ կոչի յունարէն Մեթաֆիզիկայ ԺԴ.
(14) գիրք... 9. Յիշատակարան Յովհաննէս քահանայի
Շահրստանեացն յամաց 1710-1766:
Ա. 2ա-167բ Արիստոտէլի Ստարգիրացւոյ Գիրք
Բնազանցականաց, որ կոչի յունարէն Մէթաֆիզիկայ

ՌՃՁԹ.-ՌՃՂ. – 1740-1741
Տե՛ս ձեռ. 926 208ա-286ա: ա/2ա-19բ: բ/19բ-22բ: գ/22բ35բ: դ/35բ-51բ: ե/52բ-71բ: զ/71բ-5ա: է/75ա-93ա: ը/93ա-8բ:
թ/98բ-106բ ժ/106բ-16բ: ժա/116բ-31ա: ժբ/131ա-42ա:
ժգ/142ա-58բ: ժդ/158բ-67բ:

Բ. 170ա-88բ [Նորին Դաւթէ փիլիսոփայի մեկնեալ զբանս զայս չորեքտասան գըլխով] Արիստոտէլի Վերլուծական
Տե՛ս ձեռ. 464, 150բ-83բ: ա/170ա-1բ: բ/171բ-3ա:
գ/173ա-4ա: դ/174ա-5բ: ե/175բ-6բ: զ/176բ-7ա: է/177ա-8ա
ը/178ա-9ա: թ/179ա-81ա: ժ/181ա-2բ: ժա/182բ-3բ: ժբ/183բ6ա: ժգ/186ա-7բ: ժդ/187բ-8բ:

Գ. 189ա-201ա Համառօտ հաւաքումն. Յաղագս
Հոգոյ բանականին [թարգ. Ստ. լեհացի]
– 189ա [Յառաջաբանութիւն գրոցս] – Գիտելի է,
զի տեսութիւն յաղագս բնութեան մարդոյ վերաբերի
առ աստուածաբան ի կողմանէ մարմնոյ... ապա յաղագս միաւորութեան նորա ընդ մարմնոյ:
– 189ա-91բ Ցանկ գրոյս – ա. Գլուխ առաջին. Յաղագս էութեան հոգւոյն յեօթն պրակս բաժանեալ... հալեալ լինի քան զայն, որ է բնական բանիւն:
ա. 191բ-200ա Գլուխ առաջին. Յաղագս էութեան
Հոգւոյն յեօթն պրակս բաժանեալ: Առաջին պրակք.
Թէ հոգին ոչ է մարմին – Առարկի առաջինն այսպէս...
զհրեշտակ, որ ոչ ընդ մարմնոյ միաւորի:
բ. 200ա-1ա Գլուխ երկրորդ. Յաղագս միաւորութեան հոգոց ընդ մարմնոյ, ի յութ պրակս բաժանեալ
[Առաջին պրակք]. Թէ սկիզբն իմացակ[ա]ն միաւորի
ընդ մարմնոյ որպէս տեսակ – Ընդդէմ առարկի. Նախ
երեւի սկիզբն իմացական ոչ միաւորի... որով այս
արարումն, որ է իմանալն:
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Դ. 201բ-09ա [Դիոնիսիոս Թրակացւոյ Արուեստ
քերականութեան]
Տե՛ս ձեռ. 267, 229ա-42բ: ա/201բ: բ/201բ: գ/201բ:
դ/201բ-2ա: ե/202ա: զ/202ա-3ա: է/203ա-3բ: ը/203ա: թ/203ա:
ժ/203աբ: ժա/203բ: ժբ/203բ: ժգ/203բ-5ա: ժդ/205ա: ժե/205բ:
ժզ/205բ ժէ/205բ: ժը/205բ-6ա: ժթ/206ա: ի/206ա-7ա:
իա/207ա: իբ/207աբ: իգ/207բ իդ/207բ-9ա (վերջը այլ՝ «Ստորադասականքն կրաւորականն նոյնպէս ըստ այլոց յեղանակացդ. ամէն»):

Ե. 210ա-12ա Մեկնութիւն բառից քերականին.
Վերլուծութիւնն ընթերցութիւն – Ներկուռ ըստ կուտ
կամ խխ կամ կիրթ կամ վարժ... ԶԱստուած
հայցական, Է Աստուած՝ հոշական. ամէն:
Զ. 217ա-53բ Գիրք Սահմանացն Դաւթի
Տե՛ս ձեռ. 464, 95ա-149բ: [նախերգանք]/217ա-8բ:
ա/218բ-22բ: բ/222բ-4ա: գ/224ա-6բ: դ/226բ-9բ: ե/229բ-31ա:
զ/231ա-2բ: է/232բ-3բ: ը/233բ-5ա: թ/235ա-6ա: ժ/236ա-9ա:
ժա/239ա-40ա: ժբ/240բ-2ա: ժգ/242ա-3ա: ժդ/243աբ:
ժե/243բ-5ա: ժզ/245ա-6ա: ժէ/246ա-8ա: ժը/248ա-9ա:
ժթ/249ա-51ա: ի/251ա-2ա: իա/252ա-3բ:

Է. 253բ Դաւթի եռամեծի եւ Անյաղթ փիլիսոփայի
ընդդէմ չորից առարկութեանցն Պիհտոնի իմաստակի եւ սահմանք եւ տրամատուութիւն իմաստութեան
մինչեւ ցայս վայր – <Ա>Ընդ այնոսիկ առաջիկայ բան
իմաստնոցս. Ամենայն չար տանջելի ոչ ոք տանջեալ...
ապա ուրեմն ոչ է անեղ. Աւրհնեալ է Աստուած. ամէն:
Այս գծածք հանդիսադիր խմբից առաջնոցն տառից
տրամախոհ իմաստասէր մակացու արանց ներբողեալ
Դաւթէ եռամեծէ ընթադրեցաւ:
Ը. 254ա-5բ Դաւթի փիլիսոփայի Առածք հինգ
Տե՛ս ձեռ. 464, 184ա-7բ: ա/254աբ: բ/254բ: գ/254բ:
դ/254բ-5բ: ե/255բ:

Թ. 255բ-6բ Նորին [Դաւթի Աթենականի Հայոց
փիլիսոփայի բան] վասն բաժանման – Ամենայն որ
միանգամ բաժանեալ գոյ... ըստ որում բոլորն որպէս
բոլոր բնաւորեցաւ պահել:
Ժ. 256բ-7բ Նկատումն Արիստոտէլի – Ուսուցանէ
մեզ ի բնալսողութեանցն այնոցիկ... եւ կրթութենէ բանի ունի մարդս:
ԺԱ. 258ա-60բ Արիստոտէլի Յաղագս առաքինութեանց առ Աղէքսանդր թագաւոր – Գովելի են գեղեցիկքն եւ պարսաւելի գարշելիքն... որք են ի պարսաւելեացն. Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
ԺԲ. 262բ-3բ [Տարեգրականք կենաց գրչի]
ա. 262բ Թվին փրկչին 1710, Աւգոստոսի 25, որ է
թվին հայոց ՌՃԾԹ. (1710)... որոյ անուանակոչեցին
եղկելոյս Յօհաննէս<ս>:
բ. 262բ Իսկ զկնի ութ եւ տասան տարւոյ, որ էր
թվին փրկչին 1728, Աւգոստոսի 25 եւ թվին հայոց ՌՃՀԷ.,
Հրոտից Ժ... անարժան սուրբ կարգին տէր Յօհաննէս:

1492

գ. 262բ Թվին փրկչին 1741, Դեկտեմբերի 10, որ է
թվին հայոց ՌՃՂ. Սահմի ԻԶ. (26) եւ թվին փոքր ՃԻԶ...
երեքշաբաթ օրն, վաղճանէլայ սուրբ Յակոբի պաս
հինգշաբաթ օր լսեցի, երեկոյն 9 1/2 սահաթին:
դ. 263ա Թվին փրկչին 1728, Սեպտեմբերի 1, թվին
հայոց ՌՃՀԷ., Հրոտից ԺԷ. (17), թիվն փոքր ՃԺԳ. Նադար... մօրէ ելաւ աստուածային շնորքն իւր վերայ լինի:
ե. 263ա Յամի Տեառն 1732, Սեպտեմբերի 1, Լուս ի
2քն, հայոց թվին ՌՃՁԱ. Հրոտից ԺԷ. (17)... իւր առատ
ողորմութեամբն. ամէն:
զ. 263ա Թվին փրկչին 1751, Օգոտոս 14, պատկեր
օրն աստուածապաս չորեքշաբաթ օր... աստուածային
շնորհն իւր վերա լինի:
է. 263ա Թիվն փրկչին 1763, հօկտեմբերի 29, առաւօտէն 2 սահաթին, պատկեր օրն չորեքշաբաթ առաւօտին... ուր ստեղծօղն ճանաչի եւ հրաման պահի:
ը. 263բ Աստուծով թիվն 1705, Փետրվարի 7ումն,
առաւօտէն 25... Յոհանէսս գրեցի:
թ. 263բ Աստուծով 1766, Յունվարի 7 ումն, կէսօրէն սահաթ 55 մնուդին պատկեր օրն շաբաթ... զամենայն ժամանակս կենաց իւրոց կնքաւ, որն էր Աստապատեցի Զառաֆէնց Բունեաթի որդի պարոն Մօսէսն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Կազմի Ա. փեղկի աստառին. Գրեալ ի Ս. Պետերբուրգ, յամին 1740, ձեռամբ Յովհաննէս քահանայի Չարստանեանց, որդւոյ Պետրոսի, ի գեղջէն
Նոր-Ջուղայոյ:
260բ Գրեցի ձեռամբ մեղապարտ գրիչ տէր Յոհանիսիս, ի յարքայանիս քաղաքն Սանկթ Պետրսբուրք,
թվին 1740, սակս վայելման ինձ՝ մեղապարտիս, որ եմ
որդի Պետրոսի, ի ցեղէն, որ մականուամբ կոչեն
Չարստանեան, ի քաղաքէն Շօշու, որ կոչի Իսպահան,
ի գեղջէն Ջուղայոյ: Արդ, հայցեմ ի ձէնջ՝ հանդիպողացդ, անմեղադիր լինէք սխալանաց իմոց, զի որքան
էր կար մեր՝ ջանացաք: Վերջ:
2. Ստացողի. 167բ Ստացա արդեամբ իմով սակս
վայելման ինձ՝ մեղապարտ Ջուղայեցի Շարստանէնց
Պետրոսի որդի տէր Յոհանիսիս, թվին փրկչին 1741:
ՆՇՈՒՄ՝ Կազմի Ա. փեղկի աստառին սոսնձած դրոշմանիշ պիտակին՝ «шкаф, полка Հմր 28, պրոֆ. Սերովբէ Պատկանեանի գրք. 44», «Հմր 1452», 1ա՝
«1152/335», «1740. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 170ա
(մատիտով)՝ «տպեալ, տպ., տպ. երես 557», 188բ (մատիտով)՝ «մինչեւ ցայս վայր տպեալ է», 256բ՝ «մինչ
ցայս վայր տպեալ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 209ա՝ «добрь, չատ, չպջ եւ սվ, տ, ու
փ ք», 209բ՝ «շատ», 212բ՝ «շատ, ժամանակաց գիր,
1767, 1, 1776, Փետրվար ջր., ր, 2 հակ»:
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ՅԱԿՈԲԱՅ ԱԲԵՂԱՅԻ ԱՆԴՐԻԱՆԱՊՕԼՍՈՅ՝ ՔԱՐՈԶ ԵՒ ԿՏԱԿ
ՈՒՐԲԱԹՈՒ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ 14: ՊՐԱԿ՝ Ա՝ 14. ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ բուսական զարդագծերով պարուրուած թագ (՞): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 24x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (20.3x12). սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝ 29-32: ԿԱԶՄ՝
ծաղկաթուղթ, մէջքը եւ անկիւները կանաչ մոմլաթ. միջուկը՝
ստուարաթուղթ, աստառը բաց վարդագոյն չգրուած թուղթ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+1Բ. բաց մանուշակագոյն չգրուած թուղթ, մասն
կազմաստառի:

Նմուշ 6ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը, կազմաստառը, պահպանակները ԺԹ. դարի, թերթերի եզրերը մաշուած, թ. 12՝ պատռուածք,
թերթերին աղտոտուածութեան զանազան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-14բ Քարոզ եւ կտակ յաղագս Մեծի Ուրբաթու
սգոյն, ասացեալ եւ շարադրեալ ի յետնորդ միաբանէ
Սրբոյն Սաղիմայ եւ ի յանարժան սպասաւորէ Յակոբայ աբեղայէ յԱնդրիանուպօլսոյ – Այսօր սգալի է
մեզ տօն եւ յոյժ կարի ողբալի... ասասցուք. Ո՜վ որդի
Աստուծոյ, ձայն քոյ առաջինն մահա[ցոյց] ///:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, շղագիր
– 6բ (արտ. լս.) Յիրաւի մեծ էր համբերութիւն Յիսուսի ի ժամոյս այսմիկ, քան թէ համբերութիւնն Աղէքսանդր Մակեդօնացւոյ՝ յորժամ թքանցեալ եղեւ ի Նիկօլայոսէ Ակառնանեաց թագաւորէ եւ երկայնամտեալ
սրբէր, քանզի նա իւր հաւասարորդացն անարգեալ
ակամայ համբերէր, իսկ Տէրն մեր ի գործոց ձեռաց
իւրոց եւ ի յանարգ ծառայից թքանեցաւ եւ նախատեցաւ եւ կամաւ համբերէր յամենեցուն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս 1ա՝ խորագիրը:

ՆՇՈՒՄ՝ Ա փեղկին՝ «Հմր 5», Պհպ. Աա՝ «Հմր 62, I
թղթ., թղթ. Հմր 1, վ. Հմր 62, ՁԵռ. Հմր 3356, ԺԸ. դար»,
1ա՝ «Հմր 6գ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «Է» (երկիցս), 9ա՝ «Դեկտեմբեր՝
գերագոյ», «Մ» (երկիցս), 9բ՝ «Ի բազում», «211111»,
10ա՝ «Իսայ», «եղ», 10բ՝ «Գերա, գերա, գերայ», «գե»
(երկիցս), 10բ՝ «Храшиловь» (երկիցս), «Арътем
Сультановъ», 11ա՝ «Храшило», «Храшиловь»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 13բ հանդիպակաց երկու թռչուն՝ Ս
գիրը:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 84. չգրուած 1ա, 67բ: ՊՐԱԿ՝ 1-10x8 (1, 9՝ 10): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. այլ՝ կապոյտ թուղթ (11-18), լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 30-1՝ թագով պսակուած եռագիծ շրջանակ, կենտրոնում՝
ձիանման կենդանի, բերանին վեցթերթ ծաղիկ եւ անորոշ
նշաններ, 35՝ «ԽԼ», 38-9, 54-5՝արտաքուստ ոճաւորուած քառագիծ շրջանակ՝ կենտրոնում 2 ոտքերի վրայ կանգնած կենդանի
(ձի՞), առջեւում դրօշ, ձեռքին՝ գործիք (ուրագ՞), թ. 62-3, 72՝
«1823», թ. 73 եւ 70՝ «1821, ВФКИ» եւ այլուր: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21x17,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17.5x13.2), երկսիւն՝ 60-84
(17.5x12): ԳԻՐ՝ նոտրգիր, շղագրանման (նմուշ՝ 49ա), բոլորգիր՝
2աբ, 57-59բ (նմուշ՝ 58ա): ՏՈՂ՝ 20-30: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝
թուղթ, մասն Պտռկ-Պհպ-ի. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 49ա

Նմուշ 58ա

ՊԱՏԱՌԻԿ–ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԺԹ. դար: Կազմաստառ Ա, Բ, Գ, Դ
+ Ե, Զ, Է, կազմաստառ Ը*՝(Ա-Դ՝ գրութիւնը հակառակ դիրքով,
Ե-Ը՝ գրուած ընդլայնակի): 3 Թուղթ՝ 21x17. միասիւն (19x13.5),
շղագիր (նմուշ՝ Գբ), տող՝ 10, 16-18: Կարդալ՝

Նմուշ Գբ
ա. Պտռկ-Պհպ. Բբ-Բա (հակառակ դիրքով) Աղօթք երեկոյեան –
Հօր Աստուծոյ, Որդի եւ Բան... Այժմ եւ յաւետ եւ յաւիտեայն:
բ. Պտռկ-Պհպ. Դբ-Դա (հակառակ դիրքով) Աղօթք առաւօտեան – Օրհնեցէ՛ք մանկունք ըզՀայրըն անցեն... Շնորհիւ քո
կեցո՛ ի կեանս կըրկին:
2. Պտռկ-Պհպ. Գբ (հակառակ դիրքով) [Քերականութիւն] –
Ոմանք առնուն զհայցական, եւ են սոքին իբրու գեր, քան գերքան
եւ հանդերձ մակբայիւքս... Ոմանք առնուն զպարառական, եւ են
սոքին շուրջանակի գեր:
3. Պտռկ-Պհպ. (հակառակ դիրքով) Գբ-Գա Բարեմիտ եղբօրդ իմոյ Ստեփանիդ յոյժ բարեւ կու մատուցանեմ – Զ. թուղթն
պատուելի եղբօրդ իմոյ, որ գրեալ էիր... Ի բազում ժամանակաց
հետէ ունիմ սէր ընդ քեզ:
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4. Պտռկ-Պհպ. Դբ (հակառակ դիրքով) [Մկրտութեան ցուցակ] – Պետրոս քահանայի վասն Յարումանց Պակլարին...
Շթիրանց Առաքէլ:
5. Պտռկ-Պհպ. Եա(գրուած թերթի երկայնքով) [Թուղթ] – Ի
28 Նոյեմբերի մնամ մաքուր աղօթիցդ միշտ. 1827 ի Շուշի կարօտեալ Ալէքսան Արզ[ու]մանեան նուաստ ծառայ քո, գերապատիւ ըստ հոգւոյ հայր մեր Յովսէփ վարդապետ. Բարի՛ վարժապետ, քոյ հրամանոց գրեալն, որ ի Նոյեմբերի 15ին գրեալ էիր...
ողջ լե՛ր, ի յատուկ պարծան մեր (Կրկ.՝ Եբ եւ կազմաստառ Ը,
Զբ-Էա, Էբ եւ Զա):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վրան զանազան բծեր,
քերծուածքներ, եզրերը մաշուած, երեւում է միջուկ-տախտակը,
լուսանցակողերի կարմիրը թափուած, աղտոտուած, խիստ
սեւացած. Պտռկ-Պհպ. Ա, Բ՝ մասն կազմաստառի. թերթերը խոնաւութիւից տեղ-տեղ մգացած, թ. 41, 42՝ վերին մասը եւ ՊտռկՊհպ. Ա-Գ՝ պատռուած, Պտռկ-Պհպ. Ա-Դ, 69ա՝ գրուած հակառակ դիրքով, Պտռկ-Պհպ. Ե-Ը՝ գրուած ընդլայնակի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. [Աղօթք]
1. 5ա-8բ Աղօթք յատուկ վասն առանձին աղօթօղի – Եւ արդ, ես՝ յետնեալս եւ անարգագոյնս, ամենաթշուառս... փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ
Հոգւոյդ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: – 8բ-9ա Յաւարտ բանիս աղերսանաց / եւ զայս հայցեմ, Տէր իմ
Աստուա՛ծ, / զի իցէ սա տուփ քոց շնորհաց՝ / ի տալ
դեղ եւ այլոց վիրաց: / Զի որք սովաւ զղջմամբ սրտին /
առ աղբիւրդ բարեաց մատչին, / Լուիցես աղաչանաց
նոցին՝ / տալով նոցայ զպիտանին: Զի յամենեցունց բերանոց / փառք քեզ յար նուիրեսցին:
2. 9աբ Աղօթք առ ամենասուրբ Աստուածածինն
Մարիամ – Յետ այսքան վշտանգեալ անձամբ բաշխելոյ զդուռն ողորմութեան... ասաց, թէ ահա մայր ձեր,
զոր ինչ եւ կամիցիք ի դմանէ, խնդրիցէք այսուհետեւ:
3. 11աբ [Աղօթք առ ամենասուրբ Աստուածածինն Մարիամ] – Արդ, ո՛վ մայր ողորմութեան, սուրբ
Աստուածածին Մարիա՛մ... Եւ զմայրդ ողորմութեանն
գոհութեամբ բարեբանեցից յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
4. 11բ-2ա Աղօթք առ երկնային զինուորութիւնսն
– Արդ, առ ձեզ է աղաչանքս, ո՜վ երկնայինք եւ անմարմինք... զի ընդ ձեզ փառաւորեցից զՀայր եւ զՈրդի
եւ զՍուրբ Հոգին յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Բ. [Բառգիրք]
1. 18ա-56բ – (Ա-Փ) Արաժամ՝ Երեկոյ կամ երիկունն... Փին՝ աղբ կամ փէյին:
2. 61ա-6ա (Ա-Օ) Արաղչին՝ Գլխարկ... օգնութիւն՝
նպաստ:
3. 66բ Անուանք մեծագին ականց – 1. Զապարճատ՝ յուսպիս... 16. Յակինթ՝ ոսկեգոյն, սարթ եաղուտ:
4. 68ա-74 (Ա-Ջ) Արտաչէս՝ Մեծ թագաւոր Պարսից... ջեռանիմ՝ տաքանալ*:
* 68ա (ստ. լս.)՝ «Դ. հարիւր Ի. (420) տուն»:

Գ. [Տաղք]
1. 2ա-4բ [Առաքել վարդապետէ. ձեռ. 3504, 167բ-
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68ա]. Աղօթք ամենասուրբ Աստուածածինն, առ ամենայն սուրբսն յետ եկեսցէին երգելի (Ա-Ք) – Աստուածածին ամէնօրհնեալ / զպաղատանս մեր ընկալ... զՀոգիդ Սուրբ բարեբանեմք, / Երրորդութեանդ երկրպագեմք. ամէն:
2. 4բ-5ա [Անխորագիր] – Բանն զհոգին կեցուցանէ, / Աստուածային սուրբ գիրն ասէ... տալով նմա
զոր ինչ խնդրէ, / զհոգիս նորին կեցուցանէ*:
Ծաթ. Այս տաղի հեղինակ մի տեղ համարւում է Առաքել
վարդապետը՝ ձեռ. 3504, 167բ-8ա (այստեղ թերի է), միկ այլ
տեղ՝ Վարդան վարդապետը՝ ձեռ. 11, 94ա-6բ:

3. 17աբ Տաղ առ հասարակ ամենայն սրբոց –
Պաղատանօք Աստուածածին, / անապական եւ միշտ
կուսին... որք ի նեռէն կատարեսցին:
4. 56բ Երգ առ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, յայլմէ
ասացեալ – Փա՜ռք քեզ, Քրիստոս, որ հասուցեր / ի
ժամս յայս զանարժանս մեր... այժմ եւ անզրաւ միշտ
յաւիտեան:
Ծնթ. Նոյնը տե՛ս Ա. կազմաստառին:

5. 57ա-9ա Ոտանաւոր ի Խաչատուր դպրէ ասացեալ («Ա-Ք», «ԽԱՉԱՏՈՒՐ») – Արարիչն Աստուած, /
որ զԱդամ ը[ս]տեղծեաց, / առեալ հող ի յերկրէ՝ / իւր
ձեռօք կազմեաց... Ոգիս անբարի / ւիւծեալս նորոգեա՛,
/ Րէդ համայնի:
6. 60ա Տաղ առ խաչելութեան Քրիստոսի («ԽԱՉԱՏՀՒՐ») – Մայր Յիսուսի կայր առ խաչին / եւ արտասուօք ի պատուանդանին... ւեւծեալ հոգոց մեր նորոգչին, / րախճանական ձայնի փրկչին:
7. 60բ Երգ զաւուր Կիւրակէի, ասացեալ տեառն
Սիմէօնի սրբազան կաթողիկոսի ամենայն Հայոց –
Աստուա՛ծ հզօր, Հա՛յր գթութեան, / աղբի՛ւր առատ
ողորմութեան... Ի փառս սուրբ Երրորդութեանդ / այժմ
եւ յապայ եւ յաւիտեան:
8. 67ա [Յովնաթանայ Վասն գինւոյ] – Էր չեք
խնդալ միոյ / այսօր ունիմք լաւ գինի սառն... յիշեմք
Յովնաթան, / խմեմք գինի, ձեզ անուշ լինի... թասէրն
չինի, ձեզ անուշ լինի:
9. 74ա Տաղ յայլմէ նորոյ առ սուրբ Աստուածածին – Անեղ բանին օթարան, / Սուրբ Հոգոյն ընդունարան... զանձն իմ մեղսածին, / ձեռաց որսօղ օձին:
10. 74բ Ոտանաւոր ի Խաչատրոյ («Ի ԽԱՉԱՏՈՒՐ
ԴՊՐԷ») – Ի ձրիաբաշխ արդեանց Հոգւոյն / արբին յոլովք յաճախագոյն... նաեւ պահեա՛ զիս յարթուն, / զի
մի՛ եղեց նիրհմամբ ի քուն:
11. 75աբ Նորին գերագոյն գովեստ առ սուրբ Աստուածածին Մարիամ («Ի ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԴՊՐԷ») – Ի
յարմատոյն Յեսսեայ / ծաղիկ զնձիւղեալ բարունակ...
Յեսսեայ եւ դուստր Աննային / առ քեզ դիմեն համայն
ազգ ադամային, / զքեզ բարեխօս ունին Որդին միածին:
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12. 75բ Դարձեալ առ կոյսն սուրբ, որ վերաբերին
գլխատառքն ի Մարիամ («ՄԱՐԻԱՄ») – Մարիամդ
անուն լուսաւոր լսի, / ի թարգմանչաց մերոց այսպէս
առասի... Աղերսեմ թիւ հաշուականիս առաջի մեր
փրկչին յար յիշեսցես զիս. ամէն:
13. 80ա [Նորին Սիմէոնի. ձեռ. 7259, 8բ-9ա] Տաղ
գարնան եղանակի – Ահա եհաս գարունն ազնիւ, /
որում համայք զարդարին... զարդն սոցա, չէ երեւի, չէ
երեւի, չէ երեւի*:
14. 80աբ Տաղ նորին Խաչատուրոյ առ սուրբ Աստուածածինն – Կարօղ բանին օթարան, / Հօր ծօցածին բնակարան... փրկեալ զանձն իմ մեղսաշին / ի ձեռաց որսօղ օձին:
15. 80բ [Պաղտասար դպիր. ձեռ. 6998, 54ա].
Տաղ առ Քրիստոս Տէր մեր – Քեզ, ո՛վ փեսայդ եկեղեցւոյ, / երգեմք հոգով ալէլուեայ... սահմանեցեալ քո
գալստեանդ ի քննութիւն ալելուեայ:
16. 80բ-1ա Տաղ առ փրկիչն մեր Յիսուս («ՓՐԿԻՉ»)
– Փրկաւէտ մահուան քո զգինս, / որ անկեալ դնիմ
յանկողինս... առ գթածդ ներօղըդ աղերսեմ:
17. 81ա Տաղ առ Սուրբն Աստուածածին – Մայր
ցանկալի հիանալի, / յոյժ տենչալի աննման... Մարիամ
մայր գովելի, լի, լի... Մարիամ:
18. 81բ [Գրիգոր Ուշականցի. ձեռ. 6440, 1ա].
Տաղ ուրախութեան – Զօրէղ փչումն ուժգին հողմոյ, /
եկն ի լերանց հիւսիսոյ... ողբալով նոցին երգէ, / ո՜հ
իցէ արդ, ո՜հ իցէ արդ:
19. 81բ-2ա Տաղ ուրախութեան ի ժամանակի
գարնան – Ի կետ գարնան եղանակին, / պլպուլն
եկեալ շրջեր յայգին... գոչելով՝ Վա՛րդ, նազելի վա՛րդ,
գովելի վա՛րդ:
20. 82ա [Ղազար Ճահկեցի. ձեռ. 3416, 3բ]. Տաղ
ծննդեան Յիսուսի – Ղամբարափայլ սրբոյ տօնիս,
աւետի՜ս / ի մեր առցուք զխորհուրդ բանի, աւետի՜ս...
բազմեալ ի գիրկս Մարիամայ, աւետի՜ս:
21. 82ա Տաղ յարութեան – Իսկ մեծ Մարիամ
Մակդաղենացին՝ / եկեալ խնկեալ տերունեան մարմին... եւ աշակերտացն այն մետասանին:
22. 82ա-3ա Տաղ նորին ասացեալ՝ ի Խաչատուր
դպրէ առ Մայր Աթոռն Սուրբ Էջմիածին – Խորանայարկ լուսով լի, լուսով լի / երկնահանգէտ սխալի,
հրաշագեղ լուսանկար հրաշալի, հրաշալի... եւ թողցէ
մեզ զյանցանս հրաշազան:
23. 83աբ Տաղ նորին՝ ասացեալ զղջման եւ ապաշաւանաց անձին իւրոյ («ԽԱՉԱՏՈՒՐ») – Խաւար մտօք
խոտորեցայ, / զկնի չարին միտեցայ... արդ, սիրելի՛ք,
զայս մաղթեցէ՛ք / սոքօք զՏէրն աղաչէցէ՛ք:
24. 83բ Տաղ ծննդեան Յիսուսի Քրիստոսի –
Յայնժամ բերկրեալ զԱստուած օրհնէր, / համէղ ձայնիւն զայս ասէր... շատ մի՛ ննջեր, բա՛ւ է, զարթի՛ր:
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25. 83բ-4ա Տաղ ջրօրհնեաց – Այսօր ձայնն հայրական, / յերկնից իջեալ հաճոյական, / սիրեցելոյ Որդոյ վկայ... յայտնեալ ի քեզ սուրբ Յորդանան, / ա՛յ
յորդորէ, գետ յորդորէ՛՛:
26. 84ա Տաղ նորին՝ ի Խաչատրոյ, առ ծնունդ
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ աւետիս (տաղ
ծն[ն]դեանն յայլմէ եւս ասի) – Այսօր մեծ սքանչելի՝
աւետիս, / իջեալ յերկնից Տէրն ամենի... ձեռամբ ամենօրհնեալ կուսի՝ / Մարիամ աստուածածնի:
27. 84աբ Տաղ ծննդեան յայլմէ – Այսօր մեծ սքանչելի, աւետի՜ս / իջեալ յերկնի Տեառն ամենի, աւետի՜ս... քաղցրութեամբ ի մեզ գթասցի, աւետի՜ս (փոփոխակ նախորդի):
28. 84բ Տաղ աւետեաց – Անեղին տաճար Բանին
բարերար, / գովեալ Տիրամայր դու յամեն լեզուէ. է՜ է՜
է՜... Տիրամայր, որ զԱստուած ծնար:
29. 84բ Տաղ պատարագի հաղորդութեան («ԽԱՉԱՏՈՒՐ») – Խորհուրդն ծածկեալ այսօր յա[յ]տնեցաւ,
/ արարիչն Աստուած աստ խոնարհեցաւ... րաբունւոյն
մարմնով արեամբ յագեցաւ: Վերջ մատենիս:
Դ. [Բանք զանազանք]
1. 10ա Երազացոյց կրկին ի վերայ երկոտասան
կենդանակերպիցն – 1. Աճումն ըռզակի՝ երազն բարի
է միշտ... 12. Քո ըռզակն շատանայ՝ հեռաւոր գայ:
2. 10աբ Կանօն արիւն առնելոյ, դեղ խմելոյ, բաղանիս գնալոյ, շինուած շինելոյ, որսալոյ, փայտ եւ
տախտակ կտրելոյ, սերմանելոյ, տնկելոյ եւ պատուաստելոյ – Վերոյ գրեալ երազացոյցն եւ հետեւեալ
առօրեայ իրաց կանօնս ըստ Լուսնոյ կենդանակերպից
ընթացիցն գնան... ի միջոցի երկուցն եդաք:
– 10բ Կենդանակերպքն են՝ աղիւսակ... – Ամէն
մէկ բնաբանի... ի միջոցի երկուքն եդաք:
– 10բ Կիրառութիւն յառաջադիր ցուցակաց –
Կա՛լ զաւուրս Լուսնոյն... զքոյդ խնդիրն:
3. 12ա-6բ Յաղագս շարժական միջոցացն* –
Զպատկեր օրն Յայտնութեան այսպես արա՛... Աղիւսակ ձայնագիւական՝ 14բ, 15ա, 16աբ:
* Սրանից առաջ՝ 12ա էջում կայ գրչի գրած հետեւեալը՝
«Աստի ի վայր արժան վարկաք զհամառօտ ինչ իբրու տօմար
արձանացուցանել՝ ի պատրաստական պէտս գործառութեան,
ընդ որ եւ քանի մի պիտանի տաղս եւ ոտանաւորս յայլեւայլ
անձանց ոգերեալս, զորս գրել ոչ դանտաղեցայք»:

4. 59բ Յաղագս նախնի ազգացն մերոյս Լուսաւորչին, թէ որո՞ց սերն դոցա է եւ կամ յորո՞ց
անուանց կոչին սոքա պա[հ]լաւունիք – Ի նախնւոյն
մերս Հայկայ սերունդ սկսեալք իւրեանց... յայս սակս
կոչին պալհաւունիք:
5. 77ա-80ա Յաղագս լինելութեան աշխարհի –
Հարցումն. Սոյն աշխարհ ի յաւիտենից էր այսպէ՞ս, թէ՞
յետոյ ստեղծեցաւ. պխ.՝ Անեղ, անսկիզբ, անժամանակ... Որոյ զժամանակն ոչ ոք կարէ գիտել, բայց
միայն Հայր, զոր ետ յիւրում իշխանութիւն:
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ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ. ԺԹ. դար, շղագիր
1. 1ա Խաչատուր քահանան վասն մկրտութեան
Շիթիրանց Սիմոօնին... Աւաքանց Գիրգորդ:
– 76բ (հակառակ դիրքով) Խաչատուր քահանան
վասն մկրտութեան – Խաչաւին տղայ Սիմոնին վասն
մկրտութեան... ի փորձանաց զմեզ փրկիչ:
2. 60ա [Ժամանակագրականք] – 1829, Յունիսի
10ին Մովսէսն ծնաւ: Ի ՌՄԽԴ. (1795) թուին Աղամամատ խանն զԹիփլիզու քաղաքն առեալ աւերեաց: Ի
ՌՄԽԶ. (1797) թուին սովն եկն յաշխարհ: Եւ ի ՌՄԽԷ.
(1798) թուին մահն եկն, որ էր վասն մեղաց: Եւ ՌՄԾԲ.
(1803) թուոջս մերում ըռուսն եկն ի մերս երկիր եւ
եառ զբերդն Կանձակայ: Եւ 1847 ամին խոլերն եկն
Ղարաբաղ (այսչափ):
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3. 76ա Ի գիրք ծնողիդ մերոյ հանգչիլ երբ իցէ...
ո՜վ մայր, երբ իցէ:
4. 76ա Ի կրեաց նախկին վայելմաց... ի մահ ցաւոց
հանեցին զիս, հանեցին:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պտռկ-Պհպ. Բա՝ «բազում գրային», 1ա
«Գրչափորձ առնելոց գրչի», մատիտով՝ «խնամի Զաքարին», 5ա՝ «Մարգար», 60ա՝ «77777888», 75բ՝
«Սարգիս արքես», 84բ «Ամենայն եկեղեցականք սպասեն քում գալստեանդ», Պտռկ-Պհպ. Զա՝ «գերապատիւ
ըստ հոգոյ Հայր մեր Յօսէփ, վարդապետ բարի բարի
վարժապետ», Պտռկ-Պհպ. Զբ՝ «Նուէր Մատենադար[ա]նին, տէր Եսյանց Սեդրաքից», Պտռկ-Պհպ. Էբ՝
«Զգործ ցուցից, գործս, զգործս»:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա փեղկին փակցուած դրոշմանիշին՝ «19
գ.ն.ճ.», Բ փեղկին կարմիր մատիտով՝ «1182», Պհպ.
Գա՝ «1182/3357»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՃԼԶ. – 1687, ՌՃՂԵ. – 1746, ԺԸ. դար
ԳՐԻՉ՝ Մինաս երէց (Ա.՝ 3ա-36բ, 43ա-87ա), Անանուն Ա.
(89ա-96ա), Անանուն Բ.՝ (37ա-41ա), Ղազար վրդ. (Դ.՝ 1ա-3ա):
ՍՏԱՑՈՂ՝ Մովսէս քհնյ. (Ա.), 37ա-41ա՝ Վասիլ ծառայ (Գ.), Գրիգոր քհյ՝ (Դ.):
ԹԵՐԹ՝ 96*. չգրուած՝ 42աբ, 87բ, 88աբ: Պրակ՝ 8+Ա-Ժx12 (Ա,
Գ, Ժ՝ 8, Բ, Դ, Ե՝ 6, Թ՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ 19՝ փոքրիկ շրջանակ՝ մասն այլ պատկերի, 38՝ «LG»,
59՝ երեքնուկ, 60-61՝ առիւծ (՞), 94՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18x11.5, 3ա-96ա), երկսիւն՝
(18.5x11.5, 1ա-2բ): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ Մինաս երէց՝ 43ա,
Անանուն Գ.՝ 89ա, Ղազար վրդ.՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 26-35: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ Ա.
փեղկ՝ կապոյտ կտաւ, Բ. փեղկ՝ սպիտակ թուղթ՝ մասն պրակի (ստ.
աջ անկիւնից պատռուած, երեւում է կապոյտ կազմաստառը):
* Թ. 96՝ կազմին փակցուած որպէս աստառ: Ունի յետագայի անկանոն թերթակալում՝ ա-կէ., որ է՝ 9բ-36բ, կը-ճժ., որ
է՝ 43ա-65ա, ճի-ճկ., որ է՝ 65բ-67բ, ճհա-ճղթ., որ է՝ 68ա-82ա,
բճ-դճդ., որ է՝ 82բ-96ա:

Նմուշ 2ա

Նմուշ 43ա

Նմուշ 89ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 9ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝
կարմիր, կապոյտ, կանաչ, շագանակագոյն:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, խոնաւութիւնից ծալքեր
տուած, եզրերի եւ մէջքի կաշին տեղ-տեղ ընկած, երեւում է միջուկ-տախտակը, վրան կան ճաքեր եւ քերծուածքներ, ցեցի
անցքեր, 3ական կապիչներն ու գամերն ընկած. Լուսանցակողերը մաշուած, սեւացած, խոնաւութիւնից ձեւափոխուած. թերթերը
խոնաւութիւնից դեղնած, վրան մեծ գորշաւուն հետքեր, թ. 1՝ կիսով չափ, կազմաստառ (թ. 96)՝ աջ անկիւնից՝ պատռուած-ընկած, թ. 2՝ հիմքից անջատ, թ. 3, 4, 7 եւ այլն՝ հիմքից մասամբ
անջատ, ստ. լս-ում արուած թերթակալումը (անկանոն), այնուհետեւ թ. 37-42 աւելացուած եւ լրացուած այլ՝ հաւանաբար,
Ղազար վարդապետի ձեռքով, 1746 թուին: Որոշ թերթեր կտրած.
թափուած հատուածները տե՛ս Բվնդ.:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 1ա-3ա [Խրատ քահանայից] – /// (քահանայի)
կինն մեռանի, չէ պարտ գնալ անապատ... զմեզ Քրիստոս Աստուած այնպիս[ի] անքաւելի մեղացն:
բ. 3աբ Վասն ամացն եւ կենացն Ադամայ – Եւ
այս են ամք աւուրց կենացն Ադամայ... անդ թաղեցին
եւ զԼիայ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
գ. 3բ-4ա Վասն մահուանն Ադամայ եւ տերեւոյն,
որ տնկեցաւ ի գլուխ նորա – Եւ յորժամ փոխեցաւ
Ադամ... որք զԱստուած բարկացուցանեն, փառք Աստուծոյ մարդասիրին:
դ. 4աբ Խրատ քահանայից – Արդ, որպէս իմաստուն բժշկէ, ի քաղաքի պիտանացու է... եւ դուք էք
լոյս աշխարհի:
ե. 4բ Վասն ողորմութեան վերայ – Ողորմութիւն
արարէք աղքատաց եւ կարօտելոց... եւ հաւատաս,
սրբիս ի մեղաց եւ արդարանաս:
զ. 4բ-5բ Վասն շնութեան եւ պոռնիկութեան –
Քրիստոնեա մի՛ անկցին աղտ շնութեան... ազատէ
ամենայն քրիստոնեայքն:
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է. 5բ-6ա Վասն աղօթից կիրակէի – Սուրբ առաքեալն Փիլիպպոս կանոնք եդեալ... ճշմարիտ հաւատով
զՔրիստոս:
ը. 6ա-7բ Երեւեցաւ Քրիստոս Աբրահամու եւ ասաց – Աբրահա՛մ, ել երկրէ քումմէ եւ թո՛ղ քո զմայր...
դարձաւ Աբրահամ ի վրանն եւ պատմեաց Սառային:
թ. 7բ-8ա Վասն Սահակայ՝ որդոյ Աբրահամու,
զոր խոստացեալ էր մատաղ անել Աստուծոյ – Երբ
եղաւ Սահակ Լ. (30) տարոյ... զոր Աբրահամ խոստացեալ էր Աստուծոյ, որպէս եւ գրեալ է:
ժ. 8աբ Վասն ՀԲ. (72) ազգաց եւ լեզուացն – Ազգ
ՀԲ. (72) եւ լեզուք, որ սփռեալ են ընդ ամենայն երեսս
երկրի... արար զլրումն հայոց Մեծաց:
ժա. 8բ Եւ այս են Է. մեղք Կայենի, զի Աստուծոյ՝
զվատն եւ զանպէտսն – Եւ զխորշակահարն ի
զպտղոց եւ յարտորէից տարաւ պտուղ... եւ գողգոջեալ
ի ժամ քընոյն:
ժբ. 8բ Այս է Է. գիրն, զոր Քրիստոս առաքեաց ի
բժշկութիւնն՝ առ Աբգար թագաւորին – Այսինքն՝ խաչեալն Աստուած ի խաչին վասն արարածոց... առաջի
գրեալ էր, թէ գինին ամենայնի յաղթող է. եհարց զնու
արքայն ///:
ժգ. 9ա-87ա [Քարոզք Ղուկասու Լօռեցւոյ]
ա. 9ա-11բ Քարոզ ի բան սուրբ Աւետարանին, որ
ասէ՝ Եղերո՛ւք խորագետք իբրեւ զաւձ եւ միամիտ
իբրեւ զաղաւնի – Նախ գիտելի է, զի որպէս մարդ
հոգի է եւ մարմին է... այսպէս, թէ մարդ ///:
Քարոզը վերագրուում է նաեւ Ղուկաս Վանանդեցուն, ձեռ.
3359, 162ա-8բ:

– 9ա (կիսախորանի կամարների տակ, այլ ձեռքով)
«Ասացեալ ի սրբոյն Գրգորի Տաթեւացւոյ եօթնալոյս
վարդապետի»:
բ. 12ա-3բ [Քարոզ ի բան մարգարէին Դաւթի, որ
ասէ՝ Որպէս իժի եւ քարբի, զի խցեալ է զականջս իւր,
զի մի՛ լուիցէ նայ զձայն թովչի ճարտարի]* – /// սատանայ վասն բանական հոգւոյն... եւ [յ]անկարծակի
սատակին եւ մատնին ի կորուստն յաւիտենից. Տէրն
փրկէ:
*Այս եւ միւս վերականգնումները ըստ ձեռ. 4355-ի:

գ. 13բ, 14ա-15բ Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ՝
Որ զանձն ի գործս իւր ոչ բժչկէ, եղբայր է նա այնոցիկ, որ անձինն առնիցէ. այս է բանն – Անձն զբանական հոգին ասէ... հիւանդանայ եւ զհոգին ///, 14ա
/// կարէ ծածկել մարդ... եւ լուցկի լինի անշէջ հրոյն:
դ. 15բ-6բ Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ՝ Մահ
եւ կեանքն ի ձեռն լեզուի է, եւ որք ըմբռնեն զնա,
կերիցեն զպտուղ նորա – Առաջին խրատն վասն
մարմնաւոր կենացս է... եւ բարկանա ի վերայ ///:
ե. 17ա-19բ [Քարոզ ի բան աւետարանչին Յոհանու, որ ասէ՝ Ամենայն՝ որ ատէ զեղբայր իւր, մարդսպան է, եւ գիտեմք, զի ամենայն մարդասպան ոչ
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ունի կեանս յանձ՛՛] – /// մարդի՛կք, անհաշտ չէ պարտ
կենալ... այլ անհաշտ մնաս եւ խռոված յայն ///:
զ. 20ա-7բ [Քարոզ ի բանն Յոբայ Նահատակին,
որ ասէ. Աղաւթք իմ սուրբ էին եւ հաճոյ առաջի Աստուծոյ] – /// Քրիստոսէ: Զաղօթքն եբաց աղքատաց...
յօրն ծունր կրկնէ, հոգւով եւ մարմնով ///:
է. 23ա-8ա [Քարոզ ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝
Ողորմի աղքատին, փոխ տայ Աստուծոյ] – /// օրն
հարբենա գինով, միս եւ մածուն լաւ է կերած... զի նոցա է արքայութիւն երկնից:
ը. 28ա-30բ Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ՝
Յիշեա՛ զարարիչն քո օր մանկութեան եւ գնա՛ դու ի
ճանապարհս արդարութեան՝ մինչեւ եկեալ իցեն
աւուրք չարութեան, որ ասիցես. Ոչ են կամք իմ ի դոսա – Եւ ասէն իմաստունքն, թէ չորս բան առանց մեր
կամացս լինի... այլ ընկալցի զձեզ ի տունս իւրե///:
թ. 31ա [Քարոզ ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝ Լաւ է
կոյր աչաւք, քան զկոյր մտաւք, զի կոյրն աչաւք ուսանի զերթեւիկ ճանապարհին, իսկ կոյրն մտաւք հանապազ մոլար ընթանայ] – ///մն յայտնի է, թէ
կարգաւոր մարդն իմաստուն... եւս ոչ էին արժան իմ
սիրելի. եւ այսպէս է:
ժ. 31ա-8ա Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ՝ Լաւ է
օր մահուն, քան զօր ծնընդեանն – Եւ պարտ է գիտել,
զի հեթանոսք զօր ծնընդեանն... եւ ի հոգեւոր մշակութեանց արքայութիւն երկնից, որ եւ հանգուսցէ Տէր Աստուած զհամօրէն ննջեցեալսն քրիստոնէից, մանաւանդ, զստացօղ գրոյս՝ Վասիլ ծառայս:
ժա. 38ա-41ա, 43ա-5բ Քարոզ ի բան օրինացն
Մովսէսի, որ ասէ՝ Մի՛ Գողանայր – Եւ գիտելի է, զի
այս բանս աստուածադիր պատգամացն է ի Ժ. բան
օրիր(=ն)ացն... կորեան զանգիւտ կորուստն:
ժբ. 45բ-55բ Քարոզ ի բան վասն հպարտութեան
Սողոմոնի, որ ասէ՝ Տէր անբարտաւանից հակառակ
կա, տա զշնորհս խոնարհաց – Արդ, գիտելի է, զի
Աստուած բնութեամբ բարի է... եւ ապա կարէ մարդ ի
մեղաց ազատուիլ:
ժգ. 55բ-9բ Քարոզ ի բան իմաստասիրին Արիստոտելի, որ ասէ՝ Գովելի են գեղեցիկն եւ պարսաւելի
են գարշելիքն – Եւ զի ըստ Պղատոնի հոգին եռամասնեա է... բարոյական, անտեսական, քաղաքական:
ժդ. 59բ-61բ Քարոզ ի բան օրինացն, որ ասէ՝
Պատուեա՛ զհայր քո եւ զմայր. զի քեզ բարի լինիցի
եւ յերկար կեանք – Եւ պարտ է գիտել, զի Դ. բան
զաւակն ծնօղին է պարտական... հոգեւոր խրատըն
առաւել բարի է:
ժե. 61բ-2ա Վասն սեղան եւ գինի աւրհնելոյ. ի
բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝ Աստուած մեր աւրհնեսցէ
զմեզ, եւ ի նմանէ երկիցեն – Հրամա[յ]են վարդապետք եկեղեցոյ... եւ զարդարեսցէ անթառամելի
պըսակաւն:
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ժզ. 62ա-3բ Քարոզ վասն աւուր եւ կատարածի, ի
բանն առաքելոյն, որ ասէ՝ Քանզի փող հարկանի եւ
մեռեալք զՔրիստոս յարիցեն – Նախ պարտ է գիտել,
զի մահու օրն եւ կատարածի ծածկեալ է Աստուած... եւ
կենարար բաժակ միշտ ըմպեն ի ժամ ծարաւոյն:
ժէ. 63բ-8ա Դարձեալ վասն սեղան աւրհնելոյ եւ
գինի, ի բանն Մովսէս աստուածախօս մարգարէին,
որ ասէ՝ Աւրհնութիւն Տեառն ի վերայ լերանց մշտընջենաւորաց – Նախ, մշտընջենաւոր լերինք անուանէին... յորում երեւեցաւ ճշմարիտ օծեալն Քրիստոս:
ժը. 68ա-72ա Քարոզ վասն ջրհեղեղին ի բանն
աստուածախօս մարգարէին Մովսէսի – Նոյ էր ամաց
ԶՃ.ից (600), եւ ջուր ջրհեղեղին եղեւ ի վերայ յերկրի:
Յորժամ եսպան Կայեն զԱբել՝ եղբայրն իւր... եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժթ. 72ա-7ա Քարոզ ի բան վասն Սոդոմաեցոցն, ի
բանն որ ասէ՝ Աղաղակ սոդոմաեցոցն եւ գոմորացւոցն ել առաջի իմ – Յորժամ ել Նոյ ի տապանէն... եւ
Քրիստոսի մարդասիրի:
ի. 77ա-82բ Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ՝ Զի
որ սրբութեամբ պահեն զսրբութիւն սրբեացն – Ամենայն գիրք աստուածային զԱստուած արդար դատաւոր քարոզեն... եւ իջանիցեն յատակս դժոխոց:
Ծնթ. Քարոզս վերագրուում է նաեւ Ղուկաս Վանանդեցուն,
տե՛ս ձեռ. 3359, 3ա-15բ, ձեռ. 3360, 2ա-11ա:

իա. 82բ-7ա Քարոզ ի բան Սուրբ Աւետարանին,
որ ասէ՝ Աւն, արի՛ք գնասցուք աստի – Հրամա[յ]է
մարգարէն Միքիա՝ եւ արի գնա աստի... եւ պսակեցան,
ի յորում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. Քարոզս վերագրուում է նաեւ Ղուկաս Վանանդեցուն,
տե՛ս ձեռ. 3359, 15բ-26բ: Հմմտ. Է. Յարութիւնեան, Ղուկաս
Լօռեցին եւ նրա Քարոզագիրքը.- Բանբեր Մատենադարանի,
հտ. 10, էջ 213-236:

ժդ. 87ա Յաղագս կշռոց բան – Տաղանդն կշոյ
անուն կոչի եւ է կշռով ԵՃԻԵ. (525) լիտր... Զ. դանկ, որ
է՝ մթղալ մի:
ժե. 89ա-91ա Քարոզ վասն խոստովանութեան.
բան խրատական հարկաւոր եւ յոյժ օգտակար – Ի
տօն նախ վասն խոստովանութեան խորհրդոյն գիտելի
է, զի Ժ. ազգ պակասութիւն կայ... որում փառք,
իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւ՛՛:
ժզ. 91ա-2բ [Անանիայի Նարեկացւոյ. ձեռ. 1521,
288ա] Վասն աղօթից եւ խոստովանութեան – Արդ,
շնորհ արտասուացն նշանակէ սիրելոյ զՔրիստոս... եւ
առանց ճգնութիւն յերկինս եւ յերկրի, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
ժէ. 93ա Զինչ մտօք ասեմք մեռելոցն Ամբիծք. պատասխանի՝ Թէ Ադամայ գերեզմանին վերայ է ասացեալ զնա Դաւիթ մարգարէն – Վասն այնորիկ շատ
օրէնք եւ պատուիրանք եւ ճանապարհ կայ ի նմայ...
ասէ թագաւորն՝ Բերէք զհովիւսն. գնացին վաճ՛՛
(անաւարտ):
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ժը. 94ա Դեղ քամու ոսկրաց[ա]ւ ի ծնկաց, ջղաց,
արմնկաց – Ա՛ռ Ե. դրամ աղէկ խունկ... թէ կենաց է,
շուտով աղեկանայ:
ժթ. 94բ-6ա Թուղթ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ վասն մերոյ փրկութեան առաքեաց յերկնից
ի յերկիր՝ ի տաճար սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ
Պօղոսի – Ես՝ պապս Հռոմայեցիցն, եկի ի տաճարն,
յորում մատուցանին զպատարագն... քան զգլուխն ես
շնորհեմ նմա թողութիւն.
ի. 96ա Սոքայ են առանց այբի տներն / Ցոյց մեզ Տէր
զողորմութիւնս քո... որպէս զի մեծ են գործք քո Տէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Մինաս երէց գրչի. 13բ Որոց ազատեսցէ Քրիստոս Աստուած մեր զամենայն հաւատացեա[լ]քս, եւս առաւել զստացօղս եւ անարժան գծօղս՝ զՄինաս էրէցս,
զՄովսէս քահանայս. կարդացօղաց եւ լսողաց եւ առհասարակ ողորմեսցի, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
15բ Յորոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն
հաւատացեալս ի գեհեն հրոյն, եւ զիս՝ անարժան
գծօղս՝ Մինաս էրէցս, եւ զստացօղ՝ զՄովսէս քահանայս. կարդացօղացն եւ լսօղացն եւ առհասարակ
ողորմեսցի, եւ նմա փառք յաւիտենիւ. ամէն:
28ա Որով արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած
արքայութեան փառացն զստացօղ գրոցս եւ զտէր
Մովսէսսն, եւ զիս՝ անարժան գծօղս՝ զՄինաս էրէցս,
կարդացօղացն եւ լսօղացն առհասարակ ողորմեսցի,
եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
45բ Որ եւ փրկեսցէ Տէր Աստուած ստացօղի գրոցս՝
տէր Մովսէս քահանայիս, ի դառն տանջանաց. եւս
առաւել զանարժան գծօղս՝ Մինաս էրէցս, կարդացօղաց եւ լսօղացն առհասարակ ողորմեսցի, եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
55բ Որ եւ ազատեսցէ Տէր Աստուած յամենայն
մեղաց զստացօղ գրոցս՝ տէր Մովսէսին, եւ զիս՝ զանարժան գծօղս՝ Մինաս էրէցս, կարդացօղաց եւ
լսօղացն առհասարակ ամենեսեան. ամէն:
59բ Որ եւ արժանի արասցէ Տէր Աստուած այնպիսի
արդար պսակին զստացող գրոցս՝ զտէր Մօսէսն, եւ
զիս՝ զանարժան գծօղս՝ զՄինաս էրէցս, կարդացօղացն եւ լսօղացն առհասարակ ողորմեսցի, եւ նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
87ա Որոց մասնակից եւ պսակակից արասցէ Քրիստոս Աստուած զստացօղ գրոցս՝ զտէր Մօսէսն, եւ զիս՝
մեղաւոր եւ զանարժան գծօղս՝ զՄինաս լոկ անուամբ
էրէցս: Ո՛վ եղբայրք սիրելիք, ընթերձելով կամ օրինակելով յիշեսջիք ի մաքր[ա]փայլ աղօթս ձեր զիս՝
զանպիտան գծօղս՝ զՄինաս էրէցս, եւ զայլ ամենայն
արեան մերձաւորսն իմ՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն
իմ: Զձեզ յիշօղացդ եւ մեզ յիշեցելոցս առհասարակ
ողորմեսցի, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
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87ա Գրեցաւ թուականիս մերում հայոց ՌՃԼԶ.ից
(1687), Յունվար ամսոյ Ա. ամէն:
– Տե՛ս նաեւ Բվնդ.՝ 48ա:

2. Ղազար վարդապետ գրչի. 3ա Եւս առաւել
զստացող գրոյս՝ զտէր Գրիգոր քահանայնն, եւ ծնողացն եւ կարդացողն եւ յարեան մերձաւորաց եւ լսողացն. ամէն: Ես անարժան Ղազար վարդապետս
գրեցի. 18ն ՌՃՂԵ.ին (1746):
Տե՛ս նաեւ Բվնդ.՝ 38ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 93բ (1852, շղագիր) Ի վայելումն տէր նորընծայ
Աստուածատուր քահանային, որ է կարքի արժանացանք Աստուծով Սրբոյ Աթոռումն Էջմիեածնայ լուսաւորչադաւան Գրիգոր Լուսաւորչի հորն մերոյ, շնորհիւն
ըստ կարգքի Մելքիսետեկի դասուցն արժանիս արասցէ ի խորին ծերութիւն տէր Աստուածատուր Տէր Ծատուրեան, ի 1852 ամի, Մատի 9:
2. 42բ (1856, շղագիր) Մեր Թումասին տվի 1856
թվին Յունվարի 1ին Գրիքոր Աւետիին ծառայութեան:
3. 41բ (1899 թ., շղագիր) Նուէր Գէորգեան ճեմարանի գրադարանին. Բալասան Թելիմեանից Երեւանցոյ խնդրանօք Վարդանայ Բաղդասարեանց ճեմարանականի, 1899 թուի, Մարտի 1ին:
4. 93բ (1802, շղագիր) Ի վայելումն տէր Աստուածատուր քահանային, որ գարկ առինք քահանայական
ընդ սըրբոց քահանայապետին Քրիստոսի ըստ կարգին
Մելքիսեթեկ քահանայի դասուցն արժանիս արասցէ
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մինչեւ ի խորին ծերութիւն ամենայզօրն Աստուած ի
չարեաց եւ փորձանաց ի տիւէ եւ ի գիշերի փրկեալ՝
ազատ պահեսցէ միշտ, յարայժամ ի խնամս Տեառն ի
ՌՄԿԴ. (1815) (ջնջած, յետոյ ուղղած)՝ ՌՄԾԱ.ին
(1802) եւ ի յամսեանն Մարտի ԺԲ.ին (12):
5. 96ա (ԺԹ. դար) (Ես, դժոխքի նստավայր Գանձակից փախչելով, գնացի Մելիք Ռոստամի մօտ, որը
յիրաւի [Շահնամէի] Ռոստամ Դասթանն է: Նրան
կտակարանի վրայ [հաւատարմութեան] երդում տվեցի
ու այդ մասին նշեցի)*՝
Ùë|ëkpÊ PvC ÚDOvCk ÄeÎC ÈÏ× krÛ koCÞ éOiëpÊ éÆ
éWÜÊ ÙÜèWÎCoCk qC Ý× ækpÆ kDë |ìW× ÐìWÛC éF ÙwÂ ÞC éF
* Կարդաց եւ թարգմանեց Մատենադարնի Արաբատառ
ձեռագրերի նկարագրութեան բաժնի աւագ գիտաշխատող
Քրիստինէ Կոստիկեանը:

ՆՇՈՒՄ՝ Կազմի Ա փեղկին փակցուած դրոշմանիշին՝
«37», 1ա՝ մանուշակագոյն թանաքով «ՌՃԼՂ.-1687 եւ
ՌՃՂԵ.-1746. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս.», 2ա՝ «1183/
3358»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 3ա՝ մատիտով «1898-1746=152,
1195+551=1746», 42բ՝ «Վարդան Ղազարաս յասմոյ», 87ա՝ «նուկին է», կարմրով՝ «մի մնասն ԹՌ.
(9000) ոսկի է», 88բ՝ «գրչայփորձութիւն արարի տեսանելոյ, տեսանեմ թէ որպիսայ նայելոյ», 93բ՝ «կամավն ամենայկալի», 96ա՝ «Ի Ի Վ», «Առաւօտեան
քաղցր եւ անուշ հովերուն մերձեալ», «Մայիսի ԺԵ.
(15) կովն բուղի եկաւ»:

3359
ՂՈՒԿԱՍՈՒ ՎԱՆԱՆԴԵՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Ասվատ[ու]ր:
ԹԵՐԹ՝ 228 (էջակալուած՝ 1-139, որ է՝ 1ա-73ա). չգրուած՝
34ա, 200բ, 201ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-Իx12 (Ժ՝ 11, Ի՝ 1): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. Լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16x10).
սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 15ա): ՏՈՂ՝
26: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ Ա. փեղկինը երկրաչափական գծերով
կտաւ, Բ. Փեղկինը՝ վանդակազարդ մետաքս. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Բ + Գ-Ե. դեղնաուն չգրուած թուղթ:

Նմուշ 15ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում, փեղկերին փակցուած հին կազմը. կազմը մաշուած, վրան կան ճաքեր եւ քերծուածքներ, լուսանցակողերի կարմիրը թափուած, մաշուած, խոնաւութիւնից եւ գործածութիւնից թերթերի եզրերը աղտոտուած,
ձեւափոխուած, տեղ-տեղ գորշաւուն բծեր, վրան զանազան
հետքեր, որոշ տեղերում բնագիրը վնասուած՝ ջնջուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 3ա-15բ Ա. Քարոզ ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝
Զի որք սրբութեամբ պահեն զսրբութիւնն, սրբեսցին
– Ամենայն գիրք աստուածային զԱստուած արդար
դատաւոր քարոզեն... զամենայն հաւատացեալս
անուան իւրոյ:
բ. 15բ-26բ Բ. Քարոզ ի բան Աւետարանին, որ
ասէ՝ Օն արի գնասցուք աստի – Հրամայէ մարգարէն
Միքիայ՝ Արի՛ եւ գնա՛յ աստի, զի աստ ոչ գոյ քեզ հանգիստ... զի չունի զաղն համբերութեան, որ զանհամառութիւն ի համար բերէ:
Ծնթ. Նախորդ եւ այս քարոզները վերագրուում են նաեւ
Ղուկաս Լօռեցուն, տե՛ս ձեռ. 3358, 77ա-82բ, 82բ-7ա:

գ. 26բ-33ա, 34բ-41բ Գ. Համառօտ պատմութիւն
Յեսու որդոյ Նաւեայ – Յեսուեայ՝ որդի Նաւեայ, էր
յազգէն Եփրեմի՝ որդւոյն Յովսեփայ, եւ աշակերտ էր
Մովսէսի... որով թլփատեաց զորդիսն Իսրայէլի. եւ
Քրիստոսի մարդասիրուն փառք յաւիտեանս. ամէն:
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դ. 41բ-58ա Դ. Պատմութին համառօտ Եղիայ
մարգարէին – Եղիեայ Թէսբացի էր, ազգէն քահանայիցն, քանզի Թէլբի տուրք էր քահանաիցն... եւ զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ. եւս առաւել փառք
յօիտեանս. ամէն:
ե. 58ա-61բ Ե. Քարոզ ի բան, որ ասէ՝ Եւ հրամայեաց Դաւիթ թվել զժողովուրդն – Եւ զի նահապետք
յերկար ապրէին, վասն ուսուցանելոյ զաստուածապաշտութիւն որդոց իւրոց... յորս ասիցես՝ Ոչ են կամք
իմ ի դոսայ:
զ. 61բ-70բ Զ. Քարոզ ի բան Յունանու, որ ասէ՝
Ահայ երեք օուրք եւ այլ ոչ եւս իցէ Նինուէ – Զի Նինու
էր քաղաք մեծ Ասորեստան, զոր շինեաց Նինու թագաւորն... սով հացի եւ ծարօ ջրոյ, այլ լսելոյ զբանն Աստուծոյ:
է. 70բ-80բ Է. Քարոզ ի բան եւ պատմութիւն ի
բան Եսայի մարգարէին, որ ասէ՝ Եւ ի չորեքտասան
ամի թագաւորութեանն Եզեկիայ ել Սենեքարիմ արքայ Ասորեստանի ի վերայ ամուր քաղաքաց – Սենէքարիմ կռապաշտ թագաւոր էր Ասորոց Նինվէ քաղաքի, ել բազում զաւրաւք... եւ որ արժանի արասցէ արքայութեան իւրոյ. ամէն:
ը. 80բ-9բ Ը. Քարոզ վասն երից մանկանցն, որ
ասէ՝ Եւ նոքա երեքեան գնային ի մէջ հրոյն, գովէին
եւ աւրհնէին զԱստուած – Եւ զի առաջ քան զտերութիւն բաբելացոց ազգն Իսրաէլի մոլորեցան ի կռապաշտութիւն... եւ գրկեցեր զերիս մանկունս:
թ. 89բ-97բ Թ. Քարոզ ի բանն Դանիելի մարգարէին, որ ասէ՝ Փոխեցօ թագաւորն ի կերպարանս
տղայոց – Եւ զի թագաւորն Նաբուգոթոնոսոր յորժան
ետես զհրաշս, զի ոչ այրեցան մանկունքն ի հնոցին...
եւ դատարկես ամենայն բարեաց:
ժ. 97բ-107ա Ժ. Այս քարոզ եւ պատմութիւն վասն
գալըստեան Գաւգայ եւ Մագուգայ – Յետ դարձի գերութեանն Բաբելացոց, զի Գ. անգամ գերեցաւ ժողովուրդն... զի նայ է տուն Աստուծոյ եւ դուռն երկնից, եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Ծնթ. 101բ էջի երկրորդ սեան վերջին 9 տողը քերածջնջած:

ժա. 107ա-19ա ԺԱ. Քարոզ եւ պատմութիւն վասն
գերութեան Բաբելացոցն. ի բան մարգարէին, որ
ասէ՝ Առ գետս Բաբելացոց անդ նստէաք եւ լայաք,
որպէս յիշեցաք – Եւ զի առաջ քան զգալուստն
Քրիստոսի բոլոր աշխարհս ամէն կռապաշտ էր... եւ
Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժբ. 119աբ, 120ա-27ա ԺԲ. Քարոզ վասն պահոց,
ի բանն Յովելայ, որ ասէ՝ Սրբեցէ՛ք պահս, քարոզեցէ՛ք
պաղատանս – Խորհուրդ պահոց, որպէս ասէ սուրբն
Բարսեղ, ի դրախտին աւանդեցաւ, զի պահոց պատուիրանն այն է, որ... զիմ արարիչն բարկացուցի, այլ
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մնամ///, |120ա| ///անսուաղ պահեցին զմարդ... եւ
պահաւք սրբել զմեզ ի մե[ղ]աց:
ժգ. 127ա-31բ ԺԳ. Քարոզ վասն կիրակէի, ի բան
օրինաց Մովսէսի, որ ասէ՝ Պատվեցէ՛ք զօր միաշաբաթին – Որպէս առաջին արարչութիւն, որ ի վեց աւրն,
արար Աստուած զերեւելի արարածս եւ զԷ. աւուրն
հանգեաւ... մինչեւ ի կատարած կենաց մերոց. ամէն:
ժդ. 131բ-8բ ԺԴ. Քարոզ ի բան մարգարէին Դօթի,
որ ասէ՝ Որպէս իժի եւ քարբի, զի խցեալ է զականջս,
զի մի լուիցէ զձայն թօջի (=թաւչի) ճարտարի – Թէ
վասն զինչ պատճառի մարգարէն առակաւ խօսի. զի
առակաւոր բանն խորին է եւ ծածուկ... եւ մատնին ի
կորուստն յաւիտենից:
ժե. 138բ-46բ ԺԵ. Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ
ասէ՝ Որ զանձն ի գործս իւր ոչ բժշկէ, եղբայ[ր] է նայ
այնոցիկ, որ անձինն առնիցէ – Անձն զբանական
հոգին ասէ, որպէս ասէ մարգարէն՝ Աւրհնեա՛յ անձն իմ
զՏէր եւ մի՛ մոռանար զամենայն տուրս... եւ լուցկի լինի անշէջ հրոյն:
ժզ. 146բ-54բ ԺԶ. Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ
ասէ՝ Մահ եւ կեանք ի ձեռն լեզվի, եւ որք ըմբըռնեն
զնայ, կերիցեն զպտուղ նորա՛՛ – Առաջին խրատ
վասն մարմնաւոր կենացս է. ճշմարիտ մահու եւ կենաց
պատճառ լեզուն է... կազատի շնորհաւքն Քրիստոսի,
որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ժէ. 154բ-62ա ԺԷ. Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ
ասէ՝ Որ ողորմի աղքատին, փոխ տայ Աստուծոյ ԺԷ.՛՛
– Այսպէս հրամայէ վարդապետք եկեղեցոյ, թէ քրիստոնէից բարի գործքն Գ. ազգ է, Գ. բաժին առաջին
պահքն... դու ես եղեալ վարձուցն եւս մասնակից կու
լինիս:
ժը. 162ա-8բ ԺԸ. Քարոզ վասն ապաշխարութեան, ի բան Սուրբ Աւետարանին, որ ասէ՝ Եղերո՛ւք
խորայգէտ իբրեւ զաւձ. ԺԸ.՛՛ – Նախ գիտելի է, զի
որպէս մարդս հոգի է եւ մարմին, նոյնպէս Սուրբ Գրոց
բանն հոգեւոր է եւ մարմնաւոր... որոյ ողորմութեանդ
անբաւ արայ թողութիւն մեղաց:
Ծնթ. Քարոզս վերագրուում է նաեւ Ղուկաս Լօռեցուն, տե՛ս
ձեռ. 3358, 9ա-11բ:

ժթ. 168բ-75բ ԺԹ. Քարոզ ի բան մեծ Ե.շաբթի ի
խորհ[ու]րդ պատարագին եւ ի բանն, որ ասէ՝ Հայեցաւ ի Հաբել եւ ի պատարագս նորա, ի Կայէն՝ եւ ի
զոհս նորա ոչ հաճեցաւ – Խրատ ետուն նախնի
ծնաւղքն Ադամ, Եւայ՝ զաւակաց իւրեանց. Մեք մեղանչելով ելաք ի դրախտէն, դուք անմեղ կացէ՛ք... ազատեաց ի տանճանաց դժոխոցն Քրիստոս Աստուած,
փրկիչ մեր, եւ նմայ փառք յաւիտեանս. ամէն:
ի. 175բ-86բ Ի. Քարոզ ի բան, որ ասէ. Ի սկսբանէ
արար Աստուած զերկինս եւ զերկիր, եւ երկիր էր աներեւոյթ եւ անպատրաստ, եւ ասէ խորհուրդ վեցաւրեայ ար<աի>արչութեանն – Անդրանիկ աւր միայշաբաթուս եւ սուրբ յեկեղեցիս Քրիստոսի ընտրեալ հա-
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ւատս եւ հովիւս կոչեն զմեզ... եւ պարգեւեսցէ մեզ
զերկնից արքայութիւն, եւ նմայ փառք յաւիտեանս. ամէն:
իա. 186բ-95բ ԻԱ. Քարոզ վասն գալըստեանն
Քրիստոսի աւուրն դատաստանի. աւրհնեալ է Աստուած – Եւ վասն միւսանգ[ամ] գալըստեանն Քրիստոսի եւ աւուր դատաստանի... եւ զՍուրբ զՀոգին այժմ
եւ միշտ եւ անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն:
իբ. 195բ-8ա ԻԲ. Նորին քարոզ վասն հիւրընկալութեան, ի բան Աւետարանին, որ ասէ՝ Եւ ժողովեցէ՛ք
զիս. եւ Պաւղոս ասէ՝ Հիւրասիրութենէն զհետ երթայք
– Եւ գիտելի է աւրինակաց, զի ի մէջ ամենայն կենդանեաց, որ զաւտարն ատէ՝ միայն շունն է, որ զնման
շուն... որպէս զջրհեղեղ՝ բխել կայծակունք կրակի, որպէս զշիոս (=զշիթս) անձրեւի իջեալ:
իգ. 198ա-200ա, 201բ-215ա ԻԳ. Քարոզ ի Սողոմոնի վասն մահու, որ ասէ՝ Լաւ է մահ, քան զաւր
ծնընդեան – Եւ պարտ է գիտել, զի հեթանոսք զաւր
ծնընդեանն պատուեն եւ լաւ համարեն, քան զաւր մահուան... եւ ի հոգեւոր մշակութեանց յարքայութիւն
երկնից փառք յաւիտեանս. ամէն:
իդ. 215ա-24բ ԻԴ. Քարոզ ի բան աւրինացն Մովսէսի, որ ասէ՝ Մի՛ գողանար – Եւ գիտելի է, զի այս
բանս աստուածադիր պատգամացն է Ժ. բան աւրինացն Աստուծոյ, զի որժամ ազատեաց Աստուած զժողովուրդն ի գերութենէն փարաւոնի... եւ ի մեծի ահեղ
ատենին զրկի ի հոգեւոր եւ ի մարմնաւոր փառացն:
իե. 224բ-6բ ԻԵ. Վասն թաս եւ սեղան աւրհնելոյ,
ի բան մարգարէին, որ ասէ՝ Երկիր ետ զպտուղ իւր,
եւ արհնեաց զմեզ Աստուած, Աստուած մեր – Առաջին երկիր կոչէ հողն եւ ջուրն երկիր թէ Բ., որ է հողն
եւ ջուրն երկիր ասէ... եւ զարդարէ անթառամ պսակաւն:
իզ. 226բ-8բ Դարձեալ վասն գինի եւ սեղան
աւրհնելոյ. ի բանս Սողոմոնին, որ ասէ՝ Աստուած
մեր աւրհնեսցէ զմեզ եւ՛՛ – Հրամայեն վարդապետք
եկեղեցոյ... Որպէս այն թագաւորն, որ բնաւ ոչ ուրախանայր, այլ արդար դատաստան առնէր. եւ հարցին
զնա միջնորդութեամբ եղբաւրն, թէ ընդէ՞ր ոչ ուրախանաս, եւ նայ ասէ///:
Ծնթ. Քարոզների կարգային համարների մի մասը գրուած
են այլ ձեռքով:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԷ. դար, նոտրգիր
ա. 1ա [Ցանկ ըստ կարգային համարների] – Ա.
Վասն ի բան Սողոմօնից... ԻԵ. Երկիր ետ զպտուղ իւ[ր]:
բ. 1բ [Ցանկ ըստ էջահամարների] – 1. Ամենագիրք... 60. Արարիչն զատիք (նոյնը տե՛ս նաեւ 33բ-ում՝
«... 111. Եւ զի նահապետք»):
գ. 2բ [Վասն հրաշից, որ եղեն ի Կարկառ] – Ի
թվականիս հայոց ՌԾ. (1601) եղեւ աստուածային
բարկութիւն ի վերայ Կիլիկեցոց մինչեւ ի գետն Եփրատ... ելանելոյն զերկնից արքայութիւն ժառանգելոց
ես աւրհնեալ Աստուած:
Ծնթ. Սկզբի մի քանի տողը կրկնուած են 1բ էջում:
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Գրչի. 5բ Եւս առաւել զանարժան մեղապար[տ]
զԱսվատր (Աստուածատու՞ր) գծողս:
Տե՛ս նաեւ Բվնդ.:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 33բ (1648 թ., նոտրգիր) Ես՝ Ջուղ[ա]ցի Պողոսն
գիտակ եմ, որ ի թվին ՌՂԷ.ումն (1648), Ղամար
ԺԱ.ումն (11) սուլթան Իպրայիմն բռնեցին, սպանեցին, սուլթան Մամադն թախթ դրին:
2. 2բ (1751 թ., շղագիր, ստ. լս.) Ես՝ անարժան տէր
Մարտիոս թվին ՌՄ.* (1751) /// (1 բառ անընթեռնելի) գնացի Երուսաղէմ:
*Ծնթ. Այլ ձեռքով աւելացրած՝ «ՃԾ.»:

3. 2ա (1815 թ., շղագիր) Թվին ՌՄԿԴ.ին (1815)
Մկրտիչ իբր եպիսկոպոս եկի ի գործ Մշու Սուրբ Կարապետն, յորում էր Պապայ փաշէն: Ի Կարին սղութիւն էր առաջի տարին, Ստէփան վարդապետն էր
առաջնորդ ի վանս Հասան Ղալին:
4. 2ա (1846 թ., շղագիր) թըվին 1846ին եւ ամսեան Ապրիլ (մէկ բառ անընթեռնելի) մէկին ես եւ
Մկրտիչ Յակոբօվըս հեսապ տեսանք Սարքիս ///
(վերջին երկուս ու կէս տողը անընթեռնելի):
5. 2ա (1751 թ., նոտրգիր) Յիշեցէ՛ք եւ Աստուած
ողորմի ասացէ՛ք սրբազան քահանիս՝ տէր Գրիգորիս՝
որդի ը[Ռ]ստակ[է]սին. ո՛վ կարդայ, Աստուած ողորմի
ասէ. ամէն: Որ առ Քարոզգիրքս ի վայելում ի սրբազան
քահայնայ տէր Գիրիգորի որդի Ըռըստակէսին է. Օ՛վ
որ կարդայ, ողորմի ասէ, այ<ս> գիրքի տ[ի]րոչ: Թվին
ՌԲՃ. (1751), Ապրիէլի ԻԳ. (23) ս[ու]րբ գըրգայ Զ. (6)
զավթեն:
6. 33բ (ԺԸ. դար, նոտրգիր) Հասարակ վարդապետաց մ[ե]կնիչ գրեցի՝ տէր Գրիգորի որդի՝ ես՝ Ըռստակէսըս, օ՛վ որ կարդայ, ողորմի ասէ. ամէն:
7. 8բ (1879 թ., բոլորգիր, արտ լս-ում) Ես՝ մահտեսի Յակոբ Նոր-Ջուղայեցի, ծնայ յամի փրկչի 1822
թուի եւ գնեցի այս առաքելագիրք, յամի Տեառն 1879
թուին, ի Ջուղայ. մահտեսի Յակոբ:
8. 2բ (ԺԹ. դար, շղագիր, արտ. լս-ում) Նուէր իմ սիրելի Հայկ Տէր-Ասդուածատրեանին իւր Արամից:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «ա, բ, գ, դ, ֆ», 1բ՝ «Ի նուէ, թէ որ
նորա ծառայ», «ԻԷ. գլո[ւ]խներն Երկրորդ օրինաց
անիծեալ բանի», 2ա՝ «Գուլ ջանա յուսօվ, կեր եւ կուլ»,
«գրչափորձ արարին», 106բ՝ «զվկայի Աւետարանն»,
138բ՝ «Այս քարոզ Գրիշայ մնաց»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «3359»,1ա՝ «ԺԷ. Մ[երոպ] եպիսկոպոս. 1184/3359». 2ա՝ «1059+551=1601»,
Պհպ. Դբ՝ վրան փակցրած թերթիկին՝ «Վերակազմուած
է հին ու նոր կաշուով, հին ու նոր կազմաստառով:
Գլխ. վերականգնիչ՝ Ա. Խաչատրեան. Երեւան 1974 թ.»:
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3360
ՂՈՒԿԱՍՈՒ ՎԱՆԱԴԵՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԹ. դար, 1827-ից յետոյ*
ԳՐԻՉ՝ Լուսեղէն դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 140 (գրչի էջակալում՝ 1-280, որ է՝ 1ա-139բ). չգրուած՝
132բ-3բ: ՊՐԱԿ՝ 1-2x8+Գ-Ժx8+11-18x8 (18՝ 4): ՆԻՒԹ՝ կապոյտ
թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թ. 4-5, 42 եւ 47, 53 եւ 52
եւ այլուր՝ թագով պսակուած արջ, կանգնած ետեւի թաթերին,
ուրագը ուսին, թ. 5, 47 եւ այլուր նաեւ «27», 3 եւ 6, 70 եւ 67 եւ
այլուր՝ «РМБР», 6, 67 եւ այլուր նաեւ «18»**, 121՝ ձեռագրին
նմանուող գծագրութեամբ «KNI», 127 եւ 122 եւ այլուր՝
«ТФСУ», ներքեւում ձողաբարձ խաչ եւ «1826», Պհպ. Բ.՝ «40»,
ներքեւում՝ «8» (սպիտակ թուղթ): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x16,7:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19.5x12). սահմանագծերը սեւով: ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 10ա): ՏՈՂ՝ 24-36: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն
կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ, Բ.
փեղկի աստառը կլոր ճնշադրոշմներով: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա, Բ (սկ.).
լուսագծերով սպիտակ թուղթ:
*Տե՛ս լուսադրոշմ:
**Այս եւ նախորդ լուսադրոշմները հաւանաբար 1 ամբողջական թերթի են՝ 1827 թ. լուսադրոշմով:

Նմուշ 10ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչուն, բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր (սեւով գծանկարային):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար, կազմը մաշուած, վրան կան ճաքեր եւ
քերծուածքներ, տեղ-տեղ պոկուած-ընկած, երեւում է միջուկստուարաթուղթը, խոնաւութիւնից միջուկ-ստուարաթուղթը ձեւափոխուած, գործածութիւնից թերթերի եզրերը աղտոտուած,
Պտռկ-Պհպ. Բ.՝ հիմքից անջատ, թերթերի վրայ զանազան բծեր,
տեղ-տեղ մոմի եւ թանաքի տարածուած հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1աբ Ցան[կ] գրոյս – Ա. Քարոզ ի բան Սողոմոնի,
զի որք սրբութեամբ պահեն զսրբութիւն, սրբեսցին...
29. Քարոզ վասն հպարտութեան, ի բան Սողոմոնի, որ
ասէ՝ Տէր ամբարտաւանից հակառակ կայ. եւ այլն:
(14րդից սկսած՝ գլխահամարները գրուած են արաբական թուանշաններով):
ա. 2ա-11ա Ա. Քարոզ, որ ասէ՝ Որք սիրեն զսրբութիւն ս[ր]բեսցին, Իմաստ. 6. 11. – Ամենայն գիրք Աստուածային զԱստուած արդար դատաւոր քարոզեն...
յորոց արժանիս արասցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն
հաւատացեալս անուան իւրոյ ի փառս արքայութեան:
բ. 11ա-8բ Բ. Բնաբանութիւն, որ ասէ՝ Օ՜ն, արի՛ք
գնասցուք եւս աստի – Հրամայէ մարգարէն Միքեա.
Արի՛ եւ գնա՛ աստի, զի աստ ոչ գոյ քեզ հանգիստ, եւ
պարտ է գիտել... եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք
յաւիտեանս. ամէն:
գ. 18բ-26բ Գ. Պատմութիւն յԵսուայ որդւոյ Նաւեայ
– Յեսու՝ որդի Նաւեա, էր յազգէն Եփրեմի որդոյն
Յովսեփայ եւ էր աշակերտ Մովսէսի մարգարէին...

որովք թլպատեաց զորդիսն Իսրայէլի. եւ Քրիստոսի
մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
դ. 27ա-37բ Դ. Քարոզ եւ պատմութիւն Եղիա
մարգարէին – Եղիեա մարգարէն Թեզբացի էր, յազգէ
քահանայից, եւ քանզի Թէզբի տուրք էր քահանայից...
նստի Քրիստոս յաթոռ փառաց, արդարոցն տայ պսակ
եւ մեղաւորացն անշէջ հուրն:
ե. 37բ-9բ Ե. Բնաբանութիւն, որ ասէ՝ Եւ սկսաւ
Դաւիթ թուել – Եւ յոսկէղէն դարուն, որ էր սկիզբն
առաւօտու՝ մինչ չեւ էր պղտորեալ ջուրն գարնայնոյ
պարզորակ արիւնն նախահարց... զի ի ժամանակի ծերութեան՝ յաւուր դատաստանի ընկալցին ի յերկինսն
յաւիտենական, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
զ. 40ա-5ա Զ. Բնաբանութիւն, որ ասէ Յօնան.
Ահա երեք աւուրք, եւ այլ ոչ եւս իցէ Նինուէ – Զի Նինուէ էր քաղաք մեծ յԱսորեստան աշխարհի, զոր շինեաց Նինոս թագաւորն եւ կոչեաց յանուն իւր Նինուէ... լսելոյ զբանն Աստուծոյ, որ եւ արարողին զայս
ամենայն փառք, գոհութիւն:
է. 45ա-50բ Բնաբանութիւն յԵսայեա մարգարէին,
որ ասէ՝ Ել Սենեքերիմ արքայ Ասորեստանեայց ի վերայ ամուր քաղաքոյն – Թագաւորն ասորոց Սենեքերիմ կռապաշտ էր ի Նինուէ քաղաքի. ել բազում զօրօք
ի վերայ ամուր քաղաքացն Հրէաստանի եւ եառ զնոսա... զամենայն հաւատացեալն անուան իւրոյ, որ է
օրհնեալ:
ը. 51ա-5ա Ը. Բնաբանութիւն եւ քարոզ ի վերայ
երից մանկանցն, որ ասէ՝ Նոքա երեքեանն գնային ի
մէջ հրոյն – Յառաջ քան զԲաբելացւոց գերութիւննղ
ազգն Իսրայէլի մոլորեցան եւ անկան ի կռապաշտութիւն... զի առցես զփոխարենն ի Քրիստոսի Աստուծոյ,
որ է օրհնեալ յաւիտեանս:
թ. 55բ-8բ Թ. Քարոզ ի բան Դանիելի մարգարէին,
որ ասէ՝ Փոխեցաւ թագաւորն ի կերպ գազանի – Եւ
զի թագաւորն Նաբուգոդոնոսոր յորժամ ետես զհրաշս,
թէ ոչ այրեցան մանկունքն ի հնոցին, զարհուրեցաւ եւ
ասաց՝ Եկա՛յք արտաքս, ծառա՛յք Աստուծոյ... որ եւ
շնորհատուին ամենայնի մատուցանեմք զփառս:
ժ. 59ա-61բ Ժ. Պատմութիւն վասն գալստեանն
Գօվգայ եւ Մագովգայ – Յետ դարձի գերութեանն
բաբելացւոց երիցս անգամ գերեցաւ Իսրայէլ եւ երիցս
անգամ եղեւ դարձ. զառաջինն արար Կիւրոս... եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ժա. 62ա-6ա ԺԱ. Բնաբանութիւն ի բան Դաւթայ,
որ ասէ՝ Առ գետս Բաբելացւոց անդ նստէաք եւ լայաք
– Եւ զի յառաջ քան զգալուստն Քրիստոսի բոլոր աշխարհս կռապաշտ էր, միայն ազգքն հրէից էին աս-
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տուածապաշտ, եւ նոքա եւս թողին զաստուածապաշտութիւն... եւ լինին որդի կորստեան, եւ Քրիստոսի
մարդասիրին փառք եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
ժբ. 66ա-70ա ԺԲ. Քարոզ ի բան Յովելեա վասն
պահոց, որ ասէ՝ Սրբեցէ՛ք պահս – Երանելի սուրբ
հայրապետն Բասիլիոս զվճիռ պահոց այսպէս աւանդե... մտանել ի յառագաստնն լուսոյ, որ է օրհնեալ:
ժգ. 70բ-2բ ԺԳ. Բնաբանութիւն, որ ասէ՝ Ի բան
օրինացն Մովսեսի պատուեցէ՛ք զօր միաշաբաթին,
այսինքն՝ կիւրակէի – Որպէս առաջին արարչութիւնն,
որ ի Զ. օրն արար Աստուած զերեւելի արարածս...
մինչեւ ի կատարած կենաց. եւ Քրիստոսի մարդասիրին
փառ՛՛:
ժդ. 73ա-6բ ԺԴ. Բնաբանութիւն ի բան մարգարէին, որ ասէ՝ Որպէս իժի եւ քարբի – Մարգարէն
Դաւիթ թէ վասն ի՞նչ պատճառաւ առակաւ խօսի, զի
առակաւոր բանն դժուարին է... իւրոյ խաչաչարչարն
Քրիստոս, որ է օրհնեալ յաւիտեանս:
ժե. 76բ-81բ ԺԵ. Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ՝
Ոչ զանձն ի գործս իւր բժշկէ. առակ 18. 9 – Անձն
զբանական հոգին ասէ՝ որպէս եւ մարգարէն Դաւիթ
զամենայն երախտիս ստեղծողին իւր... եւ լինի լուցկիք
անշէջ հրոյն, որով ողորմութեամբն փրկեսցէ զմեզ
Քրիստոս Աստուած զամենայն հաւատացեալս անւան
իւրոյ, որ է օրհնեալ:
ժզ. 81բ-6ա ԺԶ. Բնաբանութիւն Սողոմոնի, որ
ասէ՝ Մահ եւ կեանք ի ձեռն լեզուի – Ճշմարիտ
պատճառ կենաց եւ մահու լեզուն է մարդոյս, որ թէ
գիտուն լինի եւ պահէ ըստ բանիւ եւ խօսի հնազանդաբար... ազատեսցէ զձեզ յամենայն նենգաւորութեան
խարդախողին, որ է օրհնեալ յաւիտեանս:
ժէ. 86բ-93ա ԺԷ. Բնաբանութիւն Սողոմոնի, որպէս
ասէ՝ Որ ողորմի աղքատին, փոխ տայ Աստուծոյ
(արտ. լս.՝ Առակ) – Վարդապետք սուրբ եկեղեցւոյ
այսպէս հրամայեն, թէ բարեգործութիւն քրիստոնէից
Գ. ազգ են եւ ի յերիս բաժանի... որ եւ արժանիս, որ
ասէ զամենայն հաւատացեալ ի փառս ոծութեան իւրոյ,
որ է օրհնեալ:
ժը. 93ա-6ա ԺԸ. Քարոզ ի վերայ ապաշխարութեան. բնաբանութիւն սուրբ Աւետարանին, որ ասէ՝
Եղերո՛ւք խորագէտ իբրեւ զօձ – Գիտելի է նախ, զի
մարդս հոգի է եւ մարմին, այսպէս եւ բան Սուրբ Գրոց
հոգեւոր է եւ մարմնաւոր... եւ ապա գտցես թողութիւն,
որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ժթ. 96ա-9բ ԺԹ. Քարոզ ի վերայ պատարագի եւ
բնաբանութիւն ի ծննդոց, որ ասէ՝ Հայեցաւ ի Յաբէլ
եւ ի պատարագս նորա. եւ այլն – Ադամ եւ Եւա
խրատ ետուն զաւակաց իւրեանց Յաբէլի եւ Կայենի եւ
ասեն՝ Մեք մեղանչելով ելաք ի դրախտէն... ազատեաց
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ի տանջանացն դժոխոց Քրիստոս Աստուած փրկիչն
մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
ի. 99բ-103ա Ի. Քարոզ եւ պատուիրան առ քահանայս, որ ասէ՝ Եթէ սիրէիք զիս, ապա զբանն իմ
պահէիք. եւ այլն – Դարձուացուք այսուհետեւ զկարգ
ճառիս առ դասս քահանայիցդ, որ աստիճանաւ երկրորդ էք եպիսկոպոսաց... այնպիսին կացցէ յեկեղեցւոջ
իւրում, որք ախորժ է, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս.
ամէն:
իա. 103ա-8ա [ԻԱ.] Քարոզ վասն վեցօրեայ
արարչութեանն, որ ասէ՝ Ի սկզբան<ն>է արար Աստուած – Անդրանիկ օր միաշաբաթ կիւրակէիս սուրբ
եկեղեցիս Քրիստոսի ընտրեալ հաւատքս եւ հովիւքս...
թողութիւն շնորհեսցէ մեզ պարգեւատուն բարեաց Յիսուս Քրիստոս Տէրն մեր, եւ նմա փառք յաւիտեանս.
ամէն:
իբ. 108ա-12բ ԻԲ. Քարոզ վասն գալստեանն
Քրիստոսի եւ աւուր դատաստանին – Վասն
գալստեանն Քրիստոսի ի միւսանգամն է իր տեսանելի
եւ գիտելի աստ, նախ թէ օրն այն անգիտելի է ի
մարդկանէ... եւ զՍուրբ զՀոգին այժմ եւ միշտ՛՛:
իգ. 112բ-4բ ԻԳ. Քարոզ վասն հիւր[ը]նկալութեան, որ ասէ՝ Օտար էի, եւ ժողովեցիք զիս – Եւս եւ
գիտելի է յօրինակաց, զի ի մէջ ամենայն կենդանեաց
զօտարատեաց միայն շունն է... ազատեսցէ զձեզ
ամենայն փորձանաց, որ է օրհնեալ յաւիտեանս:
իդ. 113բ-4բ ԻԴ. Ողբ յետ քարոզին ահ դժոխոցն
եւ երանութեան արդարոցն. Վայ ինձ Ռ. (1000)
բերան – Եւ զարհուրեալ դժոխքն հոգիքն մեղաւոր եւ
ասեն, թէ վայ եւ եղուկ մեզ, որ մերձեցաւ օր դատաստանին... ազատեսցէ զձեզ ամենայն փորձութենէ,
որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
իե. 114բ-7ա ԻԵ. Քարոզ ի բանն, որ ասէ՝ Մի՛
տայք զսուրբթիւն շանց. եւ այլն – Ի դեպ համարեմ
աստանօր խուն ինչ ծնուցեալ ի սրբութենէ, որ ասէ.
Մի՛ տայք զսուրբութիւն շանց... զհպարտ աղքատն եւ
զծեր շնացօղն այս աշխարհականաց պատուերն էր,
որպէս ասացաք:
իզ. 117բ-22բ ԻԶ. Քարոզ ի բանն Յոբայ, որ ասէ՝
Աղօթք իմ սուրբ էին – Նախ պարտ է գիտել, թէ որքան
պատուական է աղօթքն, քան զամենայն առաքինութիւն, զի եւ անուն իւր յայտնէ... որ եւ կատարիչն հայցուածոց Յիսուս Քրիստոս կատարեսցէ զհայցուածս
սրտի ձեր. ամէն:
իէ. 122բ-28բ ԻԷ. Քարոզ վասն մահու, ի բան Սողոմոնի, որ ասէ՝ Լաւ է օր մահուն, քան զօր
ծննդեանն – Եւ գիտել պարտ է, զի հեթանոսք զօր
ծննդեանն առաւել պատւեն եւ լաւ համարեն, քան զօր
մահուանն... ի յանճառելի լուսեղէն խորանս իւր, որ եւ
զմեզ եւս արժանիս արասցէ Հայրն փառաց յամենօրհնեալ տեսութեան իւր յաւիտեանս յաւիտենից:
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իը. 129ա-30բ ԻԸ. Քարոզ ի բան օրինացն, որ ասէ՝
Պատուեա՛ զհայր քո եւ զմայր – Եւ գիտելի է, զի Դ.
բան զաւակն ծնողին պարտական է, եւ Դ. բան՝ ծնողն
զաւակին... հոգւոյ եւ մարմնոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
իթ. 130բ-32ա ԻԹ. Քարոզ վասն հպարտութեան, ի
բան Սողոմոնի, որ ասէ՝ Տէր ամբարտաւանից հակառակ – Եւ գիտելի է, զի Աստուած բնութեամբ բարի,
եւ իւր բարի կամացն շարժեցաւ առնել զարարածս...
ակամայ հնազանդի, զի միամտութեամբ ծառայեսցէ
Աստուծոյ, եւ Աստուած հոգասցէ եւ պարգեւեսցէ
զպիտոյս հոգոյ եւ մարմնոյ:
Բ. 134ա-39բ [Յակոբայ Ղրիմեցւոյ, ի խնդրոյ Թումայի Մեծոփեցւոյ, ձեռ. 739, 315ա]. Յաղագս ազգականութեան – Գիտելի է, զի ազգականութեանն տարորոշեալ անձանց է... եւ այս շատ լիցի, որ ցուցեալս եղեւ ի
մէնջ (աղիւսակք՝ 134բ, 135ա, 136աբ, 137ա, 138աբ):
Ծնթ. Կան գրչի սրբագրումներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 37բ Յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած՝ զամենայն հանգուցեալս անուան իւրոյ եւ
զգծօղ սորին զԼուսեղէն դպիրն, որ է օրհնեալ յաւիտեանս:
72բ Ո՞վ որ անէ կիւրակի բան,
շաբաթն ի բուն կենա խափան,
յետ սատանին է միաբան,
բաժին չունէ արքայութեան:
Զկիւրակին սուրբ պահեցէ՛ք,
եւ լաւ սրտիւ խիստ սիրեցէ՛ք,
զգձօղ գրչիս յիշեցե՛ք
եւ թողութիւն ինձ հայցեցեք:
139բ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօրն եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն: Գրեցաւ
ամենածաղիկ գիրքս եւ բուրաստանս ամենալի պտղովք,
որ է Քարոզն քաջ հռետորին եւ րաբունապետին Ղուկասու Վանանդեցւոյ եւ լուսափայլ վարդապետին, որ
լուսաւորեաց զեկեղեցիս մեր, պարզ ու հատուկ բառով՝ ի հ[ա]սկացողութիւն ամենայն մարդկան՝ մինչ
զըյաշխարհականսն, որոյ յիշատակն օրհնութեամբ
եղիցի. ամէն:
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1. 140բ (1852 թ., շղագիր) 1852 ամի, ի 27 Նոյեմբերի մեր ապն յետ Ջհանբաղիշեն այս է թէ /// (1
բառ) առ ու տուր մնացին մենք /// (երկու տող ջնջած
եւ անընթեռնելի):
2. Պհպ. Աբ (1888 թ., շղագիր) Ի գրոց Մեսրովբ
արքեպիսկոպոսի Սմբատեանց, 1888:
3.140ա (ԺԹ դ., նոտրգիր) Դաւիթ Ղլազեանն
Օգոստոսի ին[ն]ումն եկաւ, Ստէփան Օրտեխանեան
Օգոստոսի 5ումն եկաւ, Աբրահամ Արզ[ու]մանեան՝
Օգոստոսի 1ումն, Մագասին Գրիգորեան՝ Օգոստոսի
1ում, Յուլիսի 25ինն՝ Բաղդասար Պետրոսեանն, Ովակիմ Մէլքումեան՝ Յունիսի 25ին, Պօղոսս Նունիեան՝
Յունիսի 1ին, Միքայէլ Պետրոսեանն՝ Յունիսի 25ին,
Յունիսի 7ին՝ Համբարձումն ու Միքայէլ Ջուլհակեանց.
Համբարձում Քոչարեան Եօշկին, Քասպար Մարգարէն, Յովհաննէս, Մկրտիչ, Համբարձումն՝ սոքա
եկին մայիսի 7ին, Գրիգոր Աբրահամեանս՝ 25 Յունիսի,
Դաւիթ Քասպարեանն՝ 25 Հունիսի, Խաչին Քասպարեան՝ 25 Յունիսի, Բաղտասար Ղահրամանեանն՝
Օգոստոս 12ին, Ջհան Վանէսեանն՝ Օգոստոս 15ին:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ Պհպ. Բա, 1ա, 140ա՝ կապոյտով,
132ա՝ սեւով շրջանակ՝ եզրագծով «ՄԵՍՐՈՎԲ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՄԲԱՏԵԱՆՑ ՆԱԽԻՋԵՒԱՑԻ», կենտրոնում՝
«ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ, 1874»:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա փեղկին փակցուած դրոշմանիշին՝
«1185», Պհպ. Բա՝ «1185/3360, Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս», 81բ՝ «Գիտես զի Ս[ա]հակ վարդապետնէ
գրեալ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «Գրիգոր Լուսաւորիչ ազգիս
հայոց», Աբ՝ «յայսմ///, որ առն///, տա///, խոշոր, ի
տեղի», 140ա՝ մատիտով «Յովսէփն մտաւ մեր տուն ոչ
բար 19ի Դեկտեմբերի 24ին», 140բ՝ «Ճայիկ՝ տուլաշ
թռչուն – 178», «զոր էիր Հա՛յր մեր, զի ի քեզ ապաւէն
մանկուքն նորոյ Սիոնին, նորոյս եկեղեցւոյ», «Մարգարիտ լուսափայլ», «Մարիամ, զի մի տեսցեն, Մարիամ ակն անարժան ի մէջօրեայ նսեմացաւ, յորժամ
Ադամ մեղօք մեռաւ», հակառակ դիրքով՝ «զի մի
մտցուք ի հանգիստ քոյ հանգիստութեան», «Հարպետ,
Յարութիւն Նիկողոս»:

3361
ԿՂԵՄԷՍԻ ԳԱԼԱՆՈՍԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԺԹ. դար (1871ից առաջ)
ԹԵՐԹ՝ 173 (գրիչ էջակալում՝ 1-73, որ է 3ա-205, 1-193, որ է՝
75ա-172ա). չգրուած 1բ-2բ, 73բ, 74բ, 172բ-173բ: ՊՐԱԿ՝ 2+ԱԺԶx12 (ԺԶ 7, Ա 8, Ե, Է, Ը, 10, Թ, Ժ, ԺԱ 8, Զ 18): ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18x13): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 75ա), ունի յիշագրեր, սահմանագծուած սեւով:
ՏՈՂ՝ 26-27. գծումները ճնշումով: ԿԱԶՄ՝ կարմիր մոմլաթ, մէջքը՝

սեւ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթը: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ, չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 75ա
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ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը նորոգուած Ի. դարում. թերթերին
աղտոտուածութեան, խոնաւութեան հետքեր, պրակ Է-ն հիմքից
թուլացած:

54բ: է/154բ-61ա: -161բ Բան օրինակողի գրքոյս – Ամենակար
անեղին Հօր եւ անծնինին / Րամից էից ի յոչնչէ ըստեծողին...
պատիւ գովեստ եւ գոհութիւն յար երգեսցին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-172ա (Տիտղ.) Վիճաբանութիւնք Աստուածաբանականք, յերկուս մասն բաժանեալք, յորոց
մինն է տեսական Աստուածաբանութիւն եւ ճառէ
զԱստուծոյ, զմարդեղութենէ Քրիստոսի եւ զհրեշտակաց. եւ միւսն է Բարոյական Աստուածաբանութիւն
եւ է շուրջ միայն զխորհրդովք եկեղեցւոյ. Շարահիւսեալք ի հայ բարբառ ի Կղէմէսէ բազմերախտ
վարդապետէ, ի կարգէ Թէատինոսաց եւ յազգէ լատինացւոյ, ի յօգուտ ազգի Հայոց. մասն առաջին. որ
է Տեսական աստուածաբանութիւն
3ա-73ա Յաղագս աստուածային բացարձակ կատարելութեանց, այսինքն՝ աստուածային ստորոգելեացն

162ա-66ա Ցանկ գրքոյս առաջին մասին. Յաղագս աստուածային բացարձակ կատարելութեանց,
այսինքն՝ աստուածային ստորոգելեացն. Վիճաբանութիւն. Ա. եզրա[կացութիւն] Ա. խնդ. Ա. – Յաղագս
աստուածային գոյութեան... թէ յորժամ մեղաւ
հրեշտակն: Վերջ առաջին մասին:
166ա-72ա Յաղագս սուրբ խորհրդոյ եկեղեցւոյ
առ հասարակ. վիճականութիւն Ա. – խնդ. Ա. Թէ զինչ
իցէ խորհուրդ եկեղեցւոյ եւ յոյց մասնաց բաղկանայ...
հարց ԺԳ. Մի՞թէ Հայոց կաթողիկոսն կարող իցէ ներել
ի վերայ արգելմանց, որք խափանեն զպսակն եկեղեցական օրինօք:

Տե՛ս ձեռ. 137, 1ա-71բ: ա/3ա-6բ: բ/6բ-16ա: գ/16ա-22ա:
դ/22ա-7ա: ե/27ա-46բ զ/46բ-59բ: է/59բ-73ա:

Բ. 74ա-161ա Վիճաբանութիւնք, աստուածաբանականք. բարոյական աստուածաբանութեան, որ է շուրջ
միայն զեօթն խորհրդովք եկեղեցւոյ. Շարահիւսեալք
ի հայ բարբառ ի Կղեմեսէ բազմերախտ վարդապետէ ի կարգէ թէատինացւոց եւ յազգէ լատինացւոց ի
յօգուտ ազգի Հայոց. մասն երկրորդ, որ է խորհրդոց

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա, 74ա:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա, 74ա ձուածիր կապոյտ թանաքով՝ «ՍՄԲԱՏԵԱՆՑ ՆԱԽԻՋԵՒԱՆՑԻ ՄԵՍՐՈՎԲ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ 1871»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա «3361» (մատիտով), ռուսերէնյ ստորագրութիւն (անընկալելի):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 83ա՝ «ղզ» (երկիցս), 173բ՝ զանազան
նշաններ:

Տե՛ս ձեռ. 132 3ա-100բ. 1/75ա-88ա: 2.ա/88ա-105ա:
բ/105բ-11ա: գ/111ա-35ա: դ/135ա-48բ: ե/148բ-50ա: զ/150ա-

3362
ԵՂԻԱԶԱՐ ՍԱՐԿԱՒԱԳ ՏԷՐ-ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ԱՌՆՋԵՑՒՈՅ՝
ՀԱՄԱՌՕՏՈՒԹԻՒՆ ՃԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԵԱՆ
Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԳՐԻՉ՝ Եղիազար սրկ. Տէր Կարապետեան:
ԹԵՐԹ՝ 114 (գրչի էջակալում՝ 1-215, որ է՝ 4ա-111ա). չգրուած
1բ, 2բ, 111բ-4բ: ՊՐԱԿ՝ 3+Ա-ԺԴx8 (ԺԴ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսադրոշմով՝ թ. 31-32 եւ այլուր՝ « КГ», ներքեւում՝ 18/4, թ. 53՝
«КГ», ներքեւում՝ 18/5* 26 եւ 29 եւ այլուր՝ պատուանդան վրան
վանդակ, աջ կողմում ծաղիկ, ձախ կողմում՝ թռչունի կամ
երեքնուկի նման զարդ, ներքեւում 39, ճնշադրոշմով՝ 8ա, 10ա եւ
այլուր՝ ձուածիր՝ երկու շրջանակի մէջ բուսազարդ, կենտրոնում՝
« КГ»՝ վրան թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,5x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(1ա-92բ, 18x13), երկսիւն (9ա-111ա, 17,5x13). Սահմանագծուած սեւով, ունի յիշագրեր: ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 1ա): ՏՈՂ՝
18-27: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, անկիւնները եւ մէջքը շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ատուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ՝
Ա. փեղկ՝ մասն Պհպ-ի, Բ. փեղկ՝ մասն պրակի. Լուսանցակողերը՝ կապոյտ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ. չգրուած թուղթ:
*Գուցէ պետք է հասկանալ 1839 (տե՛ս թ. 39 + թ. 26),
իսկ 4 եւ 5 թվերի իմաստը դժուար է ենթադրել:

Նմուշ 1ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը, մէջքը մաշուած, վրան կան քեր-

ՌՄՋԸ. – 1839
ծուածքներ, եզրերը մաշուած, երեւում է միջուկ-ստուարաթուղթը,
թերթերի վրայ տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, թ. 69՝ արտ. լս-ը
պատռուած, 101ա-11ա՝ գրադաշտը խոնաւութեան հետեւանքով
տեղ-տեղ վնասուծ, որոշ էջերի բառեր կամ տողեր քերելով
ջնջած, տեղ-տեղ առաջացած անցքեր, խորագրերը մեծամասամբ բոլորգրով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1ա [Տիտղ.] Համառօտութիւն ճարտասանութեան, աշխատասիրեալ յԵղիազար սարկաւագէ Տէր
Կարապետեան Առնջեցւոյ՝ ի միաբանական ուխտէ
Սրբոյ Էջմիածնի, ի հայրապետութեան տեառն
տեառն Յովհաննու Ը.երրորդ կաթողիկոսի ամենայն
Հայոց, ի 15 Հոկտեմբերի 1839 ամի, ի ճեմարանի
հայրապետական աթոռոյ ի Սուրբ Էջմիածին
– 2ա Ազգասէր բարերարք հայկազեան գրոհի –
Ու՞մ արդեօք քաղցրանան նորախայծ արգասիք աշխատասիրութեան... մշտախնամ բարերարութեանց եւ սիրոյ: Մնամ միշտ երախտապարտ Եղիազար սարկաւագ
Տէր-Կարապետեան Առնջեցի:
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– 3աբ Առ ուսումնասէր ընթերցօղս – Նախ զօգտակարութենէ սոյն մատենիս ճահաւոր վարկանիմ...
եւ ցանգ մեռանիմ: Խոնարհ ծառայ Եղիազար սարկաւագ Տէր-Կարապետեան:
Ա. 4ա-11բ Յաղագս ճարտասանական նախակրթութեանց
1. 4ա Ներածութիւն – Հց. Զի՞նչ են ճարտասանական նախակրթութիւնք: Պխ. Նախակրթութիւնք
կամ ներածութիւնք ճարտասանութեան են նախընթաց
կրթութիւնք... ապա սկիզբն առնելով եւ զայլոց:
2. 4բ-5ա Գլուխ Ա. Յաղագս վիպասանութեան
առհասարակ – Հց. Զի՞նչ է վիպասանութիւնն: Պխ.
Վիպասանութիւնն է պատմաբանութիւն... եւ ի յիշողութեան:
3. 5ա-6ա Գլուխ Բ. Յաղագս պէսպէս վիպասանութեանց – Հց. Քա՞նի են ազգք վիպասանաթեանց:
Պխ. Երրեակն են ազգք վիպասանութեանց պատմական, ատենական... ի զանազան գիրս:
4. 6ա-7բ Գլուխ Գ. Յաղագս առասպելեաց – Հց.
Զի՞նչ է առասպելն: Պխ. Առասպելն է բան սուտ... ի
նմանէ եւ այլն:
5. 7բ-8ա Գլուխ Դ. Յաղագս պիտոյից – Հց. Զի՞նչ
արժան է իմանալ անուամբս պէտք: Պխ. Յիշատակութիւն կամ բացատրութիւն օգտակար... իսկ ասացուածն բան:
6. 8աբ Գլուխ Ե. Յաղագս մասանց կամ գլխոց,
որով մարթ է ճառիլ պէտս – Հց. Քանի՞ են ազգք կամ
գլուխք, որով ճառին երրեակ ազգք պիտոյից: Պխ. Որք
են գովութիւն, մեկնաբանութիւն, պատճառք... որ ինչ
ընդ երկար ասացաւ:
7. 8բ-10բ Գլուխ Զ. Յաղագս ոտանաւորաց – Հց.
Զի՞նչ է ոտանաւորն: Պխ. Ոտանաւորն է բան բաղկացեալ բացորոշ թուով... առ ի բառնալ զմեղս աշխարհի:
– 10բ-12բ Գլուխ Ա. Յաղագս սահմանի ճարտասանութեան – Հց. Զի՞նչ կամ զիա՞րդ սահմանի
ճարտասանութիւնն: Պխ. ճարտասանութիւնն սահմանի արհեստ բարուք... առաջաբանութամբ ճառաբանել (ունի՝ գլ. Բ՝ Յաղագս առարկայի ճարտասանութեան, գլ. Գ՝ Յաղագս ճարտասանական հանդիսից, գլ.
Դ՝ Յաղագս մասանց ճարտասանութեան):
Բ. 11բ-25բ Գիրք առաջին
ա. 11բ Գլուխ Ա. Յաղագս սահմանի չորից մասանց ճարտասանութեան – Գիւտն է վաստակ մտաց,
որ աշխատ լինի հաւանական հանդիսանալ... գտեալ
իրք կամ բանք:
բ. 11բ-2ա Գլուխ Բ. Վասն առաջին մասին ճարտասանութեան կամ վասն գիտութեան – Հց. Զի՞նչ է
գիւտն: Պխ. Զմտածութիւն կամ հնարումն ձեռնարկութեանց... առ ցուցումն յառաջադիր խնդրոյն:
գ. 12ա-9ա Գլուխ Գ. Յաղագս ներքին տեղեաց –
Հց. Քանի՞ են ներքին տեղիքն: Պխ. Ներքին տեղիքն են
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վեշտասան՝ սահման, թուումն մասանց, ստուգաբանութիւն, լծորդք (այնուհետեւ 4 տող, ապա 3 տող էլ
ջնջած՝ անընթեռնելի)... Նոյնպէս կորնչիցիք. ի Ղուկաս
Աւետարանէ, ԺԳ. 2 համար:
դ. 19բ Գլուխ Դ. Յաղագս արտաքին տեղեաց –
Հց. Զի՞նչ եւ քանի՞ են արտաքին տեղիք: Պխ. Արտաքին տեղիքն են նոքին... իբր ականատես, կամ
ականջալուր:
ե. 20ա Գլուխ Ե. Յաղագս ընդլայնման, որ է երկրորդ պաշտօն ճարտասանին ի գիւտն – Հց. Զի՞նչ է
ընդլայնումն: Պխ. Ընդլանումն ծայրագոյն իմն ստորասութիւն... իրաց եւ բառից:
զ. 20ա Գլուխ Զ. Յաղագս ընդլայման իրաց – Հց.
Զի՞նչ է ընդլայնումն իրաց: Պխ. Ընդլայնումն իրաց է
ընդարձակումն նախադասութեանց... առ ի հաւանեցուցանել:
է. 20ա-2բ Գլուխ Է. Յաղագս ընդլայնման բառից
– Հց. Զի՞նչ է ընդլայնումն բառից: Պխ. Ընդլայնումն
բառից է պատշաճաւոր դասաւորութիւն... Աւետարանդ
աստուածային:
ը. 23ա-5բ Գլուխ Ը. Յաղագս կրից եւ սկզբանց
շարժման նոցա – Հց. Զի՞նչ է կիրք: Պխ. Կիրքն են յարձակումն հոգւոյ, որով սաստկագոյն մղեմք... ամենայն
զօրք իւր:
Գ. 26ա-31բ Գիրք երկրորդ
ա. 26ա-7բ Գլուխ Ա. Յաղագս տրամադրութեան
առհասարակ – Հց. Զի՞նչ է տրամադրութիւնն: Պխ.
Գտեալ իրաց կարգաւ դասաւորութիւն... տուիչն այսմ
պարգեւաց. Ս. Սիւն. եպս. երես 68:
բ. 27բ-8ա [Գլուխ Բ.] Յաղագս սահմանի յառաջաբանութեան – Հարցումն. Զի՞նչ է յառաջաբանութիւնն: Պխ. Յառաջաբանութիւնն ըստ Կիկերոնի սահմանի մասն ճառի... մարդն այն առնուլ ինչ յԱստուծոյ.
Սարգիս Շնորհալի, 26 երիս:
գ. 28բ-9ա Գլուխ Գ. Յաղագս առաջարկութեան –
Հց. Զի՞նչ է առաջարկութիւնն: Պխ. Առաջարկութիւնն է
բան, յորում բովանդակութիւն բոլոր ճառին առաջի
դնի... ճշմարիտ սփոփանք:
դ. 29ա Գլուխ Դ. Յաղագս հաստատութեան – Հց.
Զի՞նչ է հասատատութիւնն: Պխ. Հաստատութիւնն
գլխաւոր մասն ճառին... հակառակորդաց հերքեմք եւ
գրեմք:
ե. 29ա-31ա Գլուխ Ե. Յաղագս ձեռնարկման –
Հց. Զի՞նչ է ձեռնարկումն: Պխ. Ձեռնարկումն է ճոխագոյն եւ արուեստաւոր... ոչ ծածկէր այնպիսի մեծ կռիւ.
Եղիշէ, Պատմութիւն, 212 երես:
զ. 31ա Գլուխ Զ. Յաղագս հերքման – Հց. Զի՞նչ է
հերքումն: Պխ. Հերքումն մասն ճառի, յորում լուծանեմք... կամ խոսուն կամ գիտուն. Եղիշէ, Պատմութիւն,
310:
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է. 31աբ Գլուխ Է. Յաղագս վերջաբանութեան –
Հց. Զի՞նչ է վերջաբանութիւնն: Պխ. Վերջաբանութիւնն
է վերջին մասն ճառին... արտաքս բղխեն. Լամբրոն.
Ատենա՛՛, երես 201:
Դ. 32ա-51բ Գիրք երրորդ
ա. 32ա Գլուխ Ա Յաղագս ճոխաբանութեան –
Հց. Զի՞նչ է ճոխաբանութիւնն: Պխ. ճոխաբանութիւնն է
վայելուչ հիւսուած... որով լինի պարբերութիւնն:
բ. 32ա Գլուխ Բ. Յաղագս քաջաբանութեան – Հց.
Զի՞նչ [է] քաջաբանութիւնն. Պխ. Քաջաբանութիւնն է
անվթար եւ յարմար... ոչ երկնաբերձ վերամբարձան.
Թեսաւ., 107:
գ. 32բ Գլուխ Գ. Յաղագս վայելչաբանութեան եւ
ձեւոց եւ նախ՝ Յաղագս փոխակերպութեանց – Հց.
Զի՞նչ է փոխակերպութիւնն: Պխ. Փոխակերպութիւնն է
փոխադրութիւն բառից կամ բանից... հեգնութիւն, որ է
այպանք:
դ. 32բ-3ա Գլուխ Դ. Յաղագս փոխաբերութեան –
Հց. Զի՞նչ է փոխաբերութիւնն: Պխ. Փոխաբերութիւնն է
փոխակերպութիւն... զանմեղ գառին պատառեցին.
Ողբ Եդեսիայ, 42 երես:
ե. 33ա Գլուխ Ե. Յաղագս փոխանունութեան –
Հց. Զի՞նչ է փոխանունութիւնն: Պխ. Փոխանունութիւնն
է, որ դնի փոխանակ յատուկ անուան... զոր բաղանիքն
կորուսին. Եդեսայ յողբ, 30 երես:
զ. 33ա Գլուխ Զ. Յաղագս խելամտութեան – Հց.
Զի՞նչ է խելամտութիւնն: Պխ. Խելամտութիւնն է փոխակերպութիւն... յայնժամ տեսին երրեակդ անձին.
Շնորհալի, Յիսուս որդի, 170:
է. 33բ Գլուխ Է. Յաղագս հեգնութեան – Հց. Զի՞նչ
է հեգնութիւնն: Պխ. Հեգնութիւնն է ձեւ, յորում զայլ
ինչ ասեմք... եւ Աստուած ընդէ՞ր զանգիտես. Խորեն՛՛,
503. (33բ Յօդուած միակ. Յաղագս երգիծաբանութեան, դսրովանաց եւ պատրուակեալ կշտամբանաց):
ը. 33բ-5ա Գլուխ Ը. Յաղագս փոխակերպութեանց վերաբերելոց առ չորեսին վերոյգրեալ գլխաւոր փոխակերպութիւնս – Հց. Քանի՞ են փոխակերպութիւնք: Պխ. Եօթն՝ փոխառութիւն, այլաբանութիւն... հարաւակողմն հնչեաց զտեղին փոխաբերեաց.
Յով՛՛ կթղ՛՛, 108 երես:
թ. 35ա-7ա Գլուխ Թ. Յաղագս ձեւոց բառից, որք
ոչ են փոխակերպութիւնք – Հց. Զի՞նչ են ձեւք բառից:
Պխ. Ձեւք բառից են, որք պահմամբ... որով սովոր էր
որսալ զմարդիկ. Ի ճառն Հո՛՛, 290 համարաւ երեսի:
ժ. 37ա-8ա Գլուխ Ժ. Յաղագս ձեւոց, որք լինին
բարձմամբ – Հց. Զի՞նչ են ձեւք, որք լինին բարձմամբ:
Պխ. Ձեւք բառից, որք լինին բարձմամբ են... իւրաքանչիւր առաքինութեանց. Եղիշէ, Պատմ՛՛, 197 երես:
ժա. 38ա-9ա Գլուխ ԺԱ. Յաղագս ձեւոց բառից,
որք լինին ի ձեռն հանգիտութեան – Հց. Զի՞նչ են ձեւք
բառից, որք լինին հանգիտութեան: Պխ. Ձեւք բառից,
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որք լինին ի ձեռն հանգիտութեան են... օրհնութեամբ
եւ փառօք. Լամբրօն՛՛, Ի ճառն համբարձման, 256 երես:
ժբ. 39աբ Գլուխ ԺԲ. Յաղագս մասնաւոր ձեւոց
ինչ բառից, որք դիմամարդութեամբ իմն – Հց. Քա՞նի
են ձեւք, որք լինին դիմամարտութեամբ: Պխ. Չորք,
որք են արտուղութիւն, ներհակադրութիւն... տեսանելոց կենդանւոյն՝ մահացան. Շարական, կանոն ՀԲ.:
ժգ. 40ա-2բ Գլուխ ԺԴ. Յաղագս ձեւոց իմաստից
– Հց. Քանի՞ են ձեւք իմաստից: Պխ. Տասն՝ բացագանչութիւն, մակագանչութիւն... եւ այլ է աւանդութիւն
կրօնիցն. Լամբրոն՛՛:
ժդ. 43ա-4ա Գլուխ ԺԴ. Յաղագս ձեւոց, որք յարմարական են ի բերկրեցուցանել – Հց. Քանի՞ են ձեւք
յարմարականք ի բերկրեցուցանիլ: Պխ. Չորս. որք են՝
բացադարձութիւն, նկարագրութիւն... որպէս պարտն
է:
ժե. 44ա-6բ Գլուխ ԺԵ. Յաղագս ձեւոց, որք յարմարական են յուսուցանել – Հց. Ձեւք յաւէտ յարմարականք ի յուսուցանել քանի՞ են: Պխ. Են եօթն սոքին՝
հակադրութիւն, կախումն... պատմել բանիւ ողբերգական:
ժզ. 47ա-9ա Գլուխ ԺԶ. Յաղագս պարբերութեան
– Հց. Զի՞նչ է պարաբերութիւնն: Պխ. Է բան համառօտ
եւ լրացեալ... եւ յիմանալիսն ծածկեցելոց. Նարեկացի,
Գովեստ կուսին, 58 երես (48ա Յաղագս կանոնաց
պարբերութեան):
ժէ. 49ա-51ա Գլուխ ԺԷ. Յաղագս ոճոյ – Հց. Զի՞նչ
է ոճն: Պխ. Ոճն սահմանաւոր իմն... եւ հետեւումն կամ
աշակերտութիւն (51ա Յաղագս արատաւոր ոճոյ: 51բ
Յաղագս նպաստաց ոճոյ):
Ե. 51ա-67բ Գիրք չորրորդ
– 51ա Հց. Քանի՞ են ազգք ճարտասանական հանդիսից: Պխ. Երեք. որպէս ի ճառն յառաջաբանական
ասացաք... ամենայն ազգք ճառից պարունակին:
ա. 51բ-3ա Գլուխ Ա. Յաղագս կացրդական հանդիսից – Հց. Զի՞նչ է կացրդական հանդէսն: Պխ.
Կացրդական հանդէս, որ եւ ներբողական կոչի... զձայն
բերկրանաց բարբառոյ բանից օրհնութեանց. 57 երես:
բ. 53ա-7ա Գլուխ Բ. Յաղագս ճառից, որք անկանին ընդ կացրդական հանդիսին – Հց. Զի՞նչ եւ քանի
են ճառք, որք ընդ կացրդական անկանին հանդիսին:
Պխ. Ճառք, որք անկանին ընդ կացրդական... սովորութիւն է առնել յընդունիլն զնորոգ եկեալն:
գ. 57ա-8ա Գլուխ Գ. Յաղագս բաշխոհական
հանդիսի – Հց. Զի՞նչ է բաղխոհական հանդէսն: Պխ. Է
բան, որով համոզիմք զօգտակարն... ի բերելն յօրինակ
զայլն:
դ. 58բ-61ա Գլուխ Դ. Յաղագս ճառից, որք ընդ
բաշխոհական հանդիսին անկանին – Հց. Քանի՞ են
ճառք, որք անկանին ընդ բաշխոհական հանդիսին:
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Պխ. Եօթն, որք են, խրատ, յորդորակ... գի՛բէ արուեստք
քո նանրանան:
ե. 61ա-3բ Գլուխ Ե. Յաղագս ատենական կամ
դատաստանական հանդիսի – Հց. Զի՞նչ է ատենական հանդէսն: Պխ. Ատենական կամ դատաստանական
հանդէսն է... քննել պարտ է զմեծագոյն եւ զփոքրագոյն անիրաւութիւնն (62ա Յաղագս խնդրոց):
զ. 63բ-4ա Գլուխ Զ. Յաղագս ճառից, որք անկանին ընդ ատենական հանդիսիւ – Հց. Քանի՞ են
ճառք, որք անկանին ընդ ատենական հանդիսիւ: Պխ.
Երեք, այսինքն՝ կշտամբանք, գանգատ եւ աղերս... զի
ոչ լինի դիւրաւ զլանալ նոցա:
է. 64ա-7ա Գլուխ Է. Յաղագս քարոզի – Հց. Զի՞նչ է
քարոզն: Պխ. Բառդ քարոզ ըստ առաջին նշանակութեան... ո՞յք իցեն նորա յարակիցք կամ յատկութիւնք,
եւ ո՞յք՝ դիմամարտք:
ը. 67աբ Գլուխ Ը. Յաղագս պէսպէս կառավարութեանց – Հց. Զի՞նչ է միապետութիւնն: Պխ. Միապետութիւնն է գերագոյն հրամանատարութիւն... եւ
կոչի կառավարութիւն ժողովրդապետական:
Զ. 67բ-70ա Գիրք հինգերրորդ
– 67բ-8ա Յաղագս արտասանութեան – Հց. Զի՞նչ
է արտասանութիւնն: Պխ. Արտասանութիւնն է քաջայարմար համաձայնութիւն... ի բաց քեցել ի գրուածոց:
ա. 68ա-9բ Գլուխ Ա. Յաղագս յիշողութեան, թէ
զի՞նչ եւ քանի՞ պատիկ իցէ – Հց. Զի՞նչ է յիշողութիւնն: Պխ. Յիշողութիւնն առհասարակ սահմանի...
դիւրին է նմա եւ զբառսն յիշել:
բ. 69բ-70ա Գլուխ Բ. Յաղագս ձայնիւ – Հց. Զի՞նչ
է ձայնն: Պխ. Ձայնն է արտաքին հնչումն... եւ իմաստից ճառին:
Է. 70ա-81ա Յաւելուած
ա. 70ա-71բ Գլուխ Ա. Յաղագս վերտառութեանց
– Հց. Զի՞նչ է վերտառութիւնդ անուն, որ եւ վերագրութիւն կամ մակագրութիւն յորջորջի: Պխ. Է որ նշանակ է
զանուն պատուոյ... եւ ի հատուածական անդամս:
բ. 72ա-5ա Գլուխ Բ. Յաղագս տապանագրի – Հց.
Զի՞նչ է տապանագիրն: Պխ. Է գրուած ի վերայ գերեզմանի... եւ դին դիւակիր աստ որդանց ի կեր (74ա
Յաղագս օրինաւոր տապանագրի):
գ. 75ա-7բ Գլուխ Գ. Յաղագս խորհրդաւոր նշանաց առհասարակ – Հց. Զի՞նչ է խորհրդաւոր նշանն:
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Պխ. Է նշան զգալի... բայց այն երեւի լինիլ երկրորդական գործ նորա (76բ Յաղագս դրուագաց: 77ա Յաղագս նկարացոյցի):
դ. 77բ-8բ Գլուխ Դ. Յաղագս խրթնաբանութեան
– Հց. Զի՞նչ է խրթնաբանութիւնն: Պխ. Խրթնաբանութիւն, որ եւ առեղծուած ասի... եւ այլ գեղեցիկ զինքն
ցուցանէր:
ե. 78բ-81ա Գլուխ Ե. Յաղագս տառադարձութեան – Հց. Զի՞նչ է տառադարձութիւնն: Պխ. Է իմաստ
իմն խորհրդաւոր ելեալ...:
Ծնթ. Աւարտւում է այբուբենի մէջ տառերի զբաղեցրած
կարգային համարների գումարումով:

Ը. 81բ-83բ Ցանկ գլխոց բովանդակելոց ի մատենիս – Նախակրթութիւն կամ ներածութիւն՝ 1...
Գլուխ Ե. Յաղագս տառադարձութեան՝ 150:
Թ. 83բ-92բ Ցանկ յօդուածոց հարցմանց (առ դիւրութեամբ գտանելոյ համբակաց զխնդրելին, ճահաւոր
վարկուցեալ իմ ընդ ցանկով ներփակել զամենայն
հարցուածսն մատենիս, զորս կարգաւ տեսցես ի
ստորեւ երեսահամար թուովն) – 1. Զի՞նչ են ճարտասանական նախակրթութիւնք՝ 1... 385. Երկրորդ՝
զիա՞րդ լինի թուաւոր տառադարձութիւն՝ 153.
(վերջում՝ 92բ-ում ունի՝ «Աղիւսակ Պիւթագորեան»՝ 10
սիւն, 8 տող):
Ժ. 93ա-11ա Բառք նորաձեւ համառօտ մատենիս՝
ի վերայ այբուբենից, արարեալ յաշխատասիրողէ
սորին – Ա. Ազդուաբանութիւն, թեան, թեամբ, թեանց,
թեամբք՝ է բարդ բառ, ունօղ զերկու նշանակութիւնս...
Օ. Օրհնառաք՝ (նախդրիւ հոլովի) առաքօղ օրհնութեան... բարբառ կամ ձայն եւ այլն. երես 99. (չիք՝ Է, Ղ,
Ռ, Ր, Ֆ տառերով բառեր):
111ա Հարկաւոր բառք համառօտ մատենիս գրեցան հանդերձ նշանակութեամբ. օրհնեալ է Աստուած:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ մատիտով գրած, յետոյ ջնջած՝
«Եղիազար եպիսկոպոսի գրքերից, 4/II – 96», 1ա՝
«Մ[եսրոպ] եպ[ի]ս[կոպոս]»:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ մատիտով գրած, յետոյ ջնջած՝
«Եղիազար եպիսկոպոսի գրքերից, 4/II – 96», 1ա՝
«1187/3362», արտ. լս.՝ «Մ[եսրոպ] եպ[ի]ս[կոպոս]»:

3363
ՅԱԿՈԲԱՅ ՄԾԲՆԱՑՒՈՅ ԶԳՕՆ ԳԻՐՔ
ՇԻՐԱԿ
ԳՐԻՉ՝ Պետրոս [Տէր-Բարսեղեան]:
ԹԵՐԹ՝ 147 (գրչի էջակալում՝ 1-284, որ է՝ 5ա-147բ). չգրուած
1ա, 3ա: ՊՐԱԿ՝ 4+Ա-ԺԸx8 (Բ՝ 12, ԺԸ՝ 3): ՆԻՒԹ՝ թուղթ՝ կապոյտ.
Լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թ. 18՝ արծիւ, սպիտակ թուղթ (թ.
13, 14, 23-32, 131-4)՝ լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15,3:

ՌՄՀԲ. – 1823
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (15x12.5). սահմանագծերը երկգիծ սեւով,
գլխագրերը կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 14ա, ծածկագիր՝
4ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ Փեղկերը սեւ, թիկունքը՝
մոխագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ
թուղթ: Պահպանակ՝ Ա+Բ՝ ապիտակ թուղթ. մասն կազմաստառի:
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Նմուշ 14ա

Ծածկագիր 4ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. ԺԹ. դարում նորոգուած. կազմի անկիւնները եւ եզրերը մաշուած, երեւում է միջուկ-ստուարաթուղթը,
կազմի թիկունքը մաշուած. թերթերը խոնաւութիւնից աղտոտուած, տեղ-տեղ մեծ, առաւել գորշաւուն հետքեր, զանազան
բծեր, թերթերի մեծ մասի տառագծերը արտատպուած հակառակ երեսների, որոշ թերթերի վրայ ձէթի խոշոր բծեր, թ. 2, 3՝
հիմքից թուլացած. 25բ, 26ա՝ ստ. լս-ում յետին ձեռքով որպէս
պրակահամար գրուած՝ Դ, Ե:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-137ա Գիրք, որ կոչի Զգոն, արարեալ
տեառն Յակոբայ սուրբ եւ սքանչելագործ հայրապետի Մծբին քաղաքի, ի խնդրոյ սրբոյն Գրիգորի մերոյ
Լուսաւորչի, վասն հաւատոյ եւ այլ մասանց նորին,
բանք հոգելիք եւ կարկիչք հրէից եւ հրձուածողաց
մարգարէահրաշ հոգով շարադասեալ
– 4բ Զգօն ասեն զանուն գըրքոյս, / զի ընթերցողին
տայ զմեծ յոյս՝ / լինել զգօն ի հաւատոյս, / նաեւ ի սէր
ամենալոյս (կրկն.՝ 47բ. ստ. լս.):
Տե՛ս ձեռ. 498, 1ա-126ա: Ցանկ, չիք: Յառաջաբանութիւն/5աբ: 1ա/5բ-13ա, բ/13ա-22բ, գ/22բ-30ա, դ/30ա-7ա,
ե/37ա-48բ, զ/48բ-60բ, է/60բ-70բ, ը/70բ-9ա, թ/79բ-86բ,
ժ/86բ-91ա: 2ա/91ա-9ա, բ/99ա-101ա, գ/101ա-8ա, դ/108ա14բ, ե/114բ-19ա, զ/119բ-24բ (կրկ. 137ա-43բ. այս մասին
գրչի հետեւեալ ծանուցումը՝ 137ա «Այս ճառ Զ.երրորդ սխալմամբ կրկնեալ է եւ է աւել»), է/124բ-29ա: ը/129ա-37ա:

– 119բ (ստ. լս, գրչի ցուցում)՝ «Այս ճառ վեցեր<ր>որդ սխալմամբ կրկին գրեալ է ի վերջոյ զկնի
Ը.եր<ր>որդ ճառին, բայց դու զայս եւեթ ընթերցիր»:
– Գրչից 124բ (ստ. լս.) «Այս է իմ գրիչ գեղեցիկ»:

Բ. 144ա-46բ Պատմութիւն յայլմէ՝ Յաղակս հանդերձից Տեառն եւ դաստառակին եւ վասն արծաթին
– Օգոստոս թագաւորեաց Հռօմայեցւոց, եւ ի սորայ
ժամանակին եղեւ նաւակատիք յԷրուսաղէմ Աստուածածնին... եւ նա եղեւ աներեւոյթ ի նմանէ, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Գ. 146բ-47բ Պատմութիւն յայլմէ՝ Վասն իւղոյն, զոր
օծաւ Տեառն մերո – Արդ, որակութիւն իւղոյն զանազանէ, վասն զի ի կովուց եւ յոչխարաց եւ այլ տեսակ զանազան իրաց... ի թաղումն Տեառն, այսքան վասն մեր
իւղոյս բաւեսցի:
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ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԺԹ. դար, նոտրգիր
ա. 3բ (գրչից) Ցանկութիւն բարւոյն չէ իսկ վրիպակ, / Է գործ առն արւոյն նմին ախորժակ... Շնորհաց
Սուրբ Հոգւոյն օթարան կարգեալ (առաջին քառատողը
կրկն.՝ 1բ):
բ. 4բ Սոյն այս սուրբ մատեան Զգօն կոչեցաւ, / զի
հոգւոյն ատեան ի սմա կարգեցաւ, / ազգիս հայկայզեան հասակաց բնաւ, / եմ աստ բաւական աստուստ
բաշխեցաւ, / ի Իսահակ երիցու է. (վերջին քառատողը
կրկնուած՝ էջ 48ա. ստ. լս.):
Ծնթ. Լս-ներում կան գրչի սրբագրումներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 2ա Գիրքս այս Տէր Բարսեղեան տիրացու
Պետրոսինն է: Ի 1823 ամի, յԱպրիլի ի 13ըն:
3բ Զգրիչ Պետրոսս զյիշեցէ՛ք ի Տէր (նոյնը՝ 4ա.
եղբայրագիր ծածկագրով):
4ա Իսկ այժմ վերստին արտագրեցաւ ի ընտիր օրինակէ, ի յաւուրս տեառն Եփրեմայ սրբազան հայրապետի եւ երջանիկ կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց, նաեւ
առաջնորդի երկրիս մերում Շիրակայ տեառն Ստեփաննոս աստուածաբան վարդապետի Ենօքեան կոչեցելոյ, այլեւ ի ժամանակս թագաւորութեան ամենաբարեպաշտ եւ քրիստոսապսակ կայսերն ամենայն Ռուսաց Ալէքսանդր Պաւլօվիչի եւ միահեծան բռնակալի
ամենայն հիւսիսայնոց, յորում Տէր տացէ նմա կեանս
երկարս բարեփառ հզօր թագաւորութեան:
Գրեցաւ յամի Տեառն 1823ին եւ յամսեանն Ապրիլի
12ին (ծածկագիր եղբայրագիր) Ե դտլպ չզրտշվվ
նլոզւըւի ի Տէր – (ստ. լս.)՝ Է գրիչ Պետրոս[ս]. յիշեցէ՛ք
ի Տէր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

2բ (1846 թ., նոտրգիր) 1846, Օգոստոսի 15 օրն, որ
ես՝ տէր Գաբրիէլ Տէր-Գրիգորե[ա]ն ընթ<նդ>երձայ
զայս ծաղկափտիթ գիրքն Զգոն կոչեցեալ եւ յուժ
ուրախացայ. Աստուած զհոգիք լուսաւորեսցէ աշխատաւորաց. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին փակցուած սպիտակ պիտնկին՝
«18», ներքեւի սպիտակ թերթիկին՝ «Մ-7», Պհպ. Ա՝
«1823. Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս», «1188/3363», 3բ՝
«141x2=282»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ հայերէն այբուբեն՝ «ա-լ» արաբական թուանշաններ (5 շարք), 2ա՝ «Մարդն է նման
իբրեւ ծաղիկս, գիրք», 48բ՝ գրչի ձեռքով «գր[չ]ափորձ
արիի, գրչափորձ արիի, գերամեծար մարմոմր...»:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
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ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ-ԲԵՐԴՈՒՄԵԱՆ՝ ԱՂԲԻՒՐ ԲԱՑԵԱԼ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 81. չգրուած 1բ: ՊՐԱԿ՝ 1-10x8 (Ժ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ ոճաւորուած բոլորակ՝ մէջտեղում՝
«FC», ոճաւորուած բոլորակ, վրան թագ, մէջտեղում առիւծ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21.5x15.3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17,5x13),
սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 20բ), խորագրերը, գլխատառերը գրուած կարմիր թանաքով, ունի յիշագրեր:
ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն կաշի, կրկնագիծ եզերաշրջանակով, երկրաչափական ճնշագծերով, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա.՝ սկ.,
սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 20ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, ձեռագրից համարեա
անջատ, ձեռագրին միացած է միայն վերին մասով, մէկ կարով,
փեղկերին ցեցի անցքեր, մէջքի կաշին ճաքճքած, վերին մասը (4
սմ.) անջատուած Ա փեղկից, Պհպ. Ա. ստ. մասը հիմքից պոկուած, Ա. փեղկի աստառը մաշուած, երեւում է սոսնձուած
կտաւը եւ տպագիր թուղթ, Պհպ. Ա, թ. 1-4՝ ցեցի անցքեր, թ. 7481՝ հիմքից թուալացած, պահպանուում է միայն մէկ թելով, թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան բծեր, արտաքին
լուսանցակողին երկու թանաքաբիծ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ագ-76բ [Գիրք, որ կոչի Աղբիւր բացեալ, արարեալ եւ շարադրեալ տեառն Պետրոսի վարդապետի
Նախիջեւանցւոյ Աղամալեան]
Տե՛ս ձեռ. 2. 12ա-90բ: Բան առ բարեմիտ ընթերցօղս/1գ4բ: Յորդորակ/5աբ: ա/8ա-11ա: բ/6ա-8ա: գ/11ա-2բ: դ/12բ5ա: ե/15ա-8ա: զ/18ա-9ա: է/19ա-20բ: ը/20բ-2ա: թ/22ա-3բ:
ժ/23բ-4բ: ժա/24բ-8ա: ժբ/28ա-31ա: ժգ/31ա-2ա: ժդ/32ա-3բ:
ժե/33բ-5բ: ժզ/35բ-6բ: ժէ/36բ-40բ: ժը/40բ-4ա: ժթ/44ա-6բ:
ի/46բ-8բ: իա/48բ-9ա: իբ/49ա-50ա: իգ/50աբ: իդ/50բ-1բ:
իե/51բ-8բ: իզ/58բ-61բ: իէ/61բ-6ա: իը/66ա: իթ/66ա-8ա:
լ/68ա-9բ: լա/69բ-71բ: լբ/71բ-6բ: Անկիւնաւոր առ առակսն/ 76բ:

Բ. [Աւրհնութիւնք]
ա. 77աբ Օրհնութիւն Հօրն անեղականի սիրով խաչեցոյն անեղակցի... արժանաւորս արասցէ Քրիստոս
Աստուած մեր ամենայն ննջեցելովք ձերովք. ամէն:
բ. 77բ Այլ եւ տացէ ձեզ Տէր Աստուած մեր աչս արտասուաց, լեզուս պաղատանաց... զկեանսն մշտազուարճ բերկրանօք, անդ պարտիք ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեան, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
գ. 77բ-8ա Օրհնեացէ Տէր Աստուած մեր զմիաբան
ժողովուրդս եւ թեթեւացուսցէ զբեռինս մեղաց ձերոց,
որպէս զոռնկին եւ զմաքսաւորին... ծաղկեցուսցէ շնորհօք եւ ամենայն առաքինութեամբ. ամէն:
դ. 78ա Այլ եւ բարձէ ի ձէնջ Տէր Աստուած մեր, / եւ
յերկրէ մերմէ ի տանց եւ ի բնակութեանց ձերոց...
գթութիւնս ննջեցելոց ձերոց հանգիստ եւ երկնից արքայութիւն. ամէն:

ե. 78բ Նա եւ միջնորդութեամբ սրբալոյս մեռօնիս
օրհնեսցէ զձեզ Տէր եւ պահպանեսցէ... իշխանաց խաղաղութիւն, քրիստոնէից յանդորրութիւն եւ զեղբարասիրութիւն. ամէն:
զ. 78բ-9ա Ամենասուրբ Հոգին որ զարդարեաց
զտիեզերս ամենայն, զարդարեսցէ զձեզ ի զարդ անկողոպտելի... ուրախութիւնն յաւիտենական. եւ ինքն
օրհնեալ է եւ եղիցի օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
է. 79ա Այլ եւ օրհնեսցէ զձեզ Տէր Աստուած մեր եւ
զարդարեսցէ հոգւով եւ մարմնով... ծաղկեցուսցէ ձեզ
ի վերայ երկրի մինչեւ ի խորին ծերութիւնն. ամէն:
ը. 79աբ Այլ եւ բազկատարած մաղթանօք հայցեմք
բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին... ընդ
ամենայն սիրելիս ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է
օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
թ. 79բ Այլ եւ տացէ ձեզ Տէր Աստուած մեր կրկին
բարութիւն, առատութիւն եւ լիութիւն... լիջիք յայսմ
աշխարհի, եւ ի հանդերձեալն յերկնից արքայութիւնն
ժառանգիջիք. ամէն:
Գ. 80ա-1բ [Ներբողք]
ա. 80ա Ներբող առ սուրբն Ստեփանոս («ԱՌ ՍՏԵՓԱՆՈՍ») – Առաւօտ պարզ լուսածագեալ / յարգւոյն
լուսոյ պայծառացեալ... սրբութեան քում ըզհետ եկեալ
/ հասցուք ի փառսըդ պատրաստեալ:
բ. 80բ Ներբող առ սուրբ Ստ. (գրչի կողմից առնուած փակագծի մէջ) Յորդոր առ բարի վարս («ԱՌ
ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ») – Անճախ բարիս ունիմ քեզ տալ / եթէ
կամիս դու ինձ անսալ... սըրբեա՛ ի քէն ըզհին խըմոր, /
զի լինիցիս ուրախ անդորր:
գ. 81ա Առաջարկութիւն բանից առ Եսայի մարգարէ («ԱՌ ԵՍԱՅԻ») – Անեղ էին ամենագէտ / Հաղորդ
մտաց խորհըրդադէտ... անըման լե՛ր դու նորոգողիդ /
եւ մի՛ անսար չար ոսոխիդ:
դ. 81բ Յորդոր յերջանիկ կեանս («ԱՌ ԵՍԱՅԵԱՍ»)
– Անախտ կենաց բընաւք ցանկան, / այլ սակաւք են՝
որք յայն փութան... սովին գտցես որում տենչաս / եւ
հասանիս յերջանկաց դաս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Պհպ. Աա (1828 թ., շղագիր) Թվին ՌՄՀԷ.
(1828), Մարդի չորսէն Թարվենզու դուրսի մահալից
էկանք հասանք Մարդի ԻԲ.սին (22) Գողթնացուց գաւառ, որ է Ազաջըռսան. ես՝ անարժան տէր Առաքել,
ժողովրդով, խիզանով. Աստուած իւր ողորմութիւն
վերջնէրս պարի արասցէ. ամէն:
2. 1ա (1844 թ. շղագիր) Յակոբ Տէր Անդրեասեան
մանկավարժ ի Ներքին Ագուլիս, ի 1844/8/5:
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Ա՝ «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»,
«1228/3364», «1228»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա կազմաստառին՝ «Առաքել, Տէր Աւդրեաս, Կոստան», տրագիր պատառիկի վրայ՝ «///
mi///nces/// bar th/// /// too upon the Pop’s
ordering», 1ա՝ «Սարքիս Տէր Ներսեսիան մանգավաժ
Ներքին Ագուլիս. 1884/8/5», «ուրախ» (երկիցս), «ա,
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բ, գ»: Պհպ. Աբ՝ «ա», 81բ «Յակոբ Տէր Անդրեասն»
վասն: Բ կազմաստառին՝ «ի Աստուծոյ», «ձ», «ա-ժ»,
«ա-թ», Բ կազմատառին սոնսձուած կապոյտ թերթիկին՝ «էմայ, ա, ա, մ, էսին, հան, պակ, դու, սին, նմե,
հա, ն, սնար, ուն, ւնի, դեն, որ, հա, սահ»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Ա փեղկի կազմաստառին՝ ճաճանչաւոր խաչ, թռչուն (4), Բ փեղկի կազմաստառին՝ ձուկ:
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ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 28: ՊՐԱԿ՝ 1-5x4 (1՝ 6, 2՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (18x12.7):
ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 7ա), խորագրերն ու գլխատառերը կարմրով,
կանաչով (գլխատառերը), ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 32-34: ԿԱԶՄ՝
վարդագոյն մոմլաթ, մէջքը՝ սեւ կտաւ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը դեղին թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. դեղին թուղթ, մասն
կազմաստառի:

Նմուշ 7ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ սեւ, կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Ի դարի նորոգուած, թերթերին աղտոտուածութեան, բորբոսի հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-3ա, 5բ-6ա [Քարոզք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
1. 1ա-3ա Նորին քարոզ վասն խոստովանութեան.
եղերուք միմեանց զմեղս – Նախ գիտելի է, զի խոստովանութիւն է հարկաւոր... հրեշտակաց եւ մարդկան, որ
ասացաք որ եւ զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս իւր
տեսուն եւ փառք (Ամառան հտ., ՀԸ.):
2. 3ա Այլմէ քարոզ վասն խոստովանութեան (հատուած) – Վարդապետք ասեն թէ Աստուծոյ դատաս-

տանն քաղցր է քան զաշխարհիս... յայտնելոց է մեղք
նորա յաւուրն դատաստանին (Ամառան հտ., Ձ.):
3. 5բ-6ա Քարոզ վասն աղօթից. ի բանն, որ ասէ՝
Արդ, երկու ելին ի տաճարն՝ կալ աղօթս – Պարտ է եւ
արժան գիտել զաղօթիցն, որ կարգեալ են մեզ... եւ
արդ, թո՛ղ ինձ, Տէ՛ր, զմեղս իմ. եւ քեզ փա՜ռք ընդ Հօր
եւ Սուրբ հոգւոյդ. ամէն (Ամառան հտ., ՂԵ.):
Բ. 6ա-8բ Խրատ ժամակարգութեանց աւուրս աղօթից եւ ծնրադրութեանց հասարակաց եւ առանձնութեան՝ վարդապետէն Գրիգորէ – Նախ պարտ է
աստուածասիրաց ստանալ հաւատս ուղիղս... եւ աներկիւղ ննջեա՛յ ի փառս նորա, որ է օրհնեալ անզրաւ
յաւիտենիւ. ամէն:
Գ. 3ա-5բ 9ա-28բ [Յովհաննէս Արճիշեցի Մեկնութիւն պատարագի]
Տե՛ս ձեռ. 45, 62ա-106բ: ա/5աբ: բ/3ա-5ա, 9ա-28ա:
Հմմտ. Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդոյ սրբոյ պատարագին
Յովհաննու Արճիշեցւոյի տպարանի Ս. Էջմիածնի, 1860:
– Գրչից 28բ Արդ, են յաշխարհականաց, ոք մերձ ի վաղճան զղջացեալ ի մեղացն եւ խոստովանեսցի զանցանս իւր եւ
յուսօվ խնդրէ զսուրբ մարմնոյն խորհուրդն համարձակել արժա/// զողորմութիւնն Քրիստոսի եւ տալ նմա զաստուածային
շնորհն, իսկ վասն քահանայից յոյժ դժուարին է, եւ գիտեմ, թէ
զինչ ասացից:

ՆՇՈՒՄ՝ Աա 1ա՝ «ԺԸ. դ.»:
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ԱՍԿԻ ԶԱՂԱՐ (Հոռոմէլի երկիրն)
ԳՐԻՉ՝ Զաքարիա երէց:
ԹԵՐԹ՝ 249: ՊՐԱԿ՝ 4+4+Ա-Իx12 (Ե՝ 16, Ի՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21.8x15,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(16.5x11.5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 2ա): ՏՈՂ՝ 16-22: ԿԱԶՄ՝ Ա.
փեղկ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի (հինը), փակցուած
վարդագոյն մոմլաթի վրայ, Բ. փեղկ՝ վարդագոյն մոմլաթ, թիկունքը՝ սեւ կտաւ, միջուկը ստուարաթուղթ, աստառը՝ դեղնաւուն թուղթ (Ա. փեղկի կազմաստառին փակցուած հին կապոյտ
կտաւ-աստառը): ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. դեղին թուղթ:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր՝ 2ա:
Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր:

ՌՃԽԵ. – 1696

Նմուշ 2ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած 1950ական թթ., հին կազմի
կաշին մաշուած, քերծուած, վրան անցքեր, լուսանցակողերը
մաշուած, աղտոտուած. թերթերը աղտոտուած, վրան զանազան
բծեր, խոնաւութեան հետքեր, որոշ թերթերի գիրը խոնաւութիւնից արտատպուած դիմացի էջերին, թ. 1՝ բնագիրն աղճատուած,
թ. 1, 2՝ թղթերը լրացուած այլ թղթով:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-10բ [Պատմութիւնք]
ա. 2ա-5ա Պատմութիւն Կաղզվանցի Սարգսին
Հայոց եւ քաջ զօրավարին, որ կոտորեաց զազգն
յունաց – Ի ժամանակն թագաւորին Յունանց եկեալ
ասպատակեցին... եւ զպատուհասն ամենայն մեղաւորք
եւ չարագործք, որմէ փրկէ զամենայն հաւատացեալս
իւր. եւս առաւել զստացողս սուրբ գրքիս, կարդացողաց եւ լսողացս. ամէն:
բ. 5բ-7բ Պատմութիւն վասն խաչափայտին
Քրիստոսի, թէ ու՞ստի է – Յորժամ Աստուած ստեղծ
զհայրն մեր զԱդամ... յորում տացուք փառք, պատիւ
այժմ եւ անզրաւ յաւիտենիւ. ամէն:
գ. 7բ-9բ Պատմութիւն վասն պիղծ Յ[ո]ւդայի
ծննդեանն – Արդ, ի հոգէկիր վարդապետ[է]ն այսպէս
իմացաք եւ լուաք... որ եւ փրկեսցէ Քրիստոս Աստուածն մեր այսպիսի չարեաց զամենայն հաւատացեալս, եւ առաւել՝ զգծողս գրոյս եւ հողոյ հաւասար
մեղաւորս. ամէն:
դ. 10աբ Արծաթն, զոր հրէայք ետուն Յուդայի –
Զայն արծաթն ի Բաբելոնէ բերին մոգքն՝ Քրիստոսի ընծայ... ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ, որով լիցի եւ մեզ
ի փրկութիւն. ամէն:
Բ. 11ա-248ա [Քարոզգիրք Ղուկասու Լօռեցւոյ]
– 11աբ Քարոզգրքիս ձանգն այս է իւր համարբն
– ա. Քարոզ ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝ Յիշեա՛յ զարարիչն քո յաւուր մանկութեան... ժա. Քարոզ ի բանն Սողոմոնին, որ ասէ՝ Զի ողորմի աղքատին, փոխ տայ
Աստուծոյ:
ա. 12ա-27բ (Ա) [ձեռ. 746, 86բ-97ա]. Քարոզ ի
բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝ Յիշեայ զարարիչն քո յաւուր մանկութեան քո եւ գնա՛յ դու ի ճանապարհս
արդարութեան քո, մինչեւ եկեալ իցեմ յաւուր վերջին
– Եւ ասեն իմաստունքն, թէ՝ Դ. բան առանց մեր կամաց լինի... եւ ոչ լինի արժանի երանութեան, այլ չարչարի մարմնով, չարդանայ(՞) հոգով:
բ. 27բ-40բ (Բ) [ձեռ. 746, 97ա-106ա]. Քարոզ ի
բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝ Լաւ է կուր աչօք, քան զկուր
մտօք, զի կուր աչքն ուսանի երթեւիկ հ(=ճ)անապարհին, իսկ կուրն մտօք հանապազ մոլար ընթանայ –
Ասէ իմաստունն եւ անյաղթ փիլիսոփայն Դաւիթ, թէ՝
Իմաստութիւնն բաժանի տեսական եւ գործնական...
Որոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած այնպիսի փառասիրութեան, եւ առաւել զհողոյ հաւասար գծօղ
գրոյս միով ողորմի ասէ՛ք, Քրիստոս Աստուած ձեզ
ողորմի եւ ամենայն հաւատացելոց. ամէն:
գ. 41ա-68ա (Գ) [ձեռ. 746, 106ա-122ա] Քարոզ ի
բանն մարգարէին, որ ասէ, թէ՝ Լաւ է օր մահու, քան
զօր ծնընդեանն, զի անցաւոր է սակաւ ժամանակ –
Եւ պարտ է, զի հեթանոսք զօր ծնընդեանն <եւ> լաւ
համարին... եւ ի հոգեւոր մշակութեանց արքայութիւնն
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երկնից, որ եւ հանգուսցէ Տէր Աստուած զամենայն
հաւատացեալքս:
դ. 68ա-87բ (Դ) [ձեռ. 746, 122ա-35բ] Քարոզ ի
յօրինացն Մովսէսի, որ ասէ՝ Մի՛ գողանայր. եւ այլն
– Եւ գիտելի է, զի այս բանս աստուածադիր պատգամացն է... Որոց փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն
հաւատացեալս այնպիսի չար գործոց, եւս առաւել
զգծօղ սորին, կարդացողաց եւ լսողաց, եւ որ ողորմի
ասէք. ամէն:
ե. 87բ-124ա (Ե) [ձեռ. 746, 135բ-159բ] Քարոզ
վասն հպարտութեանն, ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝
Տէր ամբարտաւանից հակառակ կայ, տայ զշնորհս
խոնարհաց, իմաստունն խոնարհ լինի – Եւ գիտելի
է, զի Աստուած բնութեամբ բարի է... եւ ապայ կարէ ի
մեղաց ազատիլ, յորում ազատեսցէ Տէր Աստուած զամենայն հաւատացեալս ի Քրիստոս. եւ զգծօղս սորին.
ամէն:
զ. 124ա-41ա (Զ) [ձեռ. 746, 160ա-6բ] Քարոզ ի
բանն իմաստասիրին, որ ասէ՝ Գովելի են գեղեցիկն
եւ պարսաւելի են գարշելիքն. քարոզէ եւ գծօղս յիշէ –
Եւ զի ըստ Պղատոնի հոգին եռամասնեայ է... գործնական, բարոյական, քաղաքական. որոց արժանի արասցէ Տէր Աստուած զամենայն հաւատացեալսն այնպիսի
արդարութեան պսակին. ամէն:
է. 141ա-60բ (Է) [ձեռ. 746, 176բ-80բ] Քարոզ ի
բանն առաքելոյն վասն աւուր եւ կատարածի, որ
ասէ՝ Սուրբ առաքեալն, քանզի փող հարկանի, եւ մեռեալք ի Քրիստոս յարիցեն – Նախ պարտ է գիտել, զի
մահու օրն եւ զկոտարածին ծածկել է Աստուած... եւ
ողորմութեամբ սրբեսցուք զհոգիս մեր ի մեղաց եւ
գտցուք զողորմութիւն ի դէպ ժամանակի, որ եւ արժանի արասցէ Տէր Աստուած զամենայն հաւատացեալս
ողորմութեան եւ մեղաց թողութեան:
ը. 160բ-177բ (Ը) [ձեռ. 2576, 107բ-13բ. Քարոզ ի
բանն, որ ասէ՝ Հայեցաւ Աստուած ի Աբէլ եւ ի պատարագն նորա, եւ ի Կայէն եւ ի զոհս նորա ոչ հաճեցաւ. ով մարդ ոխակալն զարիւն եղցի, Աստուած
մեղք համարի – Յորժամ արար Աստուած զմարդն
առաջին եւ եդ զնայ ի դրախտին... որ է աւրհնեալ ընդ
Հօր եւ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս. ամէն. Հա՛յր մեր:
թ. 178ա-201ա (Թ) [ձեռ. 2151, 25ա-34բ] Քարոզ ի
բանն Աւետարանին, որ ասէ՝ Մի՛ տայք զսրբութիւն
շանց եւ մի՛ արկաներ զմարգարիտն առաջի խոզից,
եւ խոնարհ մարդն Աստուծոյ սիրելի է – Առաջին
սրբութիւն անուանի հաղորդութիւնն... եւ կորիցեն յիշատակն, եւ ջնջի անուն նոցա ի գրոյն կենաց, որոց
փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած այնպիսի անքաւելի
մեղաց:
ժ. 201ա-22բ (Ժ) [ձեռ. 2247, 50բ-67բ] Քարոզ ի
բան աւետարանչին Յովհանու, որ ասէ՝ Ամենայն
մարդ, որ ատէ զեղբայր իւր, մարդասպան է. եւ գի-
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տեմք, զի ամենայն մարդասպան ոչ ունի կեանս
յանձն իւր – Զայն հրամայէ, թէ ամենայն որ ատէ զեղբայր իւր, մարդասպան է... վասն անհաշտ խռովութեանն եւ ոխակալութեանն:
ժա. 222բ-48ա (ԺԱ) [ձեռ. 503, 285ա-90բ] Քարոզ
ի բանն Սողոմոնին, որ ասէ՝ Որ ողորմի աղքատին,
փոխ տայ Աստուծոյ – Այսպէս հրամայեն վարդապետք եկեղեցոյ... Որպէս ասէ Տէրն՝ Երանի աղքատացդ հոգով, զի նոցա է արքայութիւն յերկնից:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. նոտրգիր, ԺԸ. դար (խիտ՝
էջում 32 տող գրութեամբ)
1աբ, 248բ-9բ [Տաղք]
ա. 1աբ Վասն Աստուածածնին վերայ ասացեալ
(«ԶԱՔԱՐԻ///»*) – Զքեզ աղաչեմ կոյս Մարիամ ///...
Երգող տաղիս Զաքարիաս երե[ց]:
* Թուղթը եւ բնագիրը վնասուած, նորոգուած այլ թղթով:

բ. 248բ Խրատոյ արմատն դառն է եւ լեղի, / պտուղ
կու տայ քաղցր եւ բարի... մի՛ արկաներ զմարգարիտն
յառչեւ խոզի, / խոզն ի աղբն, մարդն ի մեղքն սիրի:
գ. 248բ [Առաքելի Բաղիշեցւոյ] Տաղ վասն ողորմութեան աղքատաց տալոյ – Քան զամենայն գործըս
բարեաց, / Ողորմութիւնն է պատուական... Ես՝ Առաքել,
ձեզ աղաչեմ, / հայրք եւ եղբայրք ամենեքեան, /
ողորմելով զիս յիշեցէ՛ք / առ ողորմածն Տէրն էական:
Տե՛ս Ա. Ղազինեան, Առաքել Բաղիշեցի, Երեւան, 1971, էջ
166-9:

դ. 248բ-9ա Տաղ վասն ընկերսիրութեանն մարդկան՝ Զաքարիայէ («ԶԱՔԱՐԻԱՅ») – Զառաջըն պարտ է
մեծ վարդապետին / եւ ամէն կարգաւորք ըստ իւր
նըմանին... ո՛վ մայր Աստուծոյ, սուրբ Աստուածածին, /
ողորմեայ Զաքէի ի զայս երգողին, ի զայս երգողին:
Տե՛ս Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծութիւնը (ԺԶ.-ԺԷ. դդ.),
հ. Բ., աշխ.՝ Յասմիկ Սահակեանի, Երեւան, 1987, էջ 605-6:

Դ. 249ա Գրեսցուք զանյարմար եւ զառասբել
գործ մարդոյ, զոր ասացեալ են, թէ անիծեալ են սոքայ ի մէջ աշխարհիս – Այսինքն՝ իշուն կարավանն,
կանանց տիւանն, աբեղի սանն... որ անիծած է սոքայ
ամենեքեան, ո՛վ մարդիկ:
– 249բ [Խնդիր] – Քառից տասանց զքառորդն
հա՛ն, / Յայտնեա՛յ զխոնարհն զոր ի[ն]չ եւ կան... սիրով երթան անճառ բարին. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 10բ Ո՛վ եղբայրք, յորժամ ընդեռնուք, երեսս
անկեալ զձեզ աղաչեմ մի մեղադրէք սղալանացն:
27բ Որոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած այնպիսի չար աղքատութենէ, եւս առաւել զփծուն եւ վատայգիր գծող սորին: Ո՛վ եղբայրք, երեսս անկեալ երկիր՝ աղաչեմ եղբայրացդ, որ զհողոյ հաւասար Զաքարիայ իրիցուկս յիշելով, Աստուած ողորմի ասէք, եւ
դուք յիշեալ լինիք առաջի Քրիստոսի. ամէն:
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68ա Ո՛վ ընթերձողք գրիս, վասն Աստուծոյ մի՛ մեղադրէք սղալանաց սորին եւ վատայգրչութեան սորայ,
զի մեր կարն այս էր, զի յոյժ ցանկացամ խրատոյ սորայ, որ այսպիսի տկարութեամբ գրեցի. միով ողորմի
ասել աղաչեմ եղբարցդ, Քրիստոս Աստուած ձեզ ողորմի. ամէն:
160բ Եւս առաւել զհողոյ հաւասար մեղապարտ
գծօղիս միով ողորմի ասել աղաչեմ զձեզ, եղբա՛յրք:
Տէրն ամենից ձեզ ողոմի. ամէն:
200բ Եւ դուք, ո՛վ ընթերձողք գրիս, խնդրեմ եղբարցդ, որ անմեղաթիր լինէք սղալանաց սորին, որ
մեր կարն այս էր: Զոր գրեցաւ ձեռամբ Կորեսեցի տէր
Մովսէսի |201ա| որդի Զաքարիայ իրիցուկս, ի յերկիրն Հոռոմէլի, ի քաղաքն Ասկի Զաղատ, որ յոյժ
ջեռմերանդ սիրով ցանկացայ գրել այս քաղցր՝ քան
զմեղր քարոզ. լսողն եւ կատարողքն աւրհնուին ի Աստուծոյ. ամէն:
248ա Որ եւ արժանի արասցէ Տէր Աստուած մեր
զամենայն հաւատացեալսն, մանաւանդ եւ զմեղայպարտ գծողս սորին. Աստուած ողորմի ասէ՛ք. ամէն:
Եւս առաւել Աստուած ողորմի ասէ՛ք ծնօղացն իմ՝ հօրս՝
վարպետ տէր Մովսէսին, եւ մօրս՝ Յուստիանին,
քուերցս՝ Եփրոսփմին եւ Մահուն, Զարմինազին,
Հէրիքնազին, եւ ի դստերացն՝ Գոզալաղին, Եփրոսիմին, Մարգարտին, եւ թոռանս՝ Եղեազարին, եղբօրս՝
Իսափի-մէլիքին:
Գրեցաւ թվին ՌՃԽԵ. (1696). եւ սորա թվին ՌՃՀ. (1721),
Դեկտեմբերի Ե., օրն Ե.շաբթի:
Տե՛ս նաեւ Բվնդ.՝ 9բ, 40բ, 87բ, 124ա (երկիցս):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1բ (1718 թ.) [Ի]սմայիլս գիրեցի, ՌՃԿԷ. (1718):
2. 135բ-6ա (ստ. լս.՝ 1738 թ., նոտրգիր) Թւին
ՌՄՁԷ. (1738), Ունիսի Ը. ես՝ տիրացու Ավաքըս, գրեցի
էս գի[ր]ս՝ Հոքու գալըստեայն պասում, օրը գիրակի:
3. 231բ (ստ. լս.՝ 1788 թ., նոտրգիր) Ես՝ անարժան
Մաթէոսըս Գօրեցի, ՌՄԼԷ. (1788), Նոեմբերի Լ. (30).,
գրեցի՝ Նուխի:
4. 11բ (1807 թ., շղագիր) թվին ՌՄԾԶ. (1807), Նոյեմբերի. Ի (20) ծնաւ Աբրահամն, Աստուած կեանս
տացէ, Նոյ[եմբերի] ԺԹ.ում (19) <ծընաւ> ծնաւ Մանասն, Աստուած երկար կենօք պահէ:
5. 27բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Օ՜վ եղբայրք, յիշեցէ՛ք
ըզմեղաւորք՝ Ասբարըս, եւ դուք յիշեալ լիջ[իք] ամէն:
Գըրեցաւ ձեռամբ Քասբարի:
143բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Ես՝ մեղաւոր, մեղօք լըցեալ
Քասբարս, յիշեցէ՛ք եմ:
6. 105բ-6ա (ԺԹ. դ., նոտրգիր) Ես՝ անարժան մեղաւոր, ես գրեցի, ես՝ անարժան մեղաւոր ծկվրտչս (՞):
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա «Ի նուաստ փլանին բարով / իմ
աչաց լուս ս[ի]րելիս / ելիս կոզակ անմար / ի ի
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նուաստ յանհաթ բաբա», 1բ՝ «պատով ի ոստան իմ եւ
երկիր/// ապական Կարապէտդ (մերթընդմերթ բառերի միջեւ ինչ-որ գծանշաններ եւ հայերէն այբուբենի
տառեր) հաւատ, խա, աբ, դեղաձէն, ի նուաստ, հաւատ
/// աւտո՞ /// խապար է /// իմ աչացը», 4ա՝ «Թէ որ ինչ
ունի պակասութիւն (մի բառ ջնջուած) որ կառաւարեալ է որպէս ա»: 10բ՝ արտ. լս. «ես յանարժան» տողամիջում՝ «ես անարժան մեղաւոր տէր տրուփ», 11ա՝
«ես եմկ տէր Քասբարս գրեցի», «ի նուաստ Բաբուռէս բարով / իմ աչացըս սիրելի եւ ///», 11բ՝ «Ես՝ Թումանի որդի Քասբարըս, գըրեցի» (նման 21ա (վեր.
(հայելային դիրքով), ստ. եւ արտ վեր. լս-ներ), 41ա),
12ա՝ «Այրն բարի / բանն արդար / մաքուր լեզուն մեղ<յ>րածորան», 12բ՝ «Յայս է Ժ. (10) մէկ պակգամքն
Աստուծոյ», 18բ՝ «քար[ո]զոյ զաս մի մառաք մի տառ
էք պայէցէ՛ք, մի՛ մառաք», 19բ՝ «մին մի մառէք խարատ զնա», 20ա՝ «եղպա՛ր, ձեզ աղաչեմ ոչ է պիտօ աշխարիս մին փալչի ալ, արքայութիւն պտրէ աս կամէ»,
21ա՝ «քաղաք մի կայր Արապի, որ Հռոմկլայ /// նմայ
զարմանալի, որ առմիած բէր ապեղայ», 21բ «Մեծն
ահա ոչ ետեւ իմաստ, որուն եկեղեցի շընորոց ///
շենց/// եղեր Աստուծոյ ///», 22ա՝ «կըրիջափորութիւն,
գրիչափորցութիւն», «Սիրօվ, որ քաին շնորալից բանս
եւ ժողովեալ ի սուրբ գրոց եւ իմաստասիրաց, երբեմն
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ի մուտ պարտեզի հաւաքեալ գեղեցիկ ծաղկունս բուրումն ցանկալի», 25բ՝ «դու լաւ իմ իր տէմ սիրօվտ,
օ՜հ», 28բ-9ա՝ հայերէն այբուբենի տառեր, «աձեմ, Աստուած խօսեցաւ եպառձա///ած եւ ջ///ք», 36բ՝ «տիրացուն տարով պահել պիտի», 49ա՝ «մարդ կամէնայ
Երուսաղէմ գնայ», 56ա՝ «օրհնեալ, աւրհնեալ», 62բ՝
«պահօք եւ աղօթիւք», 69ա՝ «որ ասէ մի՛ գողանայր»,
74ա՝ «զի ոչ միայն նայ է գող», 77բ՝ «այսպէս թագաւորը եւ իշխանք եւ այլ ազգինք», 100ա՝ «թագաւորքն
եւ իշխանքն հայոց հպարտացան», 103բ՝ «նախանձի
թագաւորն թագաւորին», 109բ՝ «եղերուք գտած որպէս Հայրն ծեր երգընաւոր գտաձ է», 110ա՝ «մի՛ դատէք, զի մի՛ դատիցեք, արցակեցէ՛ք եւ արցակիցիք»,
140ա՝ «հքգին պատկերն է Աստուծոյ», 146ա՝ «Մեռանիմ եւ մաս», 154բ՝ «հրաժարեմ», 167բ՝ «բայց մեզ»,
173բ՝ «Բարօվ, եւ բարի հասցէ քեզ իմ եղպար Ագօփ
պիտի որ կասաքրտը հըրնէս». 175բ-6ա՝ «Ես տէր Սահակի որտի տիրացու Ավաքըս այս գիրըս», 203բ՝
«հավօտվ Աստուած փառ», 207բ՝ «Որ փորայցաւի դեղ
է վարդն», 214ա՝ «եւ թէ լինի որ մեղաւոր մարդ գայ
քեզ, դիմաց հակառակ կանկնի անարգէ եւ նախատէ»,
217բ՝ «եւ դու մի մնար, թէ յառաջն ընկերն հաշտ է»,
238ա՝ «Մակար ճգնաւոր գերե», 240բ՝ «Երանոս
վարդապետ»:

3367
ՊԵՏՐՈՍԻ ԲԵՐԹՈՒՄԵԱՆՑ՝ ԿՇԻՌ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 51+1 (կրկն.՝ 1աբ). չգրուած 1աբ, 39-51: ՊՐԱԿ՝ Ա-Էx8
(Ա 7, Է 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ երկգիծ
բոլորակ, շուրջը բուսական զարդեր, մէջը անորոշ կենդանի,
«1829», «ФА»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 22.2x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(15,7x12): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 31ա), սահմանագծուած սեւ
մատիտով. ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 22-24: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ,
կազմի արտ. անկիւնները եւ մէջքը՝ շագանակագոյն կաշի, միջուկը ստուարաթուղթ, աստառը՝ ծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. ծաղկաթուղթ:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. Կազմը մաշուած, Ա. փեղկին եւ մէջքին,
Պհպ. Ա. ցեցի անցքեր, թերթերին աղտոտուածութեան զանազան բծեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-38բ Կշիռ արդարութեան Պետրոսի Բերթումեան
Տե՛ս ձեռ. 175, 189ա-211բ: ա/1գդ: բ/2ա-4ա: գ/4ա-20ա:
դ/20բ-3ա: ե/23ա-4բ: զ/24բ-6ա: է/26ա-30ա: ը/30աբ: թ/30բ2ա: ժ/32ա-3բ: ժա/33բ-8բ:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «3367» (երկիցս, որոնցից մէկը
սոսնձուած հակառակ դիրքով), 1ա՝ «1231», «ԺԹ.,
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 51բ՝ «1231/3367»:
Նմուշ 31ա

3368
ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԹԷՔԻՐՏԱՂ (Յռատօզ)
ԳՐԻՉ՝ Կիրակոս: ՍՏԱՑՈՂ՝ Պետրոս երէց:
ԹԵՐԹ՝ 279 (գրչի էջակալում՝ 4-286, որ է՝ 1ա-279ա). չգրուած՝
216բ-20բ, 267ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԹx12 (Ա՝ 5, ԺԹ՝ 11)+1-5x12 (4՝
10)*+2: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թ. 27 եւ
այլուր՝ երեքնուկ, «BM»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,4x14,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
երկսիւն (14.5x10): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 103ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝

ՌՁԸ. – 1639
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի (հին՝ բաց շագանակագոյն
կաշին ամրացուած նորին), միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝
կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ + Դ-Զ. դեղնաւուն թուղթ:
* Յետին ձեռքով գրուած պրակահամարներ՝ 221ա՝ ԺԸ.,
233ա՝ ԺԸ., 245ա՝ ԺԹ., 257ա՝ Ի.:
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Նմուշ
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 8ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 20ա, 27բ, 33բ, 36բ, 41ա, 46բ, 51ա, 54բ, 72բ, 102բ,
221ա, 229բ, 268բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռնչագիր:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռնչուն, բուսական: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
վարդագոյն, կապոյտ, դեղին, նարնջի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած եւ վերակազմուած Ի. դարում,
կազմի վրայ հին կաշին, մէջքը եւ եզրերքը՝ նոր կաշի, վրան կան
զանազան բծեր, ճաքեր եւ քերծուածքներ, լուսանցակողերը աղտոտուած, որոշ վնասուած թերթեր նորոգուած Պտռկ-Պհպ-ի
դեղնաւուն թղթով, թերթերի վրայ՝ հիմքին մօտ եւ լուսանցներում
կան խոնաւութեան եւ այլ հետքեր, տեղ-տեղ առաւել գորշաւուն
հետքեր, խոնաւութիւնից գիրը եւ մանրանկարների գոյները
տեղ-տեղ արտատպուած հանդիպակաց եւ հակառակ երեսներին, թ. 248՝ աջ անկիւնը պատռուած, թ. 279՝ կարդալ 279բ,
279ա, սկիզբը թափուած, թ. 4-5-ի միջեւ 1 թերթ ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-216ա [Կանոնագիրք հայոց]
– 1ա-4բ, 5աբ [Ցանկ միահամուռ կանոնիս] –
///թից եւ ոչ ընդունել զնոցա մկրտութիւն... Չհաղորդել, որ ընդ ամուսնոյ լիալ իցէ. յկ. ՃԽԶ.///, 5ա ///անս
ՌՃԽԷ: Եպիսկոպոսի չհագանել երկաթ ՌՃԽԸ. ՄԻ...
Չփոքրել կնոջ զհերս եւ ա///:
Տե՛ս ձեռ. 654, 6ա-286ա. 1/6ա-18բ («[Վասն առաքելական կանոնիս] – ///շնորհելով նոցա զաստիճան քահանայութան... եւ հաւատարիմ վարդապետութեանն իւրեանց», 7ա
«Գլուխք եւ թիւք... –... ԼԳ. Վասն առաքելոց, թէ զոր աշխարհս
վիճակեցին»): 2/18բ-27ա: 3/27բ-32ա (Ցանկ՝ չիք): 4/32ա-3ա
(Ցանկ՝ չիք): 5/33ա-6ա («Կանոնք հարանցն հետեւողաց... –...
ԻԴ. Վասն մի՛ անգէտս վարդապետ դնել»): 6/36ա-40բ: 7/40բ5բ («Դնի կանոն Նիկիայն... –... Ի. Վասն կիրակէին»): 8/45բ50բ (Ցանկ՝ չիք): 9/51ա-2ա (չիք՝ «Կանոնք սրբոյն Գրիգորի
առաքելոյ Հայոց – Ա. Վասն քահանայից, որ զառածեալ են ի
մեղս... Լ. Վասն կուսից եւ մոնոզոնեաց, որ ուխտեցին Աստուծոյ»): 10/52ա-67ա («Կանոնք Աթանասի –... ՁԶ. Յաղագս, որ
երախայութեան եւ յետ մկրտութեանն մեղաւոր է մինչեւ ամենեւին որ երդնուլ քահանային»): 11/չիք: 12/67ա-8ա: 13/68ա71բ (Ցանկ՝ չիք): 14/71բ-79բ: 15/79բ-80ա (չիք՝ «Գիր կանոնական վասն չամուսնանալոյ առ ընտանիս»): 16/80բ-101ա
(Ցանկ՝ չիք): 17/101աբ (Ցանկ՝ չիք): 18/101բ-06ա: 19/106ա09ա: 20/109ա-11բ: 21/111բ-15բ: 22/115բ-21բ («Անտիոքայ
կանոնիս... –... ԻԳ. Վասն եպիսկոպոսին, որ ազգին ծախէ զեկեղեցոյ իրս»): 23/121բ-23ա (Ցանկ՝ չիք): 24/123ա-8ա:
25/128ա-34բ: 26/134բ-5ա (Ցանկ՝ չիք): 27/135ա (Ա. չիք):
28/135ա-6բ: 29/136բ-7ա (Ցանկ՝ չիք): 30/137ա-43բ («Սրբոյն
Սահակայ հայոց հայրապետի... –... ԾԳ. Վասն թէ որք զտոըրս
տան»): 31/143բ-8բ (Ցանկ՝ չիք): 32/148բ-50բ (Ցանկ՝ չիք):
33/151ա-3բ (Ցանկ՝ չիք): 34/153բ-5բ (Ցանկ՝ չիք): 35/156ա67բ: 36/167բ-9բ («Թուղթ Սեւանդեայ... –... ԺԳ. Այր, որ զկին
իւր թողու»): 37/169բ-71բ (Ցանկ՝ չիք): 38/171բ-3բ («Յոհաննու Մանդակունոյ... –... Թ. Դիւահարի չհաղորդել մինչեւ
սրբեսցի», [Նախադրութիւն]՝ չիք): 39/173բ-4բ (Ցանկ՝ չիք):
40/174բ-5բ: 41/175բ-7բ: 42/177բ-83բ: 43/183բ-87բ (Ցանկ՝
չիք): 44/187բ-90ա (Ցանկ՝ չիք): 45/190ա-4բ: 46/194բ-8ա (չիք՝
խորագիր՝ «ԽԶ. Եղիշէի»): 47/198ա-9ա (Ա չիք): 48/199աբ (Ա
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չիք): 49/201աբ ([Ա]՝ չիք): 50/չիք: 51/199բ-201ա (Ցանկ՝ չիք):
52/201բ-2ա (Ցանկ՝ չիք): 53/202բ-3բ (Ա չիք): 54/203բ-5ա (Ա
չիք): 55/205ա-8ա (Ա, «[Կանոնք]՝ չիք»): 56/208ա (Ա չիք):
57/208աբ (Ա չիք): 58/208բ: 59/208բ: 60/208բ-13ա (Ցանկ՝
չիք): 61/213աբ (Ա չիք) (Խորագիրն այլ՝ «Հիպողիտայ. Սրբոյ
բանի ծնունդն եւ ի մկրտութիւն Տեառն): 62/213բ-4ա (Ա չիք):
63/214ա (Ա չիք): 64/214աբ (Ա չիք): 65/214բ (Ա չիք):
66/214բ-6ա (Ցանկ, [Կանոնք Սիմեովնի]՝ չիք): 67-79/չիք: 80.
ա/267բ, բ/268ա, գ/չիք, դ/չիք: 81/276բ-8բ, 279բ: 82/268բ-76բ
(սկ. այլ՝ «Գիտել պարտ է, զի որդիք հոգեւորք...»):

Բ. 221-63բ [Յովհաննու Արճիշեցւոյ Մեկնութիւն
պատարագի]
Տե՛ս ձեռ. 45, 62բ-106ա. ա/221ա-22ա: բ/222ա-63բ:

Գ. 263ա-65ա Ուղղափառ դաւանութիւն ի սուրբ
Երրորդութիւնն եւ մարմնացեալ միածին որդին Հաւր՝
Յիսուս Քրիստոս, որ ծնաւ ի կուսէն վասն մերոյ
փրկութեան – Խոստովանիմ եւ հաւատամ անեղ եւ
անսկիզբն անվախճան... Պատուական մարմին եւ
արիւնն Քրիստոսի տուեալ լինի քեզ ի քաւութիւն եւ ի
թողութիւն մեղաց. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ անդադար
փառք յաւիտեանս. ամէն:
Դ. 279բ Նախադրութիւն եւ աղերսանք Յովհան
վարդապետի Երզնկացւ[ոյ], որ եւ Պլուզ կոլեցեալ եւ
/// արկողի Գրիգոր վարդապետի /// եւ ես նովին
ձայնիւ գոչեմ, [ա]ղաղակեմ զամենայնդ զվերակացոյս Աստուծոյ զվարդապես, զեպիսկոպոսս (՞) եւ
քահանայս – Զոր եւ ասեմ զաստուածապա ///
///ջնորդս եկեղեցո ///... եւ ոչ յահեակ, եւ Քրիստոսի
փառք յաւիտեանս. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԷ. դար, նոտրգիր
280ա [Տարեգրական գրառում] – Խաչատուրն, որ
ծնաւ օրն սուրբ Խաչին Սըպտենբերի ԺԲ. (12), թվին
ՌՃԽԶ (1897): Յեսաին, որ ծնաւ թվին ՌՃԽԸ. (1699)
[Հ]ոգտենբերի ///:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 265բ Փա՜ռք, ամենազօր տէրութեան եւ
միասնական սուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, իմանալեաց եւ ի հրաբուն սեռիցն ամենայն
տարրեղէն սեռից նիւթականացս՝ այժմ եւ [ան]զրաւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Արդ, շնորիւ Տեառն
սկսայ եւ ողորմութեամբ նորին աւարտեցայ զսահմանեալ տառս կանոնաց առաքելոցն սրբոց եւ երից սուրբ
ժողովոյն, սուրբ հարանցն հպատակաց եւ ընդ ժամանակս ժամանակս սուրբ եպիսկոպոսաց, եւ թագաւորք
ժողով եղելոցն ամենայն ազգաց, եւ, մանաւանդ՝ յատուկ մերայնոց ազգացս հայրապետաց, եպիսկոպոսաց
եւ սրբոց վարդապետացն, զոր ժողովեալ են իմաստունքն սուրբ մեծաւ աշխատութեամբ եւ եդեալ են ի
մի տուփ, եւ ցանկով փակեալ, եւ համարով նշանակեալ, զի դիւրագիւտ լիցի խնդրողացն վաղվաղակի
գտանել վկայական բանիւք բազմաւք մին կանոնին ի
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Ժ., ի ԺԵ. (15), Ի. (20) մինչեւ Ծ. (50) անգամ, այլ գո
համաձայնութիւն որպէս ի ձեռնադրութեան կոչումն
աստիճանաւորաց Թ. կարգաց եկեղեցականաց, թէ
զորս պարտ է կոչել եւ կամ զորն ոչ, եւ այլ կանոնական
օրէնս եւ սահմանս պիտանիս ի յօգուտ լսողացն: Արդ,
եւ ես՝ անպիտան ծառայս փծուն եւ ախմար, սուտանուն Կիրակոս, էի եւ եմ եւ եղէց վիճակ եւ ժառանգութիւն, միայն թէ ընկալցի անարգամեծար Տէրն, որոյ
շնորհիւն սկիզբն արարի սուրբ առաքելոց եւ հայրապետաց Կանոնիս եւ պատարագի խորհրդոյ Մեկնիչիս,
ի քաղաքն ի Յռատօզ, որ մականուն Թէքիրտաղ կոչի,
ի դուռն ծովահայեաց Սուրբ Յոհանէս նորընձայ աւետարանիչ անուն եկեղեցոյս, ի հայրապետութեան Էջմիած|266ա|նայ տէր Փիլիպպոսին եւ տեղոյս առաջնորդութեանն քաջ հռետոր եւ ջատագով յօրինացն
Աստուծոյ մեծ եւ անուանի եւ ամենայն իմաստիւք լի
Դարանաղու Գրիգոր վարդապետին, եւ ընդ հովանեաւ նորին սքանչելագործ սուրբ Թեղթափին, որ Թումայ առաքեալն մասն ի մէջն կայ եւ առ հուպ յինք ունի
եւ միւս սքանչելագործ Վասլոյ Սուրբ Նշանին, որ
Թագաւոր կոչի: Եւ արդ, սկսայ, ողորմութեամբ եւ
աւգնականութեամբ սոցին յանգ հանի: Իսկ ես՝ անարժանս եւ անպիտանս, վատթարս եւ անպտուղս ի բարեաց, ծառայս ամենայն ծառայիցդ Աստուծոյ Պետրոս
երէցս խնդրեցի զաւրինակ Կանոնգրգիս եւ զխորհրդոյ
մեկնիչիս ի Գրիգոր վարդապետէն իմմէ, եւ եմ ծառայ
եւ սպասաւոր նորին, ի խնդրելն իմոյ ոչ ձանձրացաւ,
այլ սիրով շնորհեաց ինձ: Եւ ես փափագանաւք եւ իմ
հալալ արդեանցս եւ վաստակի իմոյ ետու գրել իմոյ
անձին: Արդ, երես անկեալ աղաչեմ զձեզ, ո՛վ դասք
քահանայից եւ մանկուք եկեղեցոյ, որք հանդիպիք
սմայ կարդալով կամ աւրինակելով, հայցեցէ՛ք ի յապէնիազ արարչէն եւ ի յՈրդոյն միածնէն, զի պահեսցէ
զնայ անսայթաք կենաւք՝ ջահ անշիջանելի ի մէջ եկեղեցոյ, եւ յետ փոխման նորա ինքն Քրիստոս զփոխարէն եւ զտրիտուրն միոյն Ճ.ապատիկ (100) եւ հազարապատիկ եւ բիւրապատիկ հատուսցէ՝ դասելով ընդ
ճշմարիտ եւ աստուածաբան վարդապետաց դասուն,
դասակից եւ պսակակից արասցէ զինքն եւ զննջեցեալսն իւր ի Քրիստոս Աստուածն մեր. ամէն:
266բ Արդ, ես՝ անկեալ անպիտանի
ծառայս փծուն մեղօք ի լի
ըզԿանոնգիրքս աւարտ հանի,
եւ ի խնդիր տէր Պետրոսի:
Ի թվին հայոց հազար ամի,
ութձուն եւ ութ յարաբարդի (1639),
ի քսաներկու ամսոյն Մարտի,
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որ Արեգակն ի Խոյն մտի:
Ձեռս երթայ դառնայ ի հող,
գիրս մնայ յիշատակող,
զձեզ աղաչեմ, ո՛վ ընթերցողք,
վասն իմ առ Տէր լինիք մաղթող:
Եւ որք հայցեն ի Քրիստոսէ,
առատաձիրն պարգեւողէ,
չիշել զմեղս իմ, որ անբաւ է,
Տէրն ամենից զնոցայն թողցէ:
Որք հանդիպիք յայսըմ տառի,
յիշման առնէք զմեզ արժանի,
եւ որք յիշենն, յիշեալ լիցի,
յահեղ աւուրն աներեկի:
Տացուք ըզփառս իւր անծնի,
այլ եւ Որդոյ իւր միածնի,
բղխումըն Հաւր անճառ հոգի,
անձամբ երեք, բնութեամբըն մի:
Տե՛ս ԺԷ. դ. յիշ-ք, հ. Բ, էջ 756-7:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 8ա, 102բ, 221ա՝ ութանկիւն շրջանակ՝ չորս կողմերին պատկերուած աւետարանիչների
խորհրդանիշերը, կենտրոնում՝ կապգրով «ՏԷՐ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ», անկիւններում՝ «ՌՃՀԸ. (1729)», 216ա՝ կլոր
ոճաւորուած շրջանակ՝ կենտրոնում կապգրով «ՏԷՐ
ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 233ա-8ա՝ արտ. լս-ի ստ. աջ անկիւնում՝ «ճժե-ճժթ», 246ա-50ա արտ. լս-ի ստ. աջ անկիւնում՝ «ճիա-ճիե», 258ա-65ա՝ արտ. լս-ի ստ. աջ անկիւնում՝ «ճիէ-ճլդ», 267ա-72ա՝ արտ. լս-ի ստ. աջ անկիւնում՝ «ճլդ-ճլթ», 280ա՝ «Տէր Ղա///», 280բ՝ «անվավեր
իբր ունայն լիցի, ագատ կոչի կերակուրն»:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա, Գա՝ մատիտով «3368», Պհպ.
Գա՝ վրան փակցուած սպիտակ թերթիկի ա. երեսին՝
«Կանոնագիրք գրեալ նօտր տառիւք», ապա՝ ձեռագրի
համառօտ նկարագրութիւնը, վերջում՝ «Ի գրոց Աբգարու Յովհաննիսեան ըստ ցուցակի Ֆինկի Հմր 1: Մատենադարանապետ՝ Սահակ վարդապետ Ամատունի»,
բ երեսին՝ մատիտով «Կանոնագիրք. ի թվին 1088=
1639 փրկչին / = Ֆինքի Հմր 1, ՌՁԸ. 1088+551=
1639», 1ա՝ «1264/3368», 266բ՝ մատիտով «1088+
551=1639 թ.», «յիշատակարան», 280բ՝ «Վերակազմուած է հին եւ նոր կաշիների միացումով նոր կազմաստառով. գլխաւոր վերականգնիչ՝ Ա. Խաչատրեան,
26. VI.63 թ. Երեւան»:
Տե՛ս Ցուցակ Տփխիսեցի Աբգար Յովհաննիսեանի հայերէն
ձեռագրերի, աշխ.՝Ֆրանց Նիկոլաուս Ֆինկ, Լայպցիգ, 1903, հմր
1, էջ 1-39:
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3369
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած է երկու տարբեր ձեռագրերից)
ԹԵՐԹ՝ 163: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԳ+Դ-Զ. լուսագծերով, սպիտակ, չգրուած թուղթ. Լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, աղտոտուած, ծայրերը
մաշուած, երեւում է միջուկ-տախտակը. կազմաստառները եւ
պահպանակների եզրերը խոնաւութիւնից գունափոխուած,
կազմի կաշուի չափով գորշացած. խոնաւութիւնից եւ գործածութիւնից լուսանցակողերը մաշուած, մասամբ կարմիրը թափուած. 2բ՝ մանրանկարի բրոնզով ներկուած հատուածները արտացոլուած հակառակ երեսին, մանրանկարի ոսկին տեղ-տեղ
թափուած, թ. 10-20 եւ այլուր՝ գրադաշտը գունափոխուած, թ. 110՝ հիմքից թուլացած: Ա. եւ Բ. ձեռագրերի միջեւ կազմելու
ժամանակ 4 թերթ մուծուած:

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ՌՄԻԳ. – 1774
ԹԵՐԹ՝ 90 (1-90. գրչի էջակալում՝ 2՝ բ. - 165՝ ճկե., որ է՝ 3ա85ա). չգրուած՝ 1բ, 2ա, 85բ-90բ: ՊՐԱԿ՝ 2+Ա-ԺԱx8 (Ա, ԺԱ՝ 7, Գ՝
6)+4 (մուծուած յետագայում): ՆԻՒԹ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թ. 87 եւ 90՝ ռուսական ոճաւորմամբ շրջանակ, տակը «BV» ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ 21x15.2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (16x10.5).
սահմանագծերը կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 39ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 27-29. գծումներ՝ ճնշումով:

Նմուշ 39ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Վերեւում՝ կենտրոնում՝ աղաւնակերպ Սուրբ Հոգին, 4 սերովբէ, հաւանաբար Պօղոս եւ Պետրոս
առաքեալներ, նեքեւում՝ խոյրով հոգեւորական՝ Գրիգոր Լուսաւորիչ (՞), ձախում վարդապետական հանդերձով մէկը՝ ձեռագրի
ստացողը (՞), աջում՝ լուսապսակով առաքեալ (՞)՝ 2ա Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 3ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական՝ 3ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, դեղին, կարմիր, մոխագոյն, շագանակագոյն,
սեւ, նարնջի, սպիտակ, բրոնզ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 1ա [Տիտղ.] Գիրք, որ կոչի այս առաքելական եւ
հայրապետական կանոնք, ի հայրապետութեանն
Սրբոյ Էջմիածնի սրբազան Սիմէօն կաթուղիկոսին
ամենայն Հայոց: Այս եղեւ ՌՄԻԳ. (1774) թուին,
յամսեանն Յունիսի ԻԵ.ին (25)
Տե՛ս ձեռ. 651, 1ա-149ա: 1/3ա-10ա (խորագիրն այլ՝ «Յառաջաբանութիւնք առաքելական կանոնաց...»): 2/22ա-7ա:
3/27բ-8բ (ունի «Նորին կանոնք. գլուխք Թ.», կրկն.* 97ա-8ա):
4/28բ-31ա (կրկն. 98աբ): 5/31բ-6ա (Գլուխք ԻԲ. սկիզբը նման
տպ-ին): 6/36ա-40բ (Գլուխք ՃԺ.): 7/40բ-2բ (Գլուխ Թ., կրկն.
98բ-101բ. ունի գլուխք Ի. նման տպ., էջ 154-67): 8/43ա-4ա
(Գլուխք Թ.): 9/44բ-7ա (Գլուխք ԻԱ.): 10/47ա-51ա (Գլուխք
ԻԸ.): 11/57բ-62ա (Գլուխք Ի.): 12/62բ: 13/63ա-6բ (Գլուխք
ԾԳ): 14/51ա-7բ (Գլուխք Ի., սկ. այլ՝ «Վասն եպիսկոպոսաց ոչ
է այս քան յետինս...»): 15/66բ-7բ (Գլուխք Դ, սկ. այլ՝ «Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ առ ժողովուրդսն եղեւ – Զի չարեաց եւ անբարշտաց լծակից եղեւ...»): 16/68ա (տե՛ս միայն

Ա, Բ գլուխները՝ համապատասխան տպ.-ի Բ, Գ): 17/68ա-9ա
(ԳլուխքԳ-ԺԸ): 18/չիք: 19/69բ-81բ: 20/81բ-5ա (Գլուխք ԺԳ.
չշարունակած): 21-38/չիք:
Ունի նաեւ՝

– 10ա-7ա Դարձեալ երկրորդ կանոն առաքելական ի ձեռն Կղեմայ (Գլուխք ՁԵ.) – Եպիսկոպոս ձեռն[ա]դրեսցի... (կրկն. 92ա-7ա):
– 17ա Կատարեցաւ կանոնքս առաքելական ըստ
մի մասն – Եւ արդ զայս ամենայն զոր ինչ...
– 20ա Շինումն եկե[ղե]ցեայց առաքելոցն. առաջինն – Ընկալաւ ձեռնադրութիւն քահանայութեան...
– 97ա Թաթեոսի կանոքնն – ԺԲ. Իսկ եթէ
յանդգնեալ եպիսկոպոսին վասն կաշառոյ կամ վասն
բարեխօսութեան կամ վասն մերձաւորութեան հրաման
տացէ վրէժս, յաւուրս դատաստանին աններելի տանջանս (այսչափ):
– 101բ Կանոնք, որ եդին Սրբոյ Կաթուղիկէ եկեղեց[ւ]ոջ. Սահմանք – Եւ կանոնք, որ եդան ի Կաթուղիկէ եկեղեց[ւ]ոջ մեծ ժողովն Նիկիայ... արժանի է կացուցանել, եթէ աջողութեան իւրով (յիշագիր) /// (չշարունակուած):
*Կրկնուած հատուածները սխալաշատ են, երբեմն առաւել
ամբողջական, քան բուն բնագիրը, երբեմն թերի, բացթողումներով:
Տե՛ս եւ հմմտ. Կանոնագիրք հայոց, Ա., աշխ.՝ Վազգեն Յակոբեանի, Երեւան, 1964, էջ 115 (ձեռագիրս բնագրի կազմման
ժամանակ չի օգտագործուել, տե՛ս նաեւ էջ ՀԸ.՝ LXXVIII):

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, նոտրգիր
2ա (ստ. լս.՝ մանրանկարի տակ) Տեառն Յիսուսի
գունտ սուրբ ընտրեալ, / ի Սուրբ Հոգոյն շնորհօք
լցեալ, / ի վերնատունն ժողովեալ: / Մարդկան ազանց
կանոնս եդեալ, / դարձեալ Նիկիայ գումարեալ, / երեք
հարիւր տասնեւութ լեալ, / եւ լուսազարթ բանիւք հերքեալ, / եւ հերձուածս նզովեալ:
91բ Բարեգործ անձն նմանի թիմալօ կոչեցեալ
ձկան, որ թարգմանի ծաղիկ խնկոյ... եւ կերակրէ տրօք
ողորմութեան:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Տիտղ.՝ 1ա:

ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ՌՄԻԴ. – 1775
ԳՐԻՉ՝ Յակոբ քհյ Տէր-Մատթէոսեան:
ԹԵՐԹ՝ 73 (թ. 91-163. գրչի էջակալում՝ 3-125, որ է՝ 103ա163բ). չգրուած՝ 102ա: ՊՐԱԿ՝ 12+Ա-Էx10 (Ե, Զ՝ 8, Է՝ 6. պրակահամարները՝ կարմրով): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թ. 94 եւ այլուր՝ թագով պսակուած թրաշուշան, թ. 102 եւ այլուր՝ շեղանկիւն ողկոյզ, թ. 121 եւ 132՝ թագ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x
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15.2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (91ա-163բ, 14x10), սահմանագծերը
կարմրով (92ա-101բ՝ չիք սահմանագծեր): ՏՈՂ՝ 32: ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 103ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 24-27. գծումներ՝ ճնշումով:

Նմուշ 103ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
102բ-3ա [Յակոբայ վարդապետի Խրատ խոստովանութեան վասն քահանայից]*
*Խորագիրն ըստ՝ 102բ. տե՛ս Յիշ. յետագայի:

ա. 104ա*-5ա Կարգ առաջին. գլուխ Ա. Յաղագս
թէ քահանայք, որք են հովիւք եկեղեցւոյ, օրինակաւ
սրբոյն Պօղոսի պարտին հովուել զհօտն Քրիստոսի
– Աստուածարեալ առաքեալն Քրիստոսի սրբազանն
Պօղոս պատուիրէ... յանդիման լինիլ փրկչին իւրեանց:
(կրկ. 91աբ... Վասն զարմանալի Կիլիկեցին Պօղոս ///
(չշարունակած):
*Վերեւից 8 տողի տեղ չգրած՝ հաւանաբար ճակատազարդի եւ խորագրի տեղ:

բ. 105ա-6ա Հատուած երկրորդ. Յաղագս բարի եւ
չար քահանայից եւ թէ զի՞նչ անուանին եւ կամ յորո՞ւմ աստիճանի են կացուցեալք – Այլ արդ, այնպէս
պարտին լինիլ ամենայն հովիւք... ի տեսութենէ յերեսաց փրկչին մերոյ Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի. ամէն:
գ. 106բ-7բ Հատուած երրորդ. Յաղագս, թէ զի՞նչ է
եկեղեցին եւ զի՞նչ սեղանն սուրբ, եւ թէ զի՞նչ պահանջին ի քահանայից – Իսկ արդ, նրբապէս խորհիլ
եւ ճանաչել պարտին... եւ զիս ջնջեա՛ ի դպրութենէ
քումմէ, յոր գրեցեր (Ել՛՛, ԼԲ. 31 համարն):
դ. 108աբ Հատուած չորրորդ. Յաղագս, թէ պարտ
է քահանային հոգածութեամբ հովուել զհօտ իւր եւ
հետեւիլ գիտութեան աստուածայնոց – Այլ եւ ոչ է
պարտ քահանայից... զի զարքայութիւն վայելիցէք:
ե. 109ա-10ա Հատուած հինգերորդ. Յաղագս, թէ
յորոց մեղաց առաւել հրաժարիլ եւ զգուշանալ
պարտ է քահանայիցն – Թէպէտ ես ի համառօտելն
փութամ, բայց քանզի... զի ըստոյգն խօսեցայ (Գաղատ՛՛ Դ. 16):
զ. 110բ-1բ Հատուած վեցերորդ. Յաղագս անմաքուր քահանայից եւ անարժան արանց, որոց պատիժն ցուցանէ – Որպէս ի վերոյ գրեցի, թէ անչափ են
բազմութիւնք յանցանաց... զգուշ կացէ՛ք անձանց
ձերոց եւ ամենայն հօտիդ յորում՛՛:
է. 111բ-2բ Հատուած եօթներորդ. Յաղագս թէ
գործ քահանային որպէս պարտ է լինիլ, զի կարասցէ
պատասխանել Տեառն – Հանապազ զարհուրեցուցանէ զիս մարգարէն Եզեկիէլ... ամենայն մշակքդ
անիրաւութեան:
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ը. 112բ-4ա Հատուած ութներորդ. Յաղագս թէ որպէս անքաւելի են մեղք աղտեղի քահանայից եւ որք
կաշառօք եւ ամենայն բռնութեամբ ելին յայն աստիճան – Եւ արդ, խորհեսցուք... ի քեզ տեսանի հաստատ հաւատ:
թ. 114ա-5ա Հատուած իններորդ. Յաղագս թէ
Սուրբ Գիրն զի՞նչ պատուիրէ քահանայից, եւ վարդապետք զի՞նչ ասեն զնոցին մոլեացն – Դարձեալ
ասէ Հոգին Սուրբ... դու ոչ երբէք ամաչես:
ժ. 115ա-6բ Հատուած տասներորդ. Յաղագս գրելոյ մեր զայս՝ թերեւս ուսցին համբակքն, եւ զգաստասցին մոլիքն – Եւ արդ, ձեռն արկի ես յայս աշխատասիրել... զանճառ բարիսն մեք ընկալցուք:
ժա. 116բ-7բ Հատուած մետասաներորդ. Յաղագս
քահանայից, որք օրինակաւ ներհուն բժշկաց ծառայել
պարտին խելամուտ արանց – Զի որպէս բժիշկ ոք մինչ
երկար ամօք ոչ դեգերեցի... գիտել զդեղ առողջութեան:
ժբ. 117բ-9բ Հատուած երկոտասաներորդ. Յաղագս թէ պաշտօն քահանային է հանապազ յորդորել
զժողովուրդ իւր՝ գալ ի զիջումն եւ ի խոստովանութիւն – Զի որպէս ասէ Տէրն ամենեցուն... եւ ապայ
ինքեանց յանձնեցեալ հօտին:
ժգ. 119բ-21ա Հատուած երեքտասաներորդ. Յաղագս գարշութեան մեղաց եւ վասն ներգործութեան
նորին, թէ որպէս ապականէ զհոգին – Այլեւ զկնի
բազմաց առաջարկութեանց... զրկէ զմարդն պարգեւաց փրկութեան:
ժդ. 121ա-2բ Հատուած չորեքտասաներորդ. Յաղագս զղջացողաց եւ խոստովանողաց, յորոց օրինակ առցուք եւ մեք – Այլ եւ ի զղջացելոց եւ ի խոստովանողաց արանց օրինակ բերել պարտ է... առաջի
Տեառն անպարտ կացցուք:
ժե. 122բ-4ա Հատուած հնգետասաներորդ. Յաղագս զղջման եւ փոշիմանութեան, զոր բարեպէս ուսուցանել պարտաւորին քահանայքն – Քանզի մեղքն
անհնարին չար է... բնակարան եւ տաճար Հոգոյն Սրբոյ:
ժզ. 124ա-5բ Հատուած վեշտասաներորդ. Յաղագս թէ զի՞նչ է զղջումն եւ զի՞նչ ներգործութիւն նորին – Զղջումն է ներգործօղ թողութիւն մեղաց... ի
վերայ հանեմք ի յերկրայնոցս ի խաղաղ:
ժէ. 125բ-7ա Հատուած եօթնեւտասաներորդ. Յաղագս հարկաւորութեան զղջման, թէ որքան հարկաւոր է – Եւ արդ, եթէ կամիս բշժկիլ, որ է զղջալն...
պարտիս զօրէնսն կատարել:
ժը. 127ա-8բ Հատուած ութտասաներորդ. Յաղագս
խոստովանութեան, թէ զի՞նչ ունի զօրութիւն – Եւ զկնի
տեղեկացուցանելոյ զզղջմանէ... սակըս անգոյ քաւարանի:
ժթ. 129ա-30ա Հատուած իննտասաներորդ. Վասն
հարկաւորութեան խոստովանութեան – Եւ քանզի
որպէս հարկաւոր է մկրտութիւն... եւ դու յաւիտենից
կորստեան:
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ի. 130ա-1ա Հատուած քսաներորդ. Յաղագս թէ
պարտ է խոստովանութիւնն փութով առնել եւ ոչ յամեցուցանել – Աստուածաբան մարգարէիւն խօսի...
ջանա ի մեղաց փրկիլ:
իա. 131ա-2ա Հատուած քսանեւմիերորդ. Յաղագս
թէ նախկին հեղինակն խոստովանահարց է Քրիստոս, որոյ օրինակաւ առնել պարտին քահանայքն –
Որովհետեւ սակս խոստովանութեան յանձն առաք...
որք քեզ յանձնին տեսուչ հօտին:
իբ. 132ա-3բ Հատուած քսաներկրորդ. Յաղագս
յամառելոցն ի պաշտօն խոստովանութեան, թէ որպէս յորդորել եւ խրատել պարտին քահանայք – Եւ
մինչ քահանայ ոք զայսոսիկ գրեալքս քարոզեսցէ...
ասէ առաքեալն. Զգոյշ կացէ՛ք՛՛:
իգ. 133բ-4բ Հատուած քսանեւերրորդ. Յաղագս
թէ առանց զղջման եւ խոստովանութեան ոչ ոք կարէ
մերձիլ առ սուրբ հաղորդութիւն – Քանզի ասէ առաքեալն. Զի որ ուտէ... չկարէ տալ պատասխանի:
իդ. 134բ-6բ Հատուած քսանեւչորս. Յաղագս կերպի եւ ձեւոյ խոստովանութեան – Եւ արդ, եթէ կամիցի ոք խոստովանիլ... քան Աստուծոյ պատվիրանին
հնազանդիլ:
իե. 136բ-9բ Հատուած քսանեւհինգ. Յաղագս թէ՝
Հրաժարիմք ի սատանայէ ասելն մեր, զի՞նչ տայ
իմանալ մեզ – Նախ, որ ասի հրաժարիմք սատանայէ... փրկչին արեամբ գնեցեալք:
իզ. 139բ-40բ Հատուած քսանեւվեցերորդ. Յաղագս դաւանութեան ամենասուրբ Երրորդութեան եւ
տնօրէնութեան մարդացելոյ Բանին Աստուծոյ ի
Տեառն մերոյ եւ ամենեցունց յուսոյն – Եւ զկնի հրաժարելոյն ի սատանայէ... զոր բերանովն իւր վկայեաց:
իէ. 140բ-3ա Հատուած քսանեւեօթներորդ. Յաղագս ատենական խոստովանութեան, հանդերձ
մեկնութեամբն իւրով – Ապայ յետ դաւանութեանն... ի
մէնջ հերձեալ երկաբնակ կոչեցելոյ:
իը. 143ա-5ա Հատուած քսանեւութն. Յաղագս
զգայարանաց եւ եօթն մահացու մեղաց եւ մասանց
նոցին – Այլ եւ մեղայ ասէ եօթնեակ զգայարանօքս...
եւ ստեղունքն չորասցին:
իթ. 145ա-7բ Հատուած քսանեւինն. Յաղագս վեշտասան յատկութեանց խոստովանութեան, զորս
պարտ է քահանային ուսուցանել խ[ո]ստովանաորդւոյն – Զի որպէս ի բժշկական դեղօրեայս խառնի
պէսպէս տեսակս ծաղկանց... եւ մի՛ լիցիս ամբարիշտ:
լ. 147բ-51ա Հատուած երեսուն. Յաղագս կնքոյ
խոստովանութեան, թէ որքան զգուշութեամբ պահել
հարկաւորի քահանայն – Աստանօր հարկաւորիմ կարգել... ի սկզբան գրոյս այսմիկ: |151ա| Ընդ սրբոյն Դաւթի հօր Տեառն ըստ մարմնոյ, եւ մեք խնդրեսցուք / բարի
օրինակ հօտին Յիսուսի զանձինս մեր տացուք... Այլ
որպէս քաջ հովիւ առաջի փրկչին պարզերես կացցուք:
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լա. 151ա-3ա Հատուած երեսունեւմէկ. Յաղագս
ապաշխարութեան, որ է մին ի եօթեանց խորհրդոց –
Զի որովհետեւ Յօհաննէս եւ փրկիչն մեր... ոչ հետեւմամբ աստուածային Սուրբ Գրոց:
լբ. 153ա-4բ Հատուած երեսուն եւ երկրորդ. Յաղագս թէ զի՞նչ է ապաշխարութիւնն, եւ վասն մահացու եւ ներելի մեղաց – Ապաշխարութիւնն է զգալի
պատիժ... զի լուծից զտարակուսութիւնս նոցա: |154բ|
Ըսկզբնական մեղացն առիթ մաքրութեան... Զըրկեալ
լինիս ի կենաց:
լգ. 154բ-6ա Հատուած երեսներրորդերորդ. Յաղագս խոստովանահայր քահանայից եւ կերպի
ապաշխարանաց – Դարձեալ եւ զայս գիտելի է, զի
եկեղեցին Քրիստոսի... եւ զայլս իմասջիք:
լդ. 156ա-8ա Հատուած երեսուն եւ չորս. Յաղագս
բեռին ապաշխարութեան ընդդէմ ոմանց մահացու
մեղաց եւ կամ այլոց – Որովհետեւ բազմիցս կրկնեցուք, թէ պարտ է խոստովանահայր քահանային... ըստ
առաքելոյն խրատու, թէ՝ Զգոյշ կացէ՛ք:
լե. 158ա-9ա Հատուած երեսուն եւ հինգ. Յաղագս
մեղաց, թէ ուստի յառաջանան, եւ դեղ նոցին – Այլեւ
արդ, գիտելի է, նախ զի մեղաց ոմանք յառաջանան...
դեղ սոցա բարւոք գիտեա՛:
լզ. 159ա-63ա Հատուած երեսուն եւ վեց. Յաղագս
օրինակի ապաշխարութեան ի յայլազգաց – Սուրբ
առաքեալն Քրիստոսի Յակոբոս ասէ... եւ երթալ զհետ
Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յերիս յաւիտեանս: Եւ ըստ Դաւթի ասել, թէ՝ Լոյս տո՛ւր, Աստուա՛ծ,
աչաց իմոց, զի տեսցուք, / եւ ոչ երբէք ի քուն մահու
նընջեսցուք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

103ա Յառաջաբանութիւն* – Որովհետեւ պատուէր
փրկչին մերոյ Յիսուսի առ աշակերտսն իւր նախապէս
զկնի բազմաց խրատուց դարձեալ ասէ՝ Ամենայն ոք որ
խնդրէ ի քէն, տո՛ւր (Ղուկաս, Զ. 30), վասն որոյ եւ մեք՝
անուամբ միայն աշակերտեալքս, թէ եւ ոչ ըստ բոլորին, գոնէ մասին հետեւիլ հարկաւորիմք, որոյ աղագաւ
եւ մեք յայսմ փոքրիկ տետրակի աշխատասիրել յանձն
առաք, զի քանի մի խոհեմագոյն անձինք քանիցս անգամ ողոքանօք յորդորեցին ըզմեզ գրել համառօտ
զխրատ խոստովանութեան սակս մերային նորեկ եւ համբակագոյն քահանայից, զորոց եւ մեք տեսեալ զխնդիրսն
գոլ օրինաւոր, բացասել ոչ կարացաք, եւ թէպէտ ծերութեան տկարութեամբ պատեալ եւ յաչաց լուսոյ
նուաղեալ եւ ի զօրութենէ մարմնոյ լքեալ, բայց սակայն յուսով հանուրց երկնաւոր բժշկին, որ կարօղ է
տալ բժշկութիւն ըստ հոգւոց եւ ըստ մարմնոյ, յանձնապաստան եղեալ, ի ներքոյ հարկի անկաք: Զի թերեւս
սակաւ աշխատութեանս մերոյ փոխարէն հատուսցէ
մեզ զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր պարգեւս առողջութեան,
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իսկ եւ մաքրագործ քահանայքն՝ պաշպօնակիցքն իմ,
ընդեռնլով զսա, եթէ օգուտ ինչ գտանիցեն աստի,
գտանիցեն, զանց մի՛ արասցեն տալ զողորմիս: Ուստի
նախապէս դասեցաք ի սմա խրատ, պատուէր եւ զգուշութիւն կացութեան եւ կենցաղաւարութեան քահանայից ի պաշտօնս իւրեանց: Երկրորդ՝ խրատ եւ յորդորումն |103բ| զղջման եւ խոստովանութեան, եւ երրորդ՝ յաղագս ապաշխարութեան: Այսոքիկ համառօտ ի
Սուրբ Գրոց հաւաքեցաք եւ ի մատենից սրբոց հարցն
ժողովե[ս]ցուք, եւ զի թէ ի մէնջ բան ինչ հանեալ գրեցաք, այլ ուստի եւ առաք զվկայութիւն, անուամբ նշանակեցաք, զի մի՛ եւ բծախնդրաց տեղի գտեալ ասասցեն, թէ այսոքիկ բանք այս անուն վարդապետի են եւ
ոչ իւրն ահա աստանօր: Զայս ես ինձէն խոստովանիմ,
այլ միայն զաշխատասիրելն իմ այս եղեւ, զի զայնց
երանելեաց բանսն հաւաքեալ համառօտեցի, ընդ նոսին դասելով եւ զվկայութիւնսն Սուրբ Գրոց եւ զուղղափառ խոստովանութիւն եկեղեցւոյ մերոյ յայտնապէս ծանուցի, զի յաչաղկոտքն լռեսցեն եւ ընթերձասէր սիրելի պաշտօնակիցքն իմ օգտեսցին, եւ զմեզ
միով ողորմեսցի ասելով յիշատակեսցեն, եւ ինքեանք
յիշեալք լիցին ի Տեառնէ մերմէ Յիսուսէ. ամէն:
* Ամբողջութեամբ բերուած է՝ նկատի առնելով յիշատակարանային բովանդակութիւնը:

Գրչի. 163բ Եւ արդ, դարձեալ առ ձեզ մաղթեմ, ոʹ վ
հարք եւ եղբա՛րք՝ պաշտօնակիցդ իմ, եթէ օգտիք ինչ ի
սմանէ, նախապէս տո՛ւք փառս յոչնչէ գոյացուցանողին
զմեզ Աստուծոյ, եւ ապա շնորհակալ լերո՛ւք զերախտեացն այս գրքոյս աշխատօղ ծերունազարդ Յակոբ
աստուածիմաստ եւ բանիբուն վարդապետէն, որ բազում աշխատանս կրեաց ի ժողովելն, եւ ապա հուսկ
յետոյ զիս՝ զեղկելի զծառայս ձեր, իբր զտէր Յակոբ
Տէր Մատթէոսեան, որ եւ ոչ եմ արժանի, եթէ կոչեցայց
քահանայ, զի անունն եւեթ ունիմ եւ ոչ զգործ, ուստի
սիրովն Աստուծոյ աղաչեմ, զի զսխալանս, որ աստ
գտանիցի. ներել խնդրեմ, զի ունիմ համբակութիւն եւ
ոչ եմ հմտացեալ արուեստի քերթողութեան, վասն եթէ
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սխալմունք գտանիցի ի սմա, այն իմ է պակասութիւն:
Թողեալ զայն ամենայն, ի մաքուր աղօթս ձեր յիշել
հայցեմ, զի օժանդակութեամբ աղօթից ձերոց եւ ինձ
բազմամեղիս թողութիւն շնորհեսցէ Տէր Աստուածն
ամենից: Եւ ոչ ամօթ համարիմ զսխալանս իմ, զի ասէ
ոմն ի բանաստեղծից, թէ՝ Միտ մարդկային՝ գոլով
տկար, սխալի. զի անսխալ մինն միայն գտանի:
Ի բազմաց միութեանց թիւ մի կատարեալ,
որ ի յերից մասանց թուոց բաղկացեալ,
ըզնոյն հաշիւ երկիցս երիւրապատկեալ,
երկեակ թուոց քառից եւ տասանց յանգեալ (134x
3x3+2x4+10=1224+551=1775 (՞).
եւ Քրիստոսի յուսոյն մերոյ եւ լուսոյն նմա փառք
յաւիտեանս. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

102բ (մատիտով, 1906 թ., շղագիր) Խրատ խոստովանութեան վասն քահանայից, հաւաքեալ ի Սուրբ
Գրոց եւ ի մատենից հարց «Յակոբ աստուածիմաստ եւ
բանիբուն վարդապետի». Յիշատակարան յերես 125.
եւ օրինակեալ Յակոբ քահանայի Տէր-Մատթէոսեան
(անդ): Մատենադարանապետ Սահակ վ. Ամատունի.
26 Մայիսի, 1906:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Ա. փեղկի կազմաստառին՝ «Արի մօտըս իմ նազելի, մի գար», Պհպ. Աա՝ «Արի», Պհպ. Բա՝
«Տեառն Յիսուսի», Պհպ. Բբ՝ « Кирил /// (2 տառ անընկալելի)», Պհպ. Գբ՝ «Տեառն Յիսուսի գուտ սուրբ
ընտրեալ ի սուրբ գո», «1837ին, Մայ[ի]սի, 1ին Տէր,
Տէր», Պհպ. Եբ՝ «շնոր[հ]իւ եւ բարեխոսութեամբ յամենայն եւ» (կրկ. երիցս), Պհպ. Զբ՝ «Այս եղեւ» Ա փեղկի
կազմին՝ զանազան հայերէն տառեր:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի մէջքին փակցուած թերթիկին՝
«1205, Կանոնագիրք / նօտր [գրով՞] ի թվին Ռ[ՄԻԳ].
177[4]», Ա. փեղկի աստառին, 1ա՝ «հմր 7», Պհպ. Աա՝
«հմր-51 (մատիտով ջնջած), 1265/3369, ՌՄԻԳ. 1774»,
1ա՝ «1223+551=1775»:

3370
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԶՄԻՒՌՆԻԱ
ԳՐԻՉ՝ Ստեփանոս Յովհանեան սրկ. Թիֆլիզեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝
Զաքարիա վրդ. Գուլասպեան, Ստեփանոս Յովհանեան սրկ.
Թիֆլիզեցի:
ԹԵՐԹ՝ 123 (գրչի էջակալում՝ 1-219, 105-128, որ է՝ 2ա-122բ).
չգրուած 1ա: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԻԲx8+1 (ԺԵ-Ի՝ չիք, ԻԱ 5, ԺԴ 6, Ա, ԻԲ 7):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, կապոյտ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «1808»,
«KLOKCИ», փայտէ ցանկապատ՝ մուտքով, ներսում՝ զինուորական հանդերձով եւ գաւազանով տղամարդ, եւ առիւծ՝ սուրը
ձեռքին: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,9x16,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,5x
11,6), սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 24ա),
ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 20-22: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն ոսկերիզ

ՌՄԾԸ. – 1809
դրոշմազարդով ծաղկաթուղթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը ծաղկաթուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. ծաղկաթուղթ, մասն
կազմաստառի. լուսանցակողերը՝ կարմիր, կապոյտ ցայտկէն:

Նմուշ 24ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի եզրերը, մէջքը մաշուած. Բ. փեղկին ցեցի անցք, ԺԵ-Ի. պրակները կտրած-հանած:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ [Տիտղ.] Անուանք սոփերաց, զորս յինքենէ արտադրեալ է մեծ վարդապետն Պետրոս ԱղամալեանԲէրդումեանց. այնոքիք միայն են զոր ես տեսեալ եմ
եւ լուսալ – 1. քարոզգիրք, 2. Աղօթից գիրք, 3. Տրամաբանութիւն, 4. Երգարան, 5. Սոյն Աստուածաբանութիւն, 6. Աղբիւր բացեալ, 7. Կշիռ արդարութեան, 8.
Մեկնութիւն Պօղոսի առ Եփեսացիս, 9. Ծննդոց մեկնութիւն, 10. Յովբայ: 11. Երգոց մեկնութիւն:
Ա. 2ա-108ա Գիրք, որ կոչի Աստուածանմանութիւն, արարեալ ի Պետրոս վարդապետէ Նախիջեւանցւոյ Աղամալեան, ի փառս Աստուծոյ եւ ի յօգուտ
մանկանց եկեղեցւոյ: Յամի Տեառն 1769 եւ ի թուականութեանս հայոց 1218 ի Մարտ ամսոյ յերեսունն.
Հատոր առաջին: Եւ արդէն իսկ նորոգ օրինակեալ
ըստ կարի զգուշութեամբ Յովհանեան ի Ստեփան
սարկաւագէ Թիֆլիզեցւոյ, ի վայելս անձին իւրում:
Յամի Տեառն 1809, թուին հայոց ՌՄԾԸ. (1809),
յԱպրիէլի 13ին սկսեալ, ի Սուրբ Ստեփաննոս յեկեղեցին, Զմիւոնոյ:
Տե՛ս ձեռ. 139, 5ա-122բ: Յառաջաբանութիւն/3աբ:
1.ա/4աբ բ/4բ-7ա: գ/7ա-11ա: դ/11ա-9բ: ե/19բ-23բ, 123բա
(123բա՝ յետագայում գրուած բաց թողնուածը լրացնելոյ համար), 24ա-25ա: զ/25բ-31բ: է/31բ-40բ: ը/40բ-3բ: թ/43բ-5բ:
ժ/45բ-7բ: ժա/47բ-50ա: ժբ/50բ-2ա: ժգ/52ա-4բ: ժդ/54բ-61ա:
ժե/61ա-74ա: 2.ա/74բ-81ա: բ/82ա-7բ: գ/87բ-94բ: դ/94բ-6բ:
ե/97ա-9բ: զ/99բ-103բ: է/104ա-7ա: ը/107ա-8ա (սկիզբը տարբեր): Վերջաբանութիւն/108բ-9ա: Յիշատակարան Հայոց/109բ:
Գովեստ աստուածութեան/110աբ:

Բ. 11ա-22ա [Յովհաննու Միրզայեան Վահանեց-
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ւոյ «Տետրակ կոչեցեալ Տապար սիրոյ պարունակիչ
փաստից ինչ, որք ցուցանին զպատճառաց ընդ
ներգործութեանց իւրեանց զնմանակցութեան, թէեւ ի
մեծագոյնս տարածանիցեն. ձեռ. 6023 1ա]:
Տե՛ս ձեռ. 139, 177ա-87բ: Նախաբանութիւն/111ա-2բ: Արդեօք պատճառ ինչ ի մեծագոյնս տարածեալ յառաջիցէ զներեւակ ներգործութեան/113ա-21բ: Ոտանաւոր/121բ-22ա:

– 2բ Ներբողական տապանագիր ի վերայ գերեզմանի սիրեցեալ իմս վարդապետի, զոր քանդակել
ունիմ տալ ի յաջող ժամանակի, ես՝ նուաստ Զաքարիա վարդապետս Գուլասպեան Բէհբուդեանց – Րաբունիս վերնալոյս, որ պայծառ քան զարփին / Պետրոս
Աղամալեան լիաշնորհ մեծ արհին... որպէս ձօն
երկնային մեզ պարգեւ մեծագանձ:
Ծնթ. Նշանաւոր աստուածաբան, փիլիսոփա եւ գիտնական
Պետրոս Բերդումեան-Աղամալեանը մահացել է 1787 թ. եւ
թաղուած է Ս. Էջմիածնի միաբանական գերեզմանոցում: Օրորոցաձեւ տապանաքարի արձանագրութիւնն այլ է՝ տե՛ս Ա. Յարութիւնեան, Վաղարշապատ. վանքերը եւ վիմական արձանագրութիւնները, Ս. Էջմիածին, 2016, էջ 192՝, արձ. 365:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Բվնդ.՝ 2ա (խորագիրը):

3բ Այս գիրքս Զաքարիա վարդապետիս է, Գուլասպեան:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3բ սեւ թանաքով ոճաւորուած շրջանակ՝ «ԶԱՔԱՐԻԱԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ 2ա՝ «Հմր 14», «1267/3370», «Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպո]ս»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 122բ «Հրամէյ նախնիեաց մերոց ///»:
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ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ ԵՒ ԵՓՐԵՄԻ ԱՍՈՐՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
ԹՂԹՈՑՆ ՊՕՂՈՍԻ
ԿՈՂՈՆԻԱ
ԳՐԻՉ եւ ԾԱՂԿՈՂ՝ Գրիգոր Կողոնեցի:
ԹԵՐԹ՝ 383. չգրուած՝ 382ա-3բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԲx12 (Ա 11): ՆԻՒԹ՝
թուղթ. լուսագծելով եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
21x15,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (15.5x11). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 3ա): ՏՈՂ՝ 31: ԿԱԶՄ՝ դարչնագոյն
դրոշմազարդ կաշի, դռնակով, Ա. փեղկին խաչ, որի երեք կողմերը ներառնուած բոլորակների մէջ, վերին երեք թեւերին ձեւաւորուած առանձին խաչեր, խաչի տակ քառաստիճան պատուանդան, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կարմիր կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Ե. (սկ.), չգրուած թուղթ:

Նմուշ 3ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 58, 116ա, 160բ, 185բ, 210ա, 232բ, 252ա, 268բ,
281բ, 336բ, 353բ, 367բ, 376ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր,
կապոյտ, նարնջագոյն:

ՌՂԵ. – 1646
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, երեքական գամերն ու
կապիչներն ընկած, մէջքը ճաքճքած, դռնակը ոլորուած, մէջտեղում եզրի կաշին ճեղքուած, Պհպ. Ե. - թ. 104՝ երեւի նիշայելու
հետեւանքով դեղնած, թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան հետքեր, թ. 11՝ հիմքից պոկուած, թ. 24, 35՝ հիմքից թուլացած, թ. 44-47՝ ստ. լս նորոգուած այլ թղթով, լուսանցակողերը
գունաթափուած. 383բ էջին փակցուած 6,4x4,4 չափսի էջանշան
թերթիկ, վրան՝ «ԺԱ. հազար Ե. շահ ու կէս»:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-380բ [Յովհաննու Ոսկեբերանի եւ Եփրեմի
Ասորւոյ Մեկնութիւն չերեքտասան թղթոցն Պօղոսի]
Տե՛ս ձեռ. 1208, 192ա-474բ: Արդ, այսպէս իմանալ մեզ/ 1ա6բ: Պատճառք թղթոյն Հռոմէացւոց/5բ-6բ: Պատճառ թղթոյն
Հռոմացւաց/6բ-7բ: [Պատճառ թղթոյն Հռոմայ]/7բ-8բ: ա/8բ60ա: բ/60ա-116բ: գ/116բ-62ա: դ/162ա-86բ: ե/186բ-211բ:
զ/211բ-33բ: է/233բ-52բ: ը/252բ-70բ: թ/270բ-89ա: ժ/289ա338ա: ժա/338ա-54բ: ժբ/354բ-77բ: ժգ/377բ-80բ:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ծաղկողի. 380բ Փա՜ռք անեղին աստուածութեանն, / որ անսկիզբն եւ անվաղջան / եւ միշտ եւ Է
առանց թուական, / չունի ըսպառումն կատարման, /ձըգեաց զերկին որպէս խորան /եւ հաստատեաց առանց
հիման, / եւ լուսաւորս բազմազան / առանց ուրուք
միշտ ընթանան: / Զհրեշտակս յերկինս ետ փառաբան,
/ զմարդիկ յերկիրս գործական / պատճառ լինել աստ
շինութեան՝ / մինչեւ մահուամբ ի հող դառնան: / Յորոց
եւ մինն ես անպիտան՝ / Կողոնացի տեղեաւ բնական, /
Գրիգոր կոչիմ ես անուան, / ի սուրբ գործոց զիրկ եւ
յունայն, / քանզի գործովս եմ զիրկ եւ ունայն / եւ չար
գործովս եմ անարժան, / եւ ձեռս ունիմ քահանայութեան, / դարձայ մեղաց ըշտեմարան, / եւ յԱստուծոյ
ինչ տամ պատասխան: / Ձեզ աղաչեմ, հա)րք սրբազան, / որք հանդիպիք երգոյս պաւղոսեան / եւ վարդապետին [ք]աջ իւր անուան՝ / Ոսկեբերան վարդապետի
Յոհանիսեան, / եւ իմաստուն եւ ճարտասան, / Ի սուրբ
գրոց է հմտական, / շնորհք առեալ աստուածութեան, /
մեկնեաց զգիրս զանազան, / անուշահուտ վարդի
նման, / |381ա| ի հոտ առնէ քիմս մարդկան, / եւ
զուարճանա՝ որք ընթեռնու եւ կարդան, / գծող գիրս
առնէք արժան, / խիստ ծերացեալ է եւ անպիտան, / որ
է աւուրքս թանասեան, / սա գեղեցիկ է եւ բուրաստան
/ անտես չառնէք զիս <զիս> նախատեսն, / զիս արժանի առնէք յիշման / առ արարիչն անմահ արքայն:
Աստանօր անկեալ կատարեցաւ այս աստուածաշունչ գիրքս ի քաղաքս Կողոնիայ, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնին եւ սուրբ ըՍտէփաննոսի Նախավկային եւ ամենայն սրբոցն, որ կան հաւաքեալ: Գրեցաւ եւ
ծաղկեցաւ եւ կատարեցաւ ձեռամբ անարժան Գրիգոր
իրիցու, ի դառն եւ նեղ ժամանակիս, որ այս ամի պատեալ կան արիական ազգն եւ ըՌուսեաց ազգն ծովով
եւ ցամաքով շրջապատեալ կան, եւ Տաճկաց ազգն
անեզեր, ելեալ գնացեալ Ֆրանկաց զաւրացն ի վերայ,
գիտելին Աստուծոյ՝ թէ ինչպէս պիտի որ լինա, ապա
ես՝ անարժանս<ս> գրէի զայս Պաւղոս Գիրքս, որ
ամենեւին զգայարաքս կորուսեալ էի: Անմեղադիր լերո՛ւք սղալանացս մեր, որ ի ծերութեան ժամանակիս
գրեցի, խնդրեմ ի ձեզանէ որ զթերին լնուք եւ զաւելօրդն բառնաք: Գրցաւ սա, որ ունի տարիս Այծեղջեւր
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եւ ամիսս Աւգոստոսի ԻԲ. (22) աւր եւ Գ.շաբթի, ի
թվականիս հայոց ՌՂԵ. (1646), որ աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Հա՛յր:
Տե՛ս ԺԷ. դ-ի յիշ-ք., Գ., էջ 206-207:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 381բ (1664 թ., նոտրգիր) Ես՝ նուաստ ծառայ
Քրիստոսի Մինաս վարդապետս, առաջնորդ Անկուրիոյ քաղաքին, զայս գիրքս ստացեալ ունէի հալալ
վաստակոց իմոց, իսկ ի թուին ՌՃԺԳ.երորդի (1664)
եկն առ մեզ նուիրակ Սուրբ Էջմիածնայ բարերջանիկ
եւ սիրելի եղբայրն մեր Տաթեւացի Մինաս վարդապետն, որ եւ ըստ սիրոյն իմոյ, զոր ունէի առ նա, զայս
փոքր ընծայ, որ է Մեկնիչ Պօղոսի առաքելոյն, նմա՝ ի
վայելումն անձին իւրոյ, յիշատակ յաւիտենական
պագեւեցի, ո՛րքան կենդանի իցէ՝ վայելէսցէ, եւ յետ
նորա ո՛ւմ եւ կամի՝ բաշխել կամ կտակագրով հաստատել, կամք իւր եղիցի, վասն զի իւր սեփական է այս
գիրքս: Գրեցաւ ի յԱնկիւրիոյ վանքն, ՌՃԺԳ. (1664),
Յուլիսի Ի. (20):
2. Կազմի Ա փեղկի աստառին սոսնձած թերթիկին
(9x11) (1905 թ., շղագիր) Հ. 6 ըստ ցուցակի Ֆ. Ն.
Ֆինկի, նուէր Մայր Աթոռի մատենադարանին հանգուցեալ Աբգար Յովհաննիսեանի ընտանիքից, ի ձեռն
Ստեփանոսի Կանայեանց: 1905 ամի, 1 Յունիսի,
Վաղարշապատում:
3. Պհպ. Ա (1905 թ., շղագիր) Մեկ. չորեքտասան
թղթոցն Պօղոսի Յովհաննու Ոսկեբերանի (ի գրոց
Աբգարու Յովհանիսեան, ըստ ցուցակի Ֆինկի Հմր 6):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «1268, Մեկնութիւն չորեքտասան
թղթոցն Պօղոսի Յովան Ոսկեբերանի (ի գրոց Աբգարա Յովհ.», Պհպ. Աա՝ «ՌՂԷ.-1648, Մ. եպս.», «1268/
3371», Ոսկեբերան Հմր 12. կարգ Հմր 7, հայեր. Հմր 75:
Ծնթ. Ձեռագրիս բաւական մանրամասն նկարագրութիւնը
տե՛ս Ցուցակ Տփղիսեցի Աբգար Յովհանիսեանի հայերէն ձեռագրերի, Երկասիրեց՝ Ֆրանց Նիկոլաուս Ֆինկ, Լայպցիգ, տպ.
Նուբար Քափամաճեան, 1903, էջ 135-49:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 383ա «գրչափորձ գալոյոջ», 383բ՝
«ա-ձ»:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա (երկիցս), 162բ, 370բ, 374բ
ութանկիւն՝ «ԳԻՐՔՍ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԱ Է»:

3372
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԳՐԻՉ՝ Մինաս աբղյ:
ԹԵՐԹ՝ 363 (գրչի էջակալում՝ 14-738, որ է՝ 2ա-362բ). չգրած
1բ, 205ա-11ա, 362բ-63: ՊՐԱԿ՝ 1-30x10 (1, 3, 5, 7, 9, 15, 17,
19, 21, 23, 25՝ 14, 26՝ 11, 13, 27, 29, 30՝ 12)+2+8: ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,1x16,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն
(17.5x13). սահմանագծերը երկգիծ սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ
3ա. յաճախակի փոփոխութիւններով). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 32-

ՌՄԺ. – 1761
35. գծումներ՝ ճնշումով: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը կարմիր ցայտկէն, վերին լուսանցակողին՝ խաչանման հիմքով եռագմբէթ տաճար:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 3ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական՝ 3ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ,
սեւ:
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Նմուշ 3ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, կաշին տեղ-տեղ թափուած, եզրերը փոքր-ինչ պոկուած, երեւում է միջուկ-տախտակը, վրան քերծուածքներ, զանազան բծեր. կազմաստառները խոնաւութիւնից դեղնած, սկզբից թերի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-127ա [Քարոզգիրք Բարթուղիմէոսի Մարաղացւոյ]
ա. 2աբ [Ա.] /// վարդապետն աներկիւղ սերմանիցէ
զբանք Աստուծոյ... զառաքինութիւնս եւ զմիաբանութիւնս:
2բ [Նախերգանք] – Արդ, եւ զի քարոզելն եւ
ուսուցանելն յոյժ պատուական գործ է եւ կարի օգտակար, եւ անպատշաճ է զգիտութիւն եւ զուսումն խնայել, թագուցանել, յաղագս այնորիկ ես՝ Բարթուղիմէոս
եպիսկոսս Մարաղոյ, ի կարգէ սրբոյն Դոմենիկոսի,
երկեայ յԱստուծոյ եւ ոչ կամեցայ զքանքարն տուեալ
ինձ յԱստուծոյ թագուցանել ընդ երկրաւ կամ ծրարել ի
վարշամակի, այլ արկի ի սեղանաւորս՝ ի մէջ բանասիրանց ոմանց, զի Տէր արծաթոյն տոկոսեօք պահանջեսցէ ի նոցանէ, եւ ես կարօտ եմ ըստ ողորմելի այրոյն
արկանել Բ.ս լոմայս ի գանձանակ Տեառն եւ աշխարհի
շինութեան խորանին: Տեառն ոմանք բերէին պատուական ակունք, ոմանք ոսկի, ոմանք արծաթ, ոմանք ծիրանի. այլ բաւական է յինէն մազ այծեաց վասն ծածկութեան խորանին: Վասն որոյն ջան եդեալ կարգեցի
զՔարոզգիրք վասն օգտութեան հոգւոց, եւ որք կարեն
ընթեռնուլ զգիրս բազումս եւ անդի սահմանեալ սեղան
խորտկանց եւ հաց ցորեան ի վայելումն կերողաց, առ
ձեռն պատրաստ առցէ ի գարեղէն նկանակէս եւ արկանէ ժողովրդեանն, որ եւ օգտեսցի տաց շնորհակալութիւն՝ հանդերձ գոհութեամբ մարդացելոյն Տեառն
Աստուծոյ մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, զի ի նմանէ է
ամենայն բարութիւն, եւ թէ սխալումն ինչ գտցէ, թողութիւն արասցէ, վասն զի օտար լեզու, զոր ոչ գիտէի
կատարեալ, թարգմանեցի, այսինքն՝ պարսիկ լեզվով ի
հայս, եւ զթերութիւն եւ զսխալումն, որ է աստ, մի՛ ոք
տացէ եկեղեցւոյն Հռօմայ եւ գլխաւոր աթոռոյն Պետրոսի, այլ տացէ զսխալանս ինձ եւ քալամաչոյն: Վասն
զի ճշմարտութեամբ եւ յոյժ գիտութեամբ լցեալ է եկեղեցին Հռօմայ, զի նման է աշտարակին Դաւթի՝ յոյժ
սպառազինեալ այսպէս ազգի ազգի գիտութեամբ ի
Սրբոց Գրոց եւ արտաքնոց եւ ի գրոց քաջ վարդապետաց եւ զանազան քարոզով: Որպէս ասէ յԵրգս Երգոցն
Դ. գլուխ՝ «Իբրեւ զաշտարակն Դաւթի պարանոց քոյ,
զոր շինեալ է ի Թալպիօթ, Ռ. (1000) վահան կախեալ
են ի նմա, ամենայն նետք աշտեայք զօրաւորաց»: Այլ,
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ակամա կամօք անձն առի զայս գործ, որ ի վեր է քան
զկարօղութիւնն իմ, զի յոյժ հարկեալ եղէ աղաչանաց
միաբան վարդապետաց, եւ ոչ եմ վարդապետ, վասն
զի ես եմ յետինն ի վարդապետաց եւ ոչ եմ հասեալ ի
ծայր գիտութեանց նոցին, այլ սակաւուկ բանս ուսեալ
ի փշրանաց սուրբ եկեղեցւոյն Աստուծոյ, եւ ես ոչ
խնայեցի սրտի մտօք խնդրողացն, այլ օժար կամօք ընծ[այ]եցի եւ ետու: Եւ թարգմանեցաւ գիրս ի ժամանակին, յորում էր թիւն մարդեղութեանն Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի ՌԳՃԼ. (1330) եւ ի հայոցն ԷՃՀԹ.
(1330), ի յերկիրս Նախջիւանու եւ ի գաւառս Երինջակու:
բ. 3աբ Բ. Քարոզ վասն պահոց. [բն.] Յայնժամ
վարեցաւ Յիսուս յանապարտն ի Հոգւոյն... Մատթէոսի Դ. գլուխ – Գրեալ է, թէ թագաւոր ոմն կամեցաւ
շինել աշտարակ... եւ ազատեաց զմեզ ի ձեռացն
սատանայի: Եւ պահեալ զԽ. (40) տիւ եւ զԽ. (40)
գիշեր, ապա քաղցեցաւ:
– Գրչից. 3բ «Եւ զմնացեալ լիակատար քարոզն սորա
Ձմռան հատորի մէջն ԻԳ. գլուխ եդեալ կայ»:
Ծնթ. Գրչի այսպիսի ցուցումները վերաբերում են Գր. Տաթեւացու Քարոզգրքի տպագիր հատորներին (Պոլիս, 1740,
1741 թթ.) եւ դրուած են հիմնականում քարոզների վերջում.
այստեղ նշել ենք միայն բնագրի մէջ գրուածները:

գ. 3բ-4բ Գ. Քարոզ վասն պահոց. [բն.] Յայնժամ
վարեցաւ Յիսուս յանապատն ի Հոգւոյն... – Գրեալ է
Յուդիթ, թէ Հողէփէռնէոս չար իշխանն եկն զօրօք... այլ
պահէք ձեզ համար, զոր յետոյ ուտէք:
– 4ա (2րդ սեւան մէջտեղում) «Եւ զմնացեալ լիակատար քարոզն Ձմռան հատորի ԻԴ. գլուխն գրեալ կայ»:
– 4բ (1ին սեան վերջում, տարբերուող նոտրգրով)
«Ի յառաջկոյս գրքոյս ի 96 թղթահամարն գոյ օրինակ
մի Պահոց, գի՛տ եւ ընթերցի՛ր, տնատի՛ր»:
դ. 4բ-5ա Դ. Քարոզ վասն պահոց. [բն.] Յայնժամ
վարեցաւ Յիսուս յանապատն ի Հոգւոյն... – Իմաստասէրք ասէն, թէ գող ոմն առնէր զբազում գողութիւն... եւ պահեալ զԽ. (40) տիւ եւ զԽ. (40) գիշեր,
ապա քաղցեցաւ:
– 5ա (2րդ սեւան մէջ) «Գիտասջիք զայս բնաբանիս կատարեալ քարոզն Ձմռան հատորի ԻԲ. գլուխն
եդեալ կայ: Եւ մանաւանդ ի վերոյ եդեալ բնաբանից
քարոզքն անտարակոյս կատարեալ գտցես Ձմռան
հատորի մէջ, որպէս եդեալ եմ»:
ե. 5բ-8բ Ե. Քարոզ վասն պահոց. [բն.] Եւ հանէր
Յիսուս դեւ մի համր. Ղուկաս, ԺԲ. գլուխ – Եւ անկաւ
վիշապն մեծ... յայտ է, որ հայհոյէին զՔրիստոս
փարիսեցիքն:
զ. 8բ-12ա Զ. Առ նոյն բան եւ բնաբան. Քարոզ ի
վերայ պահոց. [բն.] Եւ հանէր Յիսուս դեւ մի... – Եւ
գիտելի է, զի դեւք... սատանայ առնուցու Է. այսն չար
եւ մտանէ առ նա:
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է. 12աբ Է. Քարոզ վասն աղօթից. [բն.] Յորժամ
յաղօթս կայցէ՛ք, ասացէ՛ք Հա՛յր մեր, որ յերկինս.
Մատթէոս, Զ. գլուխ – Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ
Կոյսն նման է ծաղկի... եւ ծաղիկս այս ոչ է անպտուղ,
այլ յոյժ պտղաբեր, որ է Յիսուս Քրիստոս:
ը. 12բ-3ա Ը. Քարոզ. ի նոյն բնաբանն՛՛. Հայր
մեր, որ յերկինս. Ղուկաս ԺԱ. գլուխ – Վասն Եղիսէի
գրեալ է, թէ եւ օր մի էանց... պարտի պատրաստել
զինքն՝ որպէս սուրբ Կոյսն:
– 13ա՝ «Եւ զայս վերոյ գրեալ Բ. օրինակաց քարոզքն լիակատար ժողովեալ ի մի զքարոզ շինեալ,
Ձմռան հատորի ԿԷ. գլուխ եդեալ կայ»:
թ. 13աբ Թ. Քարոզ վասն ողորմութեան. [բն.]
Եղերուք գթածք, որպէս եւ Հայրն ձեր երկնաւոր գթած
է. Ղուկաս, Գ. գլուխ – Գրեալ է յԵսթեր, Է. գլուխ. Վասն
սուրբ Աստուածածին... եւ ողորմի մեղաւորացն: Եղերուք գթածք. եւ այլն:
– 15բ՝ «Եւ զմնացեալ քարոզն ի Ձմռան հատորի ՀԵ.
գլուխ եդեալ կայ»:
ժ. 13բ-4ա Ժ. Քարոզ վասն ողորմութեան. [բն.]
Եղերո՛ւք գթածք, որպէս Հայրն ձեր երկնաւոր գթած է
– Ասէ Պօղոս վերջն Հռոմօ՛՛՝ Ողջոյն տայ ձեզ Մարիամ,
որ բազում վաստակս վաստակեաց ի ձեզ: Վարդապետք ասէն, թէ բազում պատճառաւ պարտ է մեզ
ողջուն տալ... եւ զՈրդի նորա՛՛. Եղերուք գթածք՛՛:
– 14ա՝ «Եւ զմնացեալ քարոզն գի՛տ ի Ձմռան հատորի ՀԶ. գլուխ եւ 344 թղթահամարն»:
ժա. 14բ-5ա ԺԲ.* Քարոզ վասն սիրոյ. [բն.] Այս է
պատւէրն իմ, զի սիրեսջիք զմիմեանս... Յոհանու ԺԵ.
գլուխն – Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է աղբեր... վասն որոյն ասէ, զի սիրեսջիք
զմիմեայնս:
* Կարգային յաջորդ՝ ԺԱ. համարը մոռացմամբ չի գրուել:

– 15ա՝ «Եւ զմնացեալ լիակատար քարոզն սորին
թարց աշխատանաց Ամառան հատորին ԺԷ. գլուխ
եդեալ կայ, գի՛տ»:
ժբ. 15ա-16ա ԺԳ. Քարոզ ի վերայ սիրոյ. [բն.] Այս
է պատւէրն իմ, զի սիրեսջիք զմիմեանս – Ասեն
վարդապետք եկեղեցւոյ, թէ որպէս մարդն բաժանի ի
յանբան կենդանեացն... եւ առանց ոչինչ գործեաց
կարելի է կատարել, որպէս եւ առաքեալքն:
– 16բ՝ «ՅԱմռան Քրիստոսի, ԺԶ. գլուխ, 87 համար»:
ժգ. 16ա ԺԴ. Դարձեալ քարոզ սիրոյ. [բն.] Այս է
պատւէրն, զի սիրեսջիք զմիմեանս.Յոհանու ԺԵ. գլուխ
– Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման
է դրախտին... յաստուածային զօրութենէն յղացաւ:
– 16ա «Եւ որպէս եւ զայն օրինակս՝ գի՛տ ի յԱմռան
հատորին ՃԼԲ. գլուխ եւ 512 թղթահամարն, իսկ վերոյ
գրեալ քարոզն ի նոյն Ամռան հատորին ԺԶ. գլուխ
եդեալ կայ»:
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ժդ. 16բ-20ա ԺԵ. Քարոզ ծննդեան սրբոյ Կուսին.
[բն.] Ծագեսցէ աստղն ի Յակոբայ տեսիլն.Ժ. գլուխ
– Տեսի, զի աստղն մի անկանէր... եւ փայլին բարեգործութեամբ, քան զականս պատւականս:
ժե. 20աբ ԺԶ. Քարոզ վասն Աստուածածնի
ծննդեան. [բն.] Եւ եղեւ իբրեւ զնաւ շահաբեր... –
Ասեն իմաստասէրք, թէ է ձուկն ինչ ի ծովն... եւ զորոգայթ, որ ի նմա:
– 20բ՝ «Եւ մնացեալ լիակատար քարոզն սորա
Ամռան հատորի ՃԼԱ. գլուխն եդեալ կայ, գի՛տ»:
ժզ. 20բ Քարոզ վասն փոխման Աստուածածնի.
Գրեալ է Յոհանու տեսիլն Բ. գլուխ – Եւ նշան մեծ
երեւեցաւ յաշխարհիս (այսչափ):
– 20բ՝ «Եւ զմնացեալ լիակատար քարոզն սորա
Ամռան հատորի ՃԼԳ. գլուխ եդեալ կայ»:
ժէ. 20բ-7բ ԺԷ. Քարոզ աւետեաց Աստուածածնի.
[բն.] Առաքեցաւ Գաբրիէլ հրեշտակ Աստուծոյ... –
Սովորութիւն է աղքատաց եւ կարօտելոց... բարեխօս
լիցի առ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս:
ժը. 27բ-33ա ԺԸ. Քարոզ աւետեաց սուրբ Աստուածածնի. [բն.] Ողջո՛յն, Մարիա՛մ, լի շնորհօք. Տէր
ընդ քեզ – Վարդապետք ասեն, թէ ոմն ունէր ակն մի
յոյժ պատուական... եւ երկրպագութիւն այժմ եւ միշտ
յաւիտեանս. ամէն:
ժթ. 33ա-40ա ԺԹ. Քարոզ վասն ծնընդե<ե>անն
Քրիստոսի, ի բանն. Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց
ի մեզ.Յոհանէս Ա. գլուխն – Համբուրեսցէ զիս ի
համբուրից բերանոյ իմորոյ (=իւրոյ): Վարդապետք
ասեն, թէ յորժամ պատերազմ լինի ի մէջ մեծամեծաց...
եւ որ ոչ տօնէ այսօր զտօն ծնընդեանն Քրիստոսի, քան
զեզն եւ զէշ անմտագոյն է:
ի. 40բ-1բ Ի. Քարոզ վասն մկրտութեանն Քրիստոսի. [բն.] Ի քէն է, Տէ՛ր, աղբուր կենաց... – Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է աղբեր
վասն Գ. պատճառի... եւ լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյս:
– 41բ՝ «Եւ զմնացեալ լիակատար քարոզն սորին
Ձմռան հատորին Թ. գլուխ եդեալ կայ»:
– 41բ Օրինակ պահոց – Եւ օրինակ բերեն, թէ էր
տանուտէր, որ ունէր բազում ընտանիք... այլ եւ զինքեանս եւս սպանին հոգւով:
իա. 42ա-5բ ԻԱ. Քարոզ ի մէջ Ը.օրէիցն. [բն.]
Ահաւասիկ սա կայ ի գլորումն... Ղուկաս, Բ գլուխն –
Եւ եղեցին նշանք յԱրեգական եւ ի Լուսինն: Վարդապետք հոգեւորապէս զԱրեգակն օրինակ ասեն Քրիստոսի եւ զԼուսինն՝ սուրբ Աստուածածնին... տաց
նշանս յերկինս ի վեր եւ յերկիր ի խոնարհ:
իբ. 45բ-50բ ԻԲ. Քարոզ յայտնութեան Ը.օրէից.
[բն.] Ո՞չ Հայր քոյ եւ ես տառապէաք եւ խնդրէաք
զքեզ – Վարդապետք օրինակ բերեն վասն սրբոյ Աս-
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տուածածնին եւ ասեն, թէ թագաւոր ոմն մեծ եւ հզօր...
ի ծաղկոց առաքինութեան եւ կուսութեան:
իգ. 50բ-5բ ԻԳ. Քարոզ Տեառնընդառաջին. [բն.]
Եւ իբրեւ լցաւ, ածին ծնօղքն զմանուկն Յիսուս... –
Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է
հաւի մի..... եւ այլոց բազում վտանգից, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
իդ. 56ա-8բ ԻԴ. Քարոզ Տեառնընդառաջին. [բն.]
Եւ իբրեւ լցան աւուրք սրբութեան... – Էր թագաւոր
ոմն, որ շինեաց զդարպաս... կամեցաւ սրբել ըստ օրինացն Մովսէսի:
իե. 58բ-1բ ԻԵ. Բան երկրորդ առ նոյն բնաբանն,
որ ասէ՝ Եւ իբրեւ լցան աւուրք սրբութեան նորա –
Ըստ օրինացն Մովսէսի երկրորդ հարցումն լինի... եղեւ
ողջակէզ առաջի Աստուծոյ ի հոտ անուշից:
իզ. 62աբ ԻԶ. Քարոզ վասն Ծաղազարդի. [բն.]
Իբրեւ մօտ եղեն յԵրուսաղէմ... Մատթէոսի ԻԱ. գլուխն
– Պօղոս առաքեալն խրատէ զմեզ եւ ասէ... եւ ողջոյն
տալ նմա:
– 62բ «Եւ զմնացեալ լիակատար քարոզն սորա ի
մէջ Ձմռան հատորի ՃԷ. գլուխն եդեալ կայ»:
իէ. 62բ-3ա ԻԷ. Քարոզ վասն Ծաղկազարդի. [բն.]
Եւ ածին զէշ եւ զաւանակն... Մատթէոս ԻԱ. գլուխ –
Վարդապետք ասեն, թէ Աստուած յոյժ մեծ է... որ մի է
եւ ամենակարօղ, եւ իմաստուն:
– 63ա «Եւ զմնացեալ լիակատար քարոզն սորա
Ձմռան հատորի ՃԸ. գլուխ եդեալ կայ: Եւս, «Արդարեւ
յարեալ Տէր», «Այսօր է, զոր արար Տէր եկայք ցնծա».
զայս Բ. բնաբանքս հանդերձ կատարեալ քարոզովք
եդեալ կան Ձմռան հատորի ՃԽ. գլուխ, վասն որոյն
աստանօր ոչ գրեցաք. բաւ է»:
իը. 63աբ ԻԸ. Քարոզ վասն պատարագի
խորհրդոյն. [բն.] Էառ Յիսուս հաց, օրհնեաց...
Մատթէոս, ԻԵ. գլուխ – Եւ ասէ կինն ցԵղիայ՝ Կենդանի
է Տէր Աստուած քոյ... Ես եմ հացն կենաց իջեալ
յերկնից:
– 63բ «Եւ զմնացեալ քարոզն սորա Ամռան հատորի ԼԶ. գլուխ եդեալ կայ»:
իթ. 64աբ Քարոզ վասն խորհրդոյ պատարագի եւ
մարմնոյն Քրիստոս. [բն.] Փորձեսցէ մարդ զանձն
իւր եւ ապա ի հացէ անդի կերիցէ... Ա.Կորնթ՛՛, ԺԱ.
գլուխ – Գրեալ է ի սաղմոսին, թէ զբաժակ փրկութեան
ընկալայց... եւ տացուք ողջոյն սուրբ Աստուածածնին:
– 64բ՝ «Եւ զմնացեալ քարոզն սորա Ձմռան հատորի ՃԻԲ. գլուխ եդեալ կայ»:
լ. 64բ-5բ Լ. Քարոզ վասն խաչի. [բն.] Այլ ինձ քաւ
լիցի պարծիլ... – Ասէ Սողոմոն, թէ զերախտիս բարեկամին քոյ մի՛ մոռանար վասն Դ. պատճառի... Այլ ինձ
քաւ լիցի պարծիլ:
– 65բ՝ «Եւ զմնացեալ քարոզն սորա Ձմռան հատորի ՃԼԴ. գլուխն եդեալ կայ»:
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լա. 65բ-6ա ԼԱ. Պատմութիւն վասն խաչի – Որպէս
ասեն, թէ աթենացիք պատերազմէին ընդ դօրացւոց...
եւ ազատեաց ի սատանայէ:
լբ. 66բ-8բ ԼԲ. Քարոզ խաչի. [բն.] Եւ օրինօքն օրինաց մեռայց եւ ընդ Քրիստոսի ի խաչ ելից. Գաղատցւոց Բ. գլուխ, 19 համարն – Վարդապետք ասեն,
թէ սուրբ եկեղեցին նման է քաղաքի... որ ասէ, եթէ
ընդ Քրիստոսի ի խաչ ելից:
լգ. 68բ-9բ ԼԳ. Քարոզ մեծի շաբաթու. [բն.] Եկն
Մարիամ Մագ<ա>դաղենացի եւ միւս Մարիամ...
Մատթէոս, վերջ – Մեծ է պատիւ աւուր շաբաթուն... ի
կեանս այս վասն մահուանն Քրիստոսի:
լդ. 70աբ ԼԴ. Քարոզ մեծի Յարութեանն սրբոյ
Զատկին. [բն.] Արդարեւ յարեաւ Տէր եւ երեւցաւ Սիմոնի – Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն
նման է արծուի... Արդարեւ, յարեաւ Տէր եւ երեւցաւ
Սիմոնի:
– 70բ՝ «Եւ զմնացեալ քարոզն սորա ի Ձմռան
հատորի ՃԽ. գլուխ եւ 631 համարն եդեալ կայ, գի՛տ»:
լե. 70բ-1ա ԼԵ. Քարոզ վասն Համբարձման. [բն.]
Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ... Մարկոս,
վերջ – Գրեալ է գիրս Ծնընդոց Բ. գլուխ՝ Աղբիւր ելանէր յերկրէ... այլ եղիցի նմա աղբիւր ջրոյ բղխելոյ ի
կեանս յաւիտենական:
լզ. 71ա ԼԶ. Քարոզ վասն համբարձման. [բն.] Տէր
մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ յերկինս – Վարդապետք ասեն, թէ այն իրքն, որ ծանր է եւ մրուր... զի
փառաւորեսցուք զայսպիսի վարդիս թուփն զսուրբ
Աստուածածինն, որ է վարդեբեր:
– 71ա՝ «Եւ զայս օրինակաց լիակատար քարոզն ի
մէջ Ձմռան հատորի հարիւր ԽԹ. գլուխն եդեալ կայ»:
լէ. 71բ-2ա ԼԷ. Քարոզ վասն համբարձմանն Քրիստոսի. [բն.] Եւ եղեւ օրհնելն նորա զնոսա մեկնեցաւ... Ղուկաս, ԻԳ. գլուխ – Գրեալ է ի գիրս Ծնընդոցն
ԺԱ. գլուխ՝ Եկայք շինեսցուք մեզ քաղաք... Եւ եղեւ
օրհնեալն նորա:
– 72ա՝ «Եւ զմնացեալ քարոզն ի մէջ Ձմռան հատորի ՃԾ. գլուխն եդեալ կայ»:
լը. 72աբ ԼԸ. Քարոզ վասն գալստեանն Հոգւոյն
Սրբոյն. [բն.] Եւ երեւեցաւ նոցա բաժանեալ լեզուք...
Գործս Առաքելոց, Բ. գլուխ – Վարդապետք ասեն, թէ
սուրբ Աստուածածինն նման է կարմիր ոսկոյ վասն Բ.
պատճառի... եւ վասն որդւոց ամենայն հաւատացելոց:
– 72բ՝ «Եւ զմնացեալն սորա ի մէջ Ձմռան հատորի
ՃԾԸ. գլուխ եդեալ կայ, գի՛տ»:
լթ. 73ա-4ա ԼԹ. Քարոզ վասն Հոգւոյ Սրբոյ
գալստեան. [բն.] Հուր եկի արկանել յերկիր... Ղուկաս, ԺԱ. գլուխ – Վարդապետք օրինակ բերեն սուրբ
Աստուածածինն եւ ասեն, թէ՝ Ոմն շինեաց գեղեցիկ
դարպաս... եւ ձայնք հուր եկի:
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խ. 74աբ Խ. Քարոզ ի նոյն բանն. [բն.] Հուր եկի
արկանել յերկիր՛՛ – Վարդապետք ասեն, թէ հայելին Գ.
ազգ է... սիրտ նորա հրով Հոգւոյն Սրբոյն:
– 74բ՝ «Եւ աստ գրեալ Բ. օրինակաց քարոզքն ի
մէջ Ձմռան հատորի ՃԺԶ. գլուխն եդեալ կայն»:
խա. 74բ-9բ ԽԱ. Քարոզ վասն պսակի. [բն.] Եւ
հարսանիք էին ի Կանայ գալիլեացւոց... Յոհանու Բ.
գլուխ – Գրեալ է ի Հռութ, թէ կին ոմն՝ անունն Նոյեմի,
մեծատուն էր յառաջ... զի զպոռնիկսն քարկոծէին:
խբ. 80ա-3բ ԽԲ. Քարոզ վասն պսակի. [բն.]
Հարսանիք էին ի Կանայ գալիեացւոց – Գիտելի է, զի
է ինչ ի խորհուրդս այս, որ է էութիւն... զմարդիկք
խաբեն եւ զիւրոց հոգին ի դժոխս տանեն:
խգ. 83բ-4ա ԽԳ. Էկլէսիաստիկեայ ԺԲ. գլուխն –
Յիշեայ զարարիչն քոյ յաւուր մանկութեան քոյ... ով ոք
ծարաւի իցէ, եկեսցէ առ իս:
խդ. 84ա-5բ ԽԴ. Քարոզ երիտասարդաց. [բն.]
Երեք են, զորս անհնարին է ինձ իմանալ... յԱռակաց
Լ. գլուխ, 18 – Զհետս արծւոյ յօդս թռուցելոյ ոչ իմանի... ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Մինչ
դեռ ժամանակս ի ձեռաս է, գործես:
խե. 86աբ ԽԵ. Վարդապետք օրինակ բերեն, թէ Բ.
մարդ երթային ի ճանապարհ եւ խնդրէին գանձ
գտանել... զոր ինքն փրկիչն մեր փրկեսցէ զմեզ ի
սատանայական փորձութիւնից միշտ. ամէն:
խզ. 87ա-90բ ԽԶ. Քարոզ յարութեան մեղաւորաց
եւ վասն զղջման. [բն.] Այր ոմն մեծատուն, եւ ագանէր բեհեզս եւ ծիրանիս... – Ասացին իմաստունքն, թէ
է ակն ինչ, որ կոչի տպազիոն... զի զոր ինչ խնդրեն
յԱստուծոյ, իսկոյն առնուն:
խէ. 91ա-3բ ԽԷ. Քարոզ մեծատան. [բն.] Այր ոմն
էր մեծատան եւ ագանէր բեհեզս եւ ծիրանի... – Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է աղբեր եւ պտղաբեր առնէ... որ է օրհնեալ Աստուած յաւիտեանս. ամէն:
խը. 94ա-7ա ԽԸ. Քարոզ վասն խոստովանութեան
եւ ապաշխարութեան. [բն.] Խոստովանիմք զքեզ
Տէր... Եսայի ԺԲ. գլուխ – Վարդապետք ասեն, թէ
ապաշխարութիւն մեծ զօրութիւն ունի... ի փառս
իւրում յաւիտեանս. ամէն:
խթ. 97բ-100բ ԽԹ. Քարոզ հոգեւոր եւ մարմնաւոր
ընթրեաց յոյժ գեղեցիկ. [բն.] Այր ոմն գործեաց
ընթրիս... – Եւ առ իմաստունք ասեն, թէ է ակն մի,
որոյ անուն կոչի ագաթէս, որ է յոյժ պատուական... այլ
յայնժամ դէմ յանդիման:
ծ. 100բ-3ա Ծ. Քարոզ վասն ծառի. [բն.] Ամենայն
ծառ, որ ոչ առնէ զպտուղ բարի... Մատթէոս Բ.
գլուխն – Սիրելին իմ եկն ի պարտէզ իւր, զի կերիցէ
զպտուղս... եւ ձեռացն զբարին գործելով կատարել:
ծա. 103ա-6ա ԾԱ. Այլ քարոզ վասն ծառի. [բն.]
Ծառ բարի պտուղ բարի առնէ... – Վարդապետք
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ասեն, թէ է ծառ ինչ ի լաթինն, որոյ անունն է
քասթուս, որ թարգմանի գառն ողջախոհ... զի գնեաց
զմարդիկք մահւամբն իւրով:
ծբ. 106ա-9ա ԾԲ. Քարոզ այլ վասն ծառի. [բն.] Ոչ
կարէ ծառ բարի պտուղ չար առնել... – Վարդապետք
ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է պալասան
ծառոյ, վասն Դ. պատճառի... եւ այլ զգայութիւնքն է
տեսնել:
ծգ. 109ա-12ա ԾԳ. Այլ քարոզ վասն ծառի
պտղոյն. [բն.] Զգուշ լերո՛ւք ի սուտ մարգարէից
անտի... Մատթէոս, Է. գլուխ – Գրիգոր պապն ասէ,
եթէ նետ արձակեալ յաղեղանէ... ի ժողովն Մանծկերտոյ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ծդ. 112ա-5բ ԾԴ. Քարոզ վասն օգտութեան հոգւոց ի փառս Քրիստոսի. [բն.] Ոչ ոք կարէ երկուց
տերանց ծառայել... Եսայի, ԻԶ. գլուխ – Վարդապետք
ասեն, թէ Աստուած բարձրեալն ոչ այնպէս հանգչի
յամենայն ստեղծուածս... թէ մէկ ծառայ Աստուծոյ
գտանւի, Ռ. (1000) առաւել՝ սատանայի:
ծե. 115բ-9բ ԾԵ. Քարոզ վան օգտութեան հոգւոց.
[բն.] Մի՛ հոգայք վասն հոգւոց ձերոց... Մատթէոսի Զ.
գլուխն – Վարդապետք ասեն, թէ հոգքն Գ. կերպիւ է...
եւ զկռապաշտութիւնն, զորոգայթ ասէ:
ծզ. 119բ-23ա ԾԶ. Քարոզ ի վերայ մահուան
րաբունի վարդապետաց՝ ի Յակոբայ Ղրիմեցւոյ.
[բն.] Ծաղր ձեր ի սուգ դարձցի... Յակոբայ ի Կաթողիկ՛՛ Դ. գլուխ Թ. – Աւաղ կարդացէ՛ք յար ի վերայ
զազրացեալ ստուերակերպիցս... մինչեւ ցաւիտեան.
ամէն:
ծէ. 123ա-7ա ԾԷ. Քարոզ վասն քնոյ. [բն.] Զի
ննջէք, արի՛ք եւ կացէ՛ք յաղօթս... Ղուկաս, ԻԲ. գլուխ –
Վարդապետք ասեն, թէ Դ. եղանակաւ ասի քունն...
այլեւ այլոց եւս օրինակ բարեաց եւ ուսուցանել զայլսն:
ծը. 130ա-4բ ԾԹ. Քարոզ Յովհաննու Մկրտչին.
[բն.] Ես ձայն բարբառոյ յանապատի... Եսայի, Խ.
գլուխն – Գրեալ է յԱռաջին Թագաւորութեանց ԺԶ.
գլուխն, թէ հոգի Տեառն վերացաւ... եւ ուղիղ արարէ՛ք
զշաւիղս նորա:
ծթ. 134բ-40ա Կ. Քարոզ Պետրոսի սրբազան
առաքելոյն. [բն.] Դու ես վէմ, եւ ի վերայ այդր վիմի
շինեցից... Մատթէոսի ԺԶ. գլուխն – Վարդապետք
օրինակ բերեն վասն սուրբ Աստուածածնին, թէ էր ծօվ
մի եւ ունէր նաւահանգիստ... ո՛չ յաւէտ եւ ո՛չ նուազ,
այլ միմիայն:
կ. 140ա-4բ ԿԱ. Քարոզ սուրբ առաքելոցն Յուտայի եւ Սիմոնի. [բն.] Որդիք քոյ որպէս նորատունկ
ձիթենոյ շուրջ զսեղանով քոյ – Սողոմոն ասէ՝ Է.
դուստր, որ լաւ է, քան զորդի: Ամենակալն Աստուած
բազում զաւակ ետ ամլոց սքանչելեօք... որդիկք քոյ,
որպէս նորատունկ ձիթենոյ շուրջ զսեղանով քոյ:
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կա. 144բ-6բ ԿԲ. Քարոզ Բարթուղիմէոսի սուրբ
առաքելոյն. գրեալ է ի Մակաբայեցւոց Առաջին, Ժ.
գլուխ – Հրամայեաց թագաւորն Աղէքսանդրոս հանել
զգեստն Յովաննու... ի բաց մերկացարուք զհին մարդն:
– 146բ՝ «Եւ զլիակատար քարոզն մնացեալն սորա
յԱմռան <յԱմառան> հատորի մէջն կայ, ՃԻԴ. գլուխն է»:
կբ. 146բ-7ա ԿԳ. Քարոզ եպիսկոպոսաց. [բն.]
Եթէ ոք եպիսկոպոսութեան ցանկայ. Ի տեսիլն ԻԱ.
գլուխն – Վարդապետք ասեն, թէ յերկինքն յորժամ
հեռի է յերկրէ, ոչ ջերմացուցանէ... եթէ եպիսկոպոսութեան ցանկայ. եւ այլն:
– 147ա՝ «Եւ մնացեալ քարոզն ի Ձմեռան հատորի
ԿԳ. գլուխն գի՛տ»:
կա. 147աբ ԿԴ. Քարոզ վասն կարգի քահանայութեան. [բն.] Քահանայք սուրբք լինիցին Աստուծոյն
իւրոյ... Ղեւտացւոցն ԻԱ. գլուխն – Զբաժակ փրկութեան ընկալայց եւ զանուն Տեառն կարդացից: Վարդապետք ասեն, թէ յայնմ հետէ, որ մարդն անկաւ ի
ներքոյ մեղացն... տամք զողջոյն սուրբ Կու[սին]:
– 147բ՝ «Եւ զայլն քարոզիս սորին տե՛ս յԱմռան
հատորն Խ. գլխին»:
կբ. 147բ-8բ ԿԵ. Քարոզ վասն կարգի քահանայութեան. [բն.] Քահանայք քո զգեցցեն զարդարութիւն եւ սուրբ քո ցնծալով. Սաղմոս, ՃԼԱ. գլուխն –
Ասէ Դաւիթ՝ Զբաժակ փրկութեան ընկալեայց եւ զանուն Տեառն կարդացից... այլեւ մեք արբուսցուք բաժակաւս այս զԱստուած Գաբրիէլի ողջունիւն եւ ողջոյն:
– 148բ՝ «Եւ զմնացեալն քարոզիս գի՛տ յԱմռան
հատորն, ԽԱ. գլուխն»:
կգ. 148բ-9բ ԿԶ. Քարոզ վասն հովուաց. [բն.] Ես
եմ հովիւն քաջ... Յոհաննու Ժ. գլուխն – Վարդապետք
ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է ոչխարի, զի
ոչխարհն ունի զյատկութիւն... վասն որոյ ասէ՝ Ես եմ
հովիւն քաջ. եւ այլն:
– 149բ՝ «Եւ զմացեալն ի Ձմռան հատորին ԿԲ.
գլուխն գի՛տ եւ կարդա՛յ»:
կդ. 149բ-51բ ԿԷ. Քարոզ վասն իւղոյ եւ օծելութեան. [բն.] Որպէս իւղ, զի իջանէ ի գլուխ – Օրինակ
տայ զայս ի միասին եղբարց, որպէս օծութեան իւղ առ
սա հեղեալ... միացեալ ի մի յոյս կոչմանն, որում
փառք. ամէն:
կե. 152ա-7ա ԿԸ. Քարոզ ամենայն սրբոցն. [բն.]
Երանի ամենեցուն, որք բնակեալ են ի տան Տեառն...
– Կարասն, յորժամ լի է գինւով, եւ երբ այլ լնուն, նա ոչ
կարէ տանիլ... յիշատակ կատարեն ի գանձուց եկեղեցւոյն:
կզ. 157ա-64բ ԿԹ. Քարոզ վասն եկեղեցւոյ, ի
բանն՝ Սրբեցից զտուն իմ, զոր շինեցեր դնել զանուն
իմ անդ յաւիտեանից, Գ. Թագաւորաց 9. 3. –
Վարդապետաք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն է
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յարկ հոգէոր... վասն որոյ ասաց Աստուած ցՍողոմոն՝
Սիրեցի. եւ այլն:
կէ. 164բ-5բ Հ. Քարոզ եկեղեցւոյ. յայլմէ – Յեկեղեցիս օրհնեցէ՛ք զԱստուած եւ՛՛: Գիտելի է, զի կրկին է
եկեղեցի, մինն զինուորեալս եկեղեցի, եւ մինն՝ յաղթողացն... լալով ասեմ զթշնամեաց խաչին Քրիստոսի,
որոյ Աստուածն այսքան է այս:
կը. 165բ-7բ ՀԱ. Քարոզ վասն խորհրդոյ Է.
կնքոյն. [բն.] Տեսի յաջոյ ձեռինն այնմ, որ նստէր ի
վերայ աթոռոյն... ի Տեսիլն, Ե. գլուխ – Ասէ Աւետարանն՝ Յիսուս վաստակեալ ի ճանապարհին, եկն ի
ջրհորն... եւ զԷ. զօրութիւնս հաւատոյ:
հ. 167բ-73ա ՀԲ. Քարոզ վասն մեղաց. [բն.] Եթէ
ակն քո գայթակղեցուցանէ զքեզ, խլեա՛ զնա... –
Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ Աստուածածինն նման է
Այգաստեղան, որ է Արուսեակն... նուաղիլ ի բարի գործոցն, այլ առաւել ժրանալ:
հա. 173աբ ՀԳ. Քարոզ վասն մեղաց ի բանն.
[բն.] Ճրագ մարմնոյ ակն է... Մատթէոս, Զ. գլուխն –
Գրեալ է ի գիրս Դ. Թագաւորութեանց, ԻԴ. գլուխն, թէ՝
Կին մի աղաղակէր առ Եղիսէ մարգարէն... Ճրագ
մարմնոյ ակն է:
– 173բ՝ «Եւ զմնացեալ քարոզն սորա գի՛տ ի Ձմռան
հատորի ԿԶ. գլուխն եւ կարդա՛յ լրիւ»:
հբ. 173բ-4ա ՀԴ. Քարոզ վասն բամբասանաց.
[բն.] Մի՛ բամբասէք զմիմեանս, եղբա՛րք, եւ այլն.
Յակոբ Գ. գլուխն – Յիմաստութեան Է. գլուխ ասէ՝ Եւ
եկին ինձ բարութիւն միայնգամայն ընդ նմա, եւ ես ոչ
գիտէի, եթէ ծնունդ իցէ սորա: Վարդապետք ասեն, թէ
միջնորդութեամբ սուրբ Աստուածածնին ամենայն բարութիւնք Աստուծոյ իջանէ... վասն որոյ ասէ՝ Մի՛ բամբասէք. եւ այլն:
– 174ա՝ «Եւ զմնացեալն յԱմռան հատորի ԾԷ.
գլուխն, 229 թղթահամարն գի՛տ»:
հգ. 174բ-5ա ՀԵ. Քարոզ ի վերայ այգւոյ. [բն.]
Ընդէ՞ր կայք զօրս ցորեկ... (արտ. լս)՝ Մատթէոս, Ի.
գլուխ – Ասէ Սողոմոն յԵրգն՝ Արբի զգինի իմ կաթամբ
իմով: Վարդապետք ասեն՝ Անցեալ աւուրքն մարդկային սեռս... եւ քաղցրութեան Սուրբ Կուսին ջրի արբէ՛ք:
Ընդէ՞ր կայք զօրս՛՛:
– 175ա՝ «Եւ զմնացեալն ի Ձմռան հատորի ՂԸ.
գլուխն եւ 445 թղթահամարն է»:
հդ. 175աբ ՀԶ. Քարոզ վասն սերման. [բն.] Եւ
սերմնահան՝ սերմանել զսերմն. Մատթէոս, ԺԳ.
գլուխն – Ասէ Դաւիթ, Տէր տացէ զքաղցրութիւն, եւ երկիրն մեր տացէ զպտուղ իւր: Գրեալ է ի կանոնս
կայսերաց, եթէ սերմն... վասն որոյ ասէ՝ Ե՛լ սերմանահ[ան]:
– 176բ՝ «Եւ զմնացեալն ի Ձմռան հատորի ի ՁԴ.
գլուխն եւ ի 349 թղթ՛՛ ներհակք ներհակ եւ այն»:
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հե. 176ա-9բ ՀԷ. Քարոզ բարուական. [բն.] Այր մի
էր տանուտէր եւ տնկեաց այգի... գրեալ է ի գիրս
Արարածոց, Թ. գլուխ – Վարդապետք ասեն, թէ այս է
առաջին այգին, զոր տնկեաց Նոյ... եւ անուրք նորա ի
զարդ ոսկւոյ:
հզ. 179բ-83բ ՀԸ. Դարձեալ առ ի նոյն բանն. [բն.]
Այր մի տնկեաց զայգի – Եւ գիտելի, զի որպէս կերպիւ հոգեւորապէս այգին շինի եւ խնամի... վասն որոյ
աղաչեսցուք զԱստուած, զի ազատեցուք ի նմանէն:
հէ. 183բ-4բ ՀԹ. Քարոզ որոմնին. [բն.] Տէ՛ր, ո՛չ
սերմն բարի սերմանեցեր... Մատթէոս, ԺԳ. գլուխ –
Վարդապետք օրինակ բերեն վասն սուրբ Աստուածածնին եւ ասեն, թէ էր ոմն զօրագլուխ մեծ... Տէր ոչ սերմն
բա՛՛:
– 184բ՝ «Եւ զայլն ի Ձմռան հատորի ՂԹ. գլուխ,
449՝ Որ ասէ չարն»:
հը. 184բ-5բ Ձ. Քարոզ վասն արիութեան. [բն.]
Այսպէս ընթերցարուք, զի հասանիցէք. յԱռաջին
Կորնթացիս, Թ. գլուխ – Գրեալ է Երգ երգոցն, Ա.
գլուխ. Ձգեա՛, զի զհետ քո ի հոտ իւղոց քոց ընթասցուք: Վարդապետք ասեն, թէ պարտին որք յայլոց
պաշտօն առնուն... վասն որոյ ողջոյն. այնպէս ընթերցուք. սովորութիւն էր:
– 185բ՝ «Եւ զմնացեալն ի Ձմռան հատորին ՀԱ.
գլուխն եւ 327 թղթահամարն»:
հթ. 185բ-6բ ՁԱ. [Քարոզ վասն մեղաց]. [բն.]՝ Եւ
էր անդ թագաւորազն, որոյ որդին հիւանդ կայր –
Զամենայն, զոր ինչ արար Աստուած, կամի միշտ կեալն
նոցա... թէ էր այնքան յամեաց գալուստն:
ձ. 186բ-7բ ՁԲ. [Քարոզ վասն մեղաց]. [բն.]՝
Եկայք առ իս, ամենայն աշխատեալք... – Եւ գիտելի
է, զի Գ. են կոչողք յայսմ աշխարհիս... վասն որոյ ասէ՝
Լուծ իմ քաղցր է, եւ բեռն իմ՛՛. փառք՛՛:
ձա. 187բ-8բ ՁԳ. [Քարոզ վասն մեղաց]. [բն.]՝
[բն.] Տէ՛ր, հա՛ն ի բանդէ զանձն իմ, գոհանամ
զանու՛՛... – Վարդապետք ասեն, թէ է ակն մի երկնագոյն, որ կոչի սափիրայ... Դ.ըն լիմբօս ասեն, եւ այսքանս բաւ է:
ձբ. 187բ-92բ ՁԴ. Քարոզ վասն վերջի օծմանն.
[բն.] Եթէ ոք հիւանդայցէ ի ձէնջ կոչես՛՛. Յակոբ, Ե.
գլուխն – Ասէ Սիրաք, Լ. գլուխ, թէ՝ Ամենակալն Աստուած կազմեալ է դեղ երկրի, եւ այր իմաստուն ոչ
գարշի ի նմանէ: Վարդապետք ասեն, թէ Է. կերպ
հիւանդութիւն գոյ մարմնաւոր... զի որ զփորձ էառ,
կարօղ է գործնաւորաց օգնական լինել:
ձգ. 192բ-3ա ՁԵ. Քարոզ վասն ննջեցելոց. [բն.]
Ողորմեցարո՛ւք ինձ, ողորմեցարո՛ւք ինձ, ո՛ բարեկամք իմ... Յոբ, ԺԹ. գլուխն – Վարդապետք ասեն՝ Եթէ
ոք անկեալ իցէ ի բանտ եւ բազում նեղութիւնս կրէ...
զի ազատեցուք ի մեղաց ծառայութենէն:

1564

– 163ա՝ «ՅԱմռան հատորին ի ՃԾԲ. գլուխն գի՛տ
զմնացեալ քարոզն»:
ձդ. 193աբ ՁԶ. Քարոզ վասն դատաստանի. [բն.]
Զի որպէս փայլակն, որ ելանէ... Մատթէոս ԻԴ. գլուխ
– Ասէ Սողոմոն ի գիրս Երգ երգոցն՝ Ի դիմաց սուրբ
Աստուածածնին... գտանէ զշնորհս եւ զողորմութիւն:
ձե. 193բ-4բ ՁԷ. Քարոզ ի նոյն բանն՝ Զի որպէս
փայլակն ելանէ յա՛՛. Սողոմոն ասէ ի դիմաց սուրբ
Աստուածածնին... յԱռակաց Ը. գլուխն – Վարդապետք ասեն, թէ սուրբ սէրն, որ հաստատ է, պարտ է Բ.
ոտս ունիցի... պարտիմք սիրել զնա եւ տալ նմա ողջոյն:
– 194բ՝ «Եւ այս Բ. քարոզաց մնացեալքն յԱմռան
հատորի ՃԿԶ. գլուխն գի՛տ»:
ձզ. 199ա-201բ [Քարոզ վասն արիութեան (լսից)]. [բն.] Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն – Արդ,
նախ տեսցուք թէ զի՞նչ է իմաստասէրն, զի՞նչ իմաստական, եւ զի՞նչ իմաստունն... զփառս ամենասուրբ
Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ. ամէն:
ձէ. 201բ-4բ Վասն եկեղեցւոյ ի Բարդուղիմէոսէ –
Աստուծոյ իմաստութեանն ոչ գոյ բաւ, զի ամենայն
ստեղծուածոց զանազան յարկ... եւ ետ ողջոյն նոցա:
Բ. 194բ-9ա [Բանք առակքաւորք]
1. 194բ (Արտ. լս.՝ Մահուան) – Զի օրինակ բերեն
վարդապետք, եթէ ոք մտանէ ի տուն մի եւ տեսանէ
անդ արս ԻԴ. (24) սպառազինեալք... եւ ոչ անփոյթ
առնել:
2. 194բ Ագահութեան – Զի ասեն, թէ որ զկապիկն
կամին որսալ, երթան ի մայրիս եւ տանին ինքեան
կոշիկս... ի նա լոյս շնորհացն Աստուծոյ:
3. 195ա (Արտ. լս.՝ Յարութեան Քրիստոսի) – Զի
ասեն վարդապետք, թէ է կենդանի ինչ, որ կոչի փաթերայ եւ ազգի ազգի գոյն ունի... ուրանալով զյարութիւն
Քրիստոսի:
4. 195ա (Արտ. լս.՝ Խաբէութեանն սատանայի) –
Զի ասեն իմաստունք, թէ է գազան մի, որ կոչ[ի] Տիգրիս, յոյժ վազան, եւ յորժամ ձագ հանէ... եւ յապաղիլ ի
կեանս մեր:
5. 195աբ (Արտ. լս.՝ Խաբեութեան սատանայի) –
Զի ասեն իմաստանքն, թէ է գազան մի մեծ, որ կոչի կոկորդիլոս, եւ օձ մի փոքր թշնամի է նորա... եւ տանի ի
բոյնն իւր:
6. 195բ (Արտ. լս.՝ Սրբոյ կուսին) – Թագաւոր ոմն
մեռեալ էր, իշխանքն կամէին ինքնակամ թագաւորել...
նոքա չհասնին յերկնից արքայութեանն:
7. 195բ Զօրեղ աղօթք – Զի ասեն, թէ դեւ մի
փայեկութիւն առնէր Յուլիանոսի եւ փութով հասնէր
յամենայն տեղիս... աղօթք սուրբ հօրն արգելեաց զիս:
8. 195բ-6ա Այլեւ թագաւոր մի որ ունէր բազում
ճոխութիւն եւ Գ. որդիք եւ ակն մի պատուական... եւ
մեք յաղթեմք:
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9. 196ա Զի ետես ոմն հայր տեսիլ. Ե. մարդ անզգամ եւ սոված, եւս ետես զոմն նստեալ ի վերայ
բարձր աշտարակի... եւ ուտեն զմարմինս իւրեանց:
10. 196ա (Արտ. լս.՝ Գարշութիւն մեղացն) – Որպէս ոմն եկն առ Աղէքսանդրն, որ յոյժ առատ էր, եւ
խնդրեաց ի նմանէ սակաւ ինչ... յոյժ անպատեհ է:
11. 196աբ (Արտ. լս.՝ Սէրն Աստուծոյ) ՛ Զի ոմն
իմաստասիրաց յոյժ չարչարէին վասն Քրիստոսի
անուանն, որչափ որ չարչարէին, նա առաւել տայր
անունն Քրիստոսի... եւ ի կողիցն:
12. 196բ Գրեալ է ի գիրս Թագաւորութեանցն, թէ
Աբիսողոմ անկեալ եղեւ յերեսացն Դաւիթ արքային
վասն մեղաց իւրեանց... եւ երթեալ տեսնէ զերեսս Աստուծոյ:
13. 196բ Պատմութիւն հաւատոյ – Այր ոմն՝ Յովաննէս անուն, ոչ ունելով զզաւակ՝ հանդերձ կնաւն
իւրով շրջէր ի վանորայս... եւ ամենեքեան հիացեալ
փառս ետուն Աստուծոյ:
14. 197ա Պատմութիւն անհաւատութեան – Հայր
ոմն բնակէր յանապատի եւ ունէր զբազում միաբանս,
եւ էր ինքն զարդարեալ ամենայն առաքինութեամբ...
եւ նոքա հիացեալ, փառս ետուն Աստուծոյ:
15. 197ա (Արտ. լս.՝ Չար օրինակ) – Խեցգետինն
խրատէր զձագս իւր՝ ուղիղ ընթանալ զճանապարհն...
գնան որպէս եւ նա:
16. 197աբ Արտասուքն է կենդանութեան մեղօք
մեռեալ հոգւոյն – Քանզի ասեն իմաստասէրք, թէ է
ծառք ինչ, որ տնկեցեալ է յեզր ջրոյ, եւ է պտուղ նորա
իբրեւ զհաւս... այլ հայրն իմ. եւ այլն:
17. 197բ-8ա (Արտ. լս.՝ Շահառութեան) – Զորս
արք յոյժ փարթամացելք ի շահառութենէ, եւ զրկանաց
եւ բազումս աղքատացուցեալք էին... գնացէ՛ք այսուհետեւ եւ մկրտ՛՛:
18. 198աբ (Արտ. լս.՝ Յարութեանն Քրիստոսի) –
Ասեն իմաստունքն, թէ է հաւ մի, որ կոչի փիւնիկ, յոյժ
գեղեցիկ տեսլեամբ... եւ թռչիլ յերկին:
19. 198բ (Արտ. լս.՝ Խաչի) – Հաւալասան թռչունն
շինէ զբոյն իւր ի վերայ ծառին եւ հանէ ձագս, եւ օձն է
թշնամի նորա... այլ բոլոր արեամբն:
20. 199ա (Արտ. լս.՝ Պոռնկի) – Ասէն, թէ է կենդանի ի ծովն, որ ի միջոցն ի վեր ունի կերպարն
գեղեցիկ կնոջ... ի բարեխօսութիւն սուրբ Կուսին:
21. 199ա Զի գիտելի է, թէ էր թագաւոր ոմն զօրեղ
եւ յոյժ պատերազմօղ, բնակէր յեզր ծովու... ոչ երբէք
առցեն հաշտութիւն ընդ նոսա՛՛:
Գ. 127ա-9բ ԾԸ. Թուղթ Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյն Վասն նահատակութեան սրբոց առաքելոցն
Պետրոսի եւ Պօղոսի, առ Տիմէթէոս աշակերտն Պօղոսի – Աշակերտ աստուածային եւ որդի, հոգեւոր
սիրտ եւ խորհուրդ... որում փառք, պատիւ եւ իշխանութիւն յայժմ եւ անզրաւ յաւիտեանս. ամէն. վերջ:
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Դ. 212ա-80բ Բանք Ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք,
զանազան Սուրբ Գրոց վարդապետութեամբ յարդարեալ եւ ճոխացուցեալ ի բոլոր ժամանակս տարւոյն,
շարադրեցեալ եւ արարեալ ի գերազանց աստուածաբանութեան վարդապետէ եղբայր Յակոբէ Վօռաճիոյ, ի կարգէն Քարոզողաց, յումեմնէ եպիսկոպոսէ
Եանվէնսիոյ:
Ծնթ. Այս ձեռագիրն էապէս տարբեր է Բանք ոսկիականք
երկի յղուող՝ Հմր 404 (1ա-286ա) ձեռագրից, ուստի նկարագրուած է առանց յղելու:

– 212ա Երջանկապէս սկսանին յԱռաջաբանութիւն նոյնոյ Յակոբու բանք՝ իւրոյ ինքեան ժամանակի – Մարդկայնոյ սահական կենի ընթացն... ի յարդիւնս դառնալ:
ա. 212ա-3բ Ա. Մեկնի յԱռաջաբանութիւն. Առաջին կիրակի գալստեանն Տեառն: Բան առաջին զերից
պատգամաւորաց, զորս այսօր առաքէ եկեղեցի մեզ
զՔրիստոսի գալստենէ հանգունակապէս գուշակողաց: Ամովս. Պատրաստեաց ընդդէմ Տեառն Աստուծոյ քոյ Իսրայէլի – Յորժամ թագաւոր ոք կամ իշխան...
ոչ ամենայն, որ ասէ ցիս Տէ՛ր Տէ՛ր. Մատթէոս, ար՛՛:
բ. 214ա-5բ Բ. Քարոզ. [բն.] Եղիցին նշան յԱրեգակն եւ ի Լուսին... Ղուկաս, 21. 25 – Ի գալ թագաւորին Քրիստոսի ի դատաստան իբր նախ[ը]նթաց
իւր... ոչ առանց երկիւղի անդ կան:
գ. 216ա-7բ Գ. Քարոզ. [բն.] Յայնժամ տեսցեն
զորդի մարդոյ եկեալ ամպօք եւ զօ՛՛ Մատթէոս, 24. 9
– Որպէս ասէ Իզիտէրսըն գրքոջ ծայրագունի... եւ
զամենայն հաւատացեալսն. ամէն:
դ. 217բ-9ա Քարոզ – Յայնժամ տեսցէ զորդի
իմաստուն դատաւորն... ածէ Աստուած Իսրայէլի
զուարճութեամբ զգեստ հանդիսավեհութեան իւրոյ:
ե. 219ա-21ա Ե. Ի վերայ Մկրտչին. [բն.] Իբրեւ
լուաւ Յովհաննէս ի բանտին զգործսն Քրիստոսի ա՛՛
Մատթէոս, 11. 2 – Հերովդէս Աֆրիկան զՅօհաննէս
Մկրտիչն եդ ի բանտի... եւ զի զձայն Հօր լուաւ:
զ. 221ա-2բ Զչորից գերազանց առաքինութեանցն
Յօհաննու բան. [բն.] Զինչ ելիք տ՛՛ Մատթէոս, 11 –
Գովասանութիւնն, որ լինի ի հակառակորդէն... եղեւ
բան Տեառն Աստուծոյ ի վերայ Յօհաննու. Ղուկաս, 3.2:
է. 222բ-4ա Է. Զքառեակ բանտէն Յոհաննու բան.
[բն.] Մինչ լուաւ Յօհաննէս ի բանտէն զգործսն
Քրիստոսի Մատթէոս, 11.2 – Բազումք լուան զբանս
Քրիստոսի եւ ոչ օգտեցան... վասն Տեառն Աստուծոյ
կարեցեր. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք եւ
երկրպագութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ը. 224ա-5բ Տարակուսութիւնք վասն Յօհաննու
խնդրոց լուծանին բանք. [բն.] Առաքեցին հրէայքն
յԷրուսաղէմէ քահանայս եւ եղեւ Յօհաննու, 1. 19 –
Յայսմիկ Աւետարանում բազում խնդիրք հանդիպին...
եւ հանօղն առնոյր:
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թ. 225բ-7ա Բան. [բն.] Ձայն բարբառոյ. Մատթէոս, 3.3 – Գ. կարծիք կայր ի մէջ հրէից... ի սոյն
ծայրիցս ոչ ելանէ:
ժ. 227աբ Ժ. [բն.] Ուղիղ արարէք. Մատթէոս, 3.3 –
Յորժամ պատուելի անձին ուրուք ի մերձ սպասեմք...
եւ զանազանս բազմապատիկ առաքինութեանց:
ժա. 228աբ ԺԱ. Բան. [բն.] Մնաց մանուկն Յիսուս
յԵրուսաղէմ. Ղուկաս, 2. 43 – Դ. կերպիւ կորուսանեմք
զՔրիստոս... զինչ հաղորդութիւն է լուս՛՛:
ժբ. 228բ-9ա ԺԲ. Բան. [բն.] Հայր քոյ եւ ես տառապէաք եւ խնդրէաք՛՛. Ղուկաս, 2. 48 – Զի ոչ խնդրեն
զնա ըստ իւրում ժամանակի... առ ուսուցեալսն:
ժգ. 229ա-30ա [բն.] Տէր եթէ կամիս, կարող ես
զիս սրբել. Մատթէոս, 8. 2 – Համընթացան Գ. ինչ,
այսինքն՝ ցուցումն հիւանդութեան, հայցումն բժշկութեան, բժշկին տեղեկութիւնն... իբրեւ զքսակ ի յինքեան. Էկլ՛՛ 17:
ժդ. 230աբ ԺԴ. [բն.] Մանուկ իմ անկեալկայ
անդամալոյծ. Մատթէոս, 3. 6 – Են ոմանք անդամալոյծք... եթէ զմեծութեամբ քաղցրութեան:
ժե. 231ա-2ա ԺԵ. [բն.] Եւ իբրեւ ի նաւն եմուտ...
Մատթէոս, 8. 23 – Երբեմն, յորժամ սկսի ոք զապաշխարութիւն... վասն որոյն փորձի ի վեր, քան զկարն:
ժզ. 232ա-3բ ԺԶ. [բնաբան] Ելանելն Յիսուսի ի
նաւակն – Նախ Աստուած արար զնաւն... եւ բնակեսցի
յուսով եւ հանգցին մեծութեամբ:
ժէ. 233բ-5ա ԺԷ. [բն.] Ելանելն Յիսուսի ի նաւակն. Մարկոս, 3. 9 – Ընդ ջերմ՛՛ որ քան ամբոխն զեռայր զՔրիստոսիւ... տալ ձեզ զարքայութիւն:
ժը. 235աբ ԺԸ. Նման է արքայութիւն յերկնից, որ
սերմանեաց – Սատանայ սերմանեաց զմեղս եւ
զթշուառութիւնս... եւ յարդն այրի անշէջ հրով:
ժթ. 235բ-6բ ԺԹ. [բն.] Ժողովեցէ՛ք նախ զորոմն եւ
կապեցէ՛ք. Մատթէոս, 23. 30 – Երեք է կարգադրութիւն ի տանջանս եւ զանազանութիւն պատժոց...
բժիշկ բերկրութեան աստուածային զմայլման:
ի. 236բ Տանուտէրն ի վարձու կալնու զմշակս...
որք արհամարհեն զարհամարհանս:
իա. 237աբ ԻԱ. Երթայք եւ դուք յայգի: Աշխատանք
յսկզբան եդաւ (քրտամք երեսաց քոց կերիցես) –
Այգի հոգին եւ խղճմտանքն է... որք կոչեցեալք են
յընթրիս հարսանեաց գառինն:
իբ. 237բ-8բ ԻԲ. Ել սերմնահան, այսինքն ել ի ծոցոյ Հօր եւ եկն յարգանտ կուսին... զի դուք, որք եկիք
զկնի իմ:
իգ. 238բ-9ա ԻԳ. Սերմն է բանն Աստուծոյ. Ղուկասու, 8 – Եսայեայ՛՛ Եթէ ոչ Տէրն Աստուծոյ թողեալ էր
ի մեզ զսերմս այս... եւ բարի վախճանեցաւ, մեռաւ
կոյսն ասացեալ աւուրն:
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իդ. 239ա ԻԴ. [բն.] Վարեցաւ Յիսուս յանապատ.
Մատթէոս, 4 – Մինչ ելին որդիքն Իսրայէլի յԵգիպտոսէ
յանապատն... ետուն նմա զլեղի:
իե. 239ա-40ա ԻԵ. [բն.] Ելեալ Յիսուս ի կողմանս
Տիւրոսի եւ՛՛. Մատթէոս, 15 – Աստ զԵ. անձանց լինի
յիշումն... եւ աղօթող է վասն ժողովրդեանն. 2 Մակ.
15:
իզ. 240աբ ԻԶ. [բն.] Ելանել դիւին խօսեցաւ
համր. Մատթէոս, 9 – Չորս են պատճառ. զվարձաւորն
ի տանէն հանեն... եւ ձախորդութիւն ոչ մեղիցէ:
իէ. 240բ ԻԷ. [բն.] Բէեղզեբուղաւ հանէ ըզդեւս.
Մատթէոս, 12 – Յիշատակ է նախանձոտաց վատահամբաւել զբարս բարեաց, որ եւս ասէին գիտեմք...
հալածին դեւքս այսոքիկ. ի վեր ի 25 բանն:
իը. 240բ-3ա ԻԸ. [բն.] Եբարձ ի վեր զաչս իւր
Յիսուս. Յօհաննու. 6 – Ի Քրիստոս Գ. գովելի իրք տեսանին... արձակեաց զկապեալսն յանջրտի գբոյ.
Զաքարիայ Գ.:
իթ. 243ա-4բ ԻԹ. Թէ Քրիստոս էր քահանայապետ
[բն.] Վէմս առին հրէայքն, զի. Յօհաննէս, 10 – Աշխարհս է իբրեւ ծով եւ իբրեւ գետ... նաեւ հանապազորդ են կերակրովք:
լ. 244բ-6բ Լ. Մարիամ Մագդաղենացի եւ Մարիամ Յակոբայ – Եւ սակաւք են, որք ի կենի սիրեն
զբարեկամս... որ վասն մեր կրեաց:
լա. 246բ-7ա ԼԱ. [բնաբան] Ես եմ հովիւն քաջ –
Զչորից լինի յիշումն... եւ յաղագս օշարակաւ բնաւից
քաղցրութեանց:
լբ. 247ա-8ա ԼԲ. [բնաբան] Զի եթէ ես ոչ երթայց,
մխիթարիչն ոչ՛՛– Գ. են, որք արգելուն զհոգեւորն իմանալ... նարտոս իմ բուրեաց զհոտ իւր:
լգ. 248աբ ԼԳ. [բնաբան] Ի ժողովրդոց իւրեանց
հանցեն զձեզ, այլ եկեսցէ ժամանակ – Ի նոյն ժամանակն ծանր էր առաքելոցն... բնակիլ ի լուսաւոր
պալատն:
լդ. 248բ-9ա ԼԴ. Կարէ զամենայն, զոր ինչ կամի
Հայր... ի վերայ թշնամեաց իմոյ:
լե. 248բ-50ա ԼԵ. [բն.] Նիկոդիմոս ի գիշերի գնաց.
Յօհաննու, 3 – Զխորհուրդն իմաստնոց խնդրելի է...
որպէս զի մեծ է տունն Աստուծոյ:
լզ. 250ա-3ա ԼԶ. [բն.] Այր ոմն մեծատուն. Ղուկաս,
16 – Զոր ինչ Տէրն բանիւ ուսուցանէր... յայտնութեամբ
Սրբոյն Հոգւոյն:
լէ. 253ա-4բ ԼԷ. [բն.] Այր ոմն արար ընթրիս եւ
հրաւիրեաց զբազումս. Ղուկաս, 14 – Մինչ մարդ ի
պատկեր Աստուծոյ արարեցեալ է... ի վերին գաւառն:
լը. 255աբ ԼԸ. [բն.] Եւ էին մերձ առ նա ամենայն.
Ղուկաս, 15 – Հեռանալն ի յԱստուծոյ վասն անմտութեան վարուց մեղաւորաց իմանալի է... եւ դառնայ, եւ
նա խբի:
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լթ. 255բ-6ա ԼԹ. [բն.] Զամենայն գիշերս աշխատեցաք եւ ոչինչ. Ղուկաս, 5. 5 – Արդ, նախկին քարոզիչքն էին ձկնորսք... զինւորն ոչ պսակի, եթէ ոչ ըստ:
Խ. 256ա-7բ Խ. [բն.] Եթէ ոչ առաւելուցի արդարութիւն ձեր. Մատթէոս, 5 – Ի դպրատունն Գ. լինի կարգ
աշակերտաց... անհնար է հաճոյանալ Աստուծոյ (Եբր՛՛):
խա. 257բ-8ա ԽԱ. Սակս բարկութեան ասեն ստոյիկեանք... զի ոչ կամի զերկրորդ մահն եղբօր իւրոյ:
խբ. 258ա-60բ ԽԲ. [բն.] Գթամ ի ժողովուրդս, զի
արդ Գ. աւուրք են, զի կան. Մարկոս, 8 – Ի հնումն
ողորմութիւնն միայն յերկինս էր... եւ զոմանս թարց
միջնորդի:
խգ. 260բ-2ա ԽԳ. [բն.] Զգուշ լերո՛ւք ի սուտ
մարգարէից. Մատթէոս, 7 – Ըստ մարդկային օրինաց
պատժելիք են ստաբանքն... եւ աստի կենաց:
խդ. 262աբ ԽԴ. [բն.] Տուր զհամար տնտեսութեան քոյ. Ղուկաս, 16 – Խնդիր անկանի ի մէջ կրօնաւորաց եւ աշխարհականաց... ատեան դնի, եւ գաղ[տ]նիք յայտնին:
խե. 262բ-6ա ԽԵ. [բնաբան] Մերձեցեալ յԷրուսաղէմ Յիսուս տեսեալ զքաղաքն, ելաց ի վերայ նորայ
– Արդ, ասի ի տեսութենէ ճանաչի այր... եւ զոր ինչ
պակաս ունիմք, նովաւ լցուցանեմք:
խզ. 266ա-7բ ԽԶ. Ելեալ Յիսուս ի սահմանացն
Տիւրոսի... Մարկոս, 7 – Այսոքիկ Բ. քաղաքս, այսինքն՝
Տիւրոս եւ Սիդոնեն... պղծութեամբ զՄագդաղենացին
մաքրեաց:
խէ. 267բ-8ա ԽԷ. [բն.] Երանի աչաց ձերոց զի տ՛՛.
Ղուկաս, 10 – Զերանութիւնն ոմանք ի փափկութեան
մարմնոյ... զի միշտ ծառայ Աստուծոյ գոլով, զճշմարիտն ասէ:
խը. 268ա-70բ ԽԸ. [Բն.] Ոչ ոք կարէ Բ.ուց տէրանց
ծառայել – Ասէ Օգոստինոս՝ Աստուած արար զմարդն,
զի ծայրագոյն բարին իմանայցէր... գեղեցիկ ջուր ոչ եմ
ըմպել՝ նկատելով զզովացումն:
խթ. 270բ-1բ ԽԹ. [բն.] Եմուտ Յիսուս ի տուն իշխանի... Ղուկաս, 14.1 – Քրիստոս բազմիցս ի շաբաթոջ բժշկէր եւ ուսուցանէր... վավաշտական կապանօք
անպարկեշտ կինն կապեաց:
ծ. 271բ-3ա Ծ. Լուան փարիսեցիքն, եթէ Յիսուս
պապանձացոյց զսադուկեցիսն... Մատթէոս, 22 –
Ասի եկեղեցին պատմութեան, թէ Գ. աղանդք էին ի մէջ
հրէից... տակաւին երեւէին սպիք եւ նշանք գանիցն:
ծա. 273աբ. ԾԱ. [բն.] Ելեալ Յիսուս ի նաւ եւ եկն
ի քաղաք իւր. Մատթէոս, 9 – Նաւս այս է՛ կրօնն: Վասն
երից ուխից, այսինքն՝ աղքատութեան, ողջախոհութեան
եւ հնազանդութեան... սուրբք ունելոց են զայս զերիս
անունս, այսինքն՝ քաղաքացի, յաւիտենական եւ որդի:
ծբ. 273բ-4ա ԾԲ. [բն.] Ասէ ցանդամալօծն՝ Հաւատա՛յ, որդեա՛կ, թողեալ լիցին քեզ. Մատթէոս, 9 – Ասէ
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Պետայ, թէ երկնային կերպիւ հիւանդութիւնք պատահին... բայց այնու յաչաց տեսութենէ զրկի:
ծգ. 274ա-5ա ԾԳ. [բն.] Թագաւորազին որդին
հիւանդ էր. Յօհաննու, 4. 46 – Ասէ Թէոփիլոսէ՝ Այս
թագաւորազինս ներկայ էր ի հարսանիսն... որ ի Է. ժամուն դառնայ արեւն յարեւմուտն եւ կամ հնգետասան,
որ ի Է.րորդն լինի:
ծդ. 275ա-7բ ԾԴ. [բն.] Գնալով փարիսեցիքն խորհուրդ արին. Մատթէոս, 22. 15 – Դպիրք եւ փարիսեցիք միշտ ջանացին ըմբռնել զՔրիստոս ի գործ ինչ...
եւ ամենայն պարագայիւք աստուածպաշտութեան:
ծե. 277բ-80ա ԾԵ. [բն.] Մինչդեռ նա զայս խօսէր,
ահա իշխան մի. Մատթէոս, 9. 18 – Յարեաւ Յիսուս.
խնդրողին իսկոյն ելանէ ընդ յառաջ... եւ անխոտորնակի յաստուածայինն ընթանալ ճանապարհ, այսինքն՝
յառաքինութիւնս եւ անտի ի փառս յաւիտեանս. ամէն:
Ե. 280բ-4ա Վարդապետութիւն ճշմարտութան ի
Պետրոսէ Թիֆլիզեցւոյ
ա. 280բ-3ա Ա. Ընդդէմ այնոցիկ, որք զինքեանս
երջանիկ համարին վասն ունելոյ զյաջողութիւնս
աշխարհի – Ոչ գոյր յաշխարհի այնպիսի մարդ, որ ոչ
ցանկանայցէ կեալ երջանկապէս... եւ դարձեալ
հետեւիմք նմա՝ մոռանալով զյաւիտենականն:
բ. 283ա-4ա Բ. Վարդապետութիւն երկրորդ, որով
ծանուցանէ մոլութիւն նոցա, որք մեղանչեն եւ զմեղադրանս ի վերայ ինքեանց ոչ առեալ, տան միայն
սատանայի – Այս է խաբէութիւն մեծագոյն, որք
ասեն... զի փախիցէ ի մէնջ:
Տե՛ս եւ հմմտ. ձեռ. 1655, 3ա-90բ:

Զ. 284ա-329բ [Անտառ նորագոյն մտածմանց՝
հիմնեալ ի հեղինակութեան Սուրբ Գրոց, ի սուրբ
հարց եւ ի յայլոց ծայրագոյն վարդապետացն սրբոյ
եկեղեցւոյ, յարմարացուցանելի ամենից լուր աւուրցն Քառասնորդաց կիւրակէից մէջ տարւոյն եւ
հասարակ տօնից, ի գերայարգելի տեառն Աղէքսանդրու Գալամաթօ կոչեցելոյ Մեսինացւոյ ի Պատուայ: Թարգմանեցեալ յիտալականէ ի հայկական
բարբառ ի Ղուկասու վարդապետէ Խարբերթացւոյ,
յամի փրկչին 1741, ըստ խնդրոյ արհի եւ պանծալի
եպիսկոպոսին՝ տեառն Յօհաննու պատիրարքին
Կոստանդնուպօլսոյ, ի Կոստանդնուպօլիս քաղաքի]
ա. 284ա-90բ Գ.* Աստուծոյ սէրն դէպ առ մարդն
– Ամենակարօղն Աստուած ի յաւիտենից սահմանեալ...
եթէ ոչ ոք սիրէ զՏէր Յիսուս, եղիցի նզովեալ:
*Այս եւ նախորդ նիւթը միմեանցից սահմանազատուած չեն:

բ. 290բ-1ա Դ. Յաղագս պատասխանատրութեան
սիրոյն, զոր ի հարկէ պարտի մարդ ունիլ առ Աստուած – Թէպէտ զբազում անւանս կարէր գտանել
հարսն վասն Աստուծոյ... ուսի՛ր ի Մագտաղենացւոյն
զկերպն սիրելոյ:
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գ. 291ա-4ա Ե. Յաղագս, թէ ոչ պարտիմք յապաղել զդարձն, որ առ Աստուած – Երկու կերպ միայն
գտանի, որովք ստացեալ լինի փառքն արքայութեան...
արա՛ քեզ զհնար փրկութեան:
դ. 294ա-5բ Զ. Յաղագս գարշելի մեղացն բանբասանաց եւ ծայրագոյն վնասուց, յորմէ պատճառի
– Յամասիայ թագաւորէն հարցեալ եղեւ... զի դիցէ
պահապան բերանոյ քոյ, եւ մի՛ խոտորեսցիս:
ե. 295բ-7բ Է. Յաղագս սատանայական մոլութեան նախանձու, եւ թէ որքան չարեաց պատճառ
իցէ – Բարոյական փիլիսոփայն Սէնէքա ասէ Լուչիայի,
թէ՝ Փախի՛ր ի նախանձու... ողորմեա՛ հագւոյ քոյ եւ
հաճոյացի՛ր Աստուծոյ:
զ. 297բ-300ա Ը. Աշխարհն ոչ կարէ յագեցուցանել
զիղձն մեր. վասն այսորիկ պարտիմք փախչիլ ի
նմանէ – Ոչ լնանին աչք ի տեսութենէ. Էկլ՛՛ 1. զերկինքն աստեղօք, օդն ամպօք... իսկ Քրիստոս աղաղակէ, թէ՝ Ես վե[ր]ստին ստեղծեմ եւ նորոգեմ:
է. 300ա-4բ Թ. Յաղագս յաւիտենականի նախասահմանութեան արդարոց եւ դատապարտութիւն
մեղաւորաց եւ նշանացն երկոցունց – Ըստ
Օգոստիանոսի՝ նախասահմանութիւնն է նախագիտութիւն... այլ հետեւել միշտ բարւոյն եւ փախչել ի չարէն:
ը. 304բ-6ա Ժ. Յաղագս ծանրութեան մեղաց եւ
վնասուցն, զոր բերէ մեղաւորին – Դաւիթ տկարացեալ ի մեղաց բռնութենէն... վասն որոյն երկիւղ նոցա
ոչ էր սաստկագին:
թ. 306ա-9ա ԺԱ. Յաղագս յիշատակի մահուան եւ
իւրոյ զօրութեան – Ըստ սրբոյ Գրիգորի Նիւսացւոյն,
թէ ամենայն ստեղծուածք որքան առաւել զգեղեցկութիւն եւ զպատուականութիւն ունին... եւ ես մեռան[ե]լոց, եմ եւ կրօնաւորեալ ի վանս մեռաւ սրբապէս:
ժ. 309ա-12ա ԺԲ. Յաղագս սոսկալի եւ անողորմ
դատաստանին Աստուծոյ – Հնագոյն նաւավարքն
զբազում ժամանակս նաւելով... եւ ոչ ունին զհանգիստ:
ժա. 312ա-3բ ԺԳ. Յաղագս զարհուրեցման, զոր
ունելոց են մեղաւորք յաւուրն դատաստանի ի տեսանելն զբարկացեալ դատաւորն – Զառաքեալն
Պողօս երկեցուցանել կամելով զկորնթացիսն... զի
այժմ է ժամանակ ընդուելի:
ժբ. 313բ-5ա ԺԴ. Յաղագս սաստիկ քննութեան եւ
պատկառանաց մեղաւորաց, որոց յանցանքն առաջի
բոլոր աշխարհի յայտնելոց են – Ի սկիզբն դատաստանի հրամանաւ Աստուծոյ հրեշտակ մի հնչեցուցանէ
զբարբառ... եւ դողութեամբ զանձանց փրկութիւն գործեցէ՛ք. Փլպ՛՛2:
ժգ. 315ա-6ա ԺԵ. Յաղագս զարհուրելի վճռւոյն
յաւուրն դատաստանի – Ուրեմն ըստ հաճութեան
իւրոյ... այս որպիսի անողորմութիւն է, որ առնէք:
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ժդ. 316բ-7ա ԺԶ. Ոչ պարտիմք չարապէս դատել
զ[ը]նկերն, որովհետեւ բազմիցս խաբեմք – Հնագոյն
եւ հասարակ հիւանդութիւն է ախտս այս դատողութեան... եւ ապայ հայեսցես:
ժե. 317ա-9ա ԺԷ. Յաղագս յաւիտենականի տանջանաց դժոխոց – Զառիւծու պատմեն բնազինք, թէ
թէպէտ նա ոչ յումեքէ ընդ[դ]իմութենէ երկնչի... եւ
քրիստոնեայ անունն անդ կոչեցաւ. Գործոց 15:
ժզ. 319ա-20ա ԺԸ. Յաղագս կեղծաւորութեան եւ
թէ որքան ատելի իցէ Աստուծոյ – Երեք մանկունքն ի
հնոցին զամենայն ստեղծուածս մի ըստ միոջէ... երանի
այնոցիկ, որք սուրբք են սրտիւք:
ժէ. 320ա-1ա ԺԹ. Որքան գարշելի իցէ վավաշոտութիւն եւ անհաճոյ Աստուծոյ – Թէպէտ բազում են
ճանապարհք դժոխոց, բայց առաւել լայն է ճանապարհն վավաշոտութեան... եւ ի Հին օրէնս ամենայն
մեղք թողուցեալ լինէին պատարագօք, բայց շնացօղքն
սպանեալք:
ժը. 321ա-2բ Ի. Յաղագս խորհրդականի խոստովանութեան եւ իւրոյ զօրութեան – Ուրախ լինիլ
պարտին մեղաւորք... զոր յառաջ, քան դարձումն գործել էր, այլեւ ի գրի արձանացոյց:
ժթ. 322աբ ԻԱ. Յաղագս չար ընկերակցութեան –
Մեծ չար պատահի մարդոյ ի չար ընկերակցութենէ...
փախերուք ի Բաբելօնէ, ժողովո՛ւրդ իմ:
ի. 322բ-4ա ԻԲ. Յաղագս պատւիրանի յանդիմանութեան եղբօրն եւ վարձուց նորին – Պղատօն, որ կոչեցեալ էր գերազանց իմաստասիրութեան... որ փրկեսցէ զեղբայրն ի հոգեւոր, փրկեսցէ զհոգի. Յակոբոս 5:
իա. 324ա-5բ ԻԳ. Յաղագս զանազան պատրանաց դիւին եւ թէ առ ո՞ դիմէ զօրութիւն նորա – Զարմանալով զպատրուակեալ չարութենէ դիւին... ոչ ընդդիմանալով ետուր տեղիք սատանայի:
իբ. 325բ-6բ ԻԴ. Յաղագս վնասու որկրամոլութեան եւ օգտութեան պահոց – Զզղջացեալն Դաւիթ,
որ ազատեցաւ ի բեռանց մեղաց... պարտ է ծոմապահել աչօք, ականջօք, լեզւօք եւ այլն:
իգ. 326բ-8ա ԻԵ. Յաղագս սրբազան խրախճարանի ի սեղանոյն, զոր պատրաստեցաւ ի Քրիստոսէ
– Հռչակաւոր հանդէսն խրախճարանի... քանի վարձկանք են ի տան Հօր Աստուծոյ հացալիցք:
իդ. 328ա-9բ ԻԶ. Թէ որպէս մաքրութեամբ
խղճմտանաց պարտիմք մերձենալ ի սրբազան հաղորդութիւնն – Զծայրագոյն պատիւ եւ զաստուածային պաշտօն տային... եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
Է. 330ա-43բ [Պատմութիւն երկուց մասացն աշխարհի]
ա. 330ա-7բ Նոր Աֆրիգայի սահմանագրութիւն –
Աֆրիկայ, որպէս եւ ոմանք կամին ասել... ի խնդրոյ
նշանի շան հսկողի:
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բ. 337բ-43բ Սահմանագրութիւն Նոր Ամէրիգայի
մասինն, որ եւ ասի Նոր աշխարհ եւ Ենկիտիւնեայ,
ըստ այլազգեացն լեզուն – Ամէրիգայ ի յԱմէրիգոս
Վէսպուցիոսէ զանուն յորջորջմանն ընկալաւ... ի ներքոյ նշանի շան հսկողի. վերջ:
– 343բ Թարգմանեցեալ եղեւ Պատմութիւնս Բ. մասանցս աշխարհի, այսինքն՝ Աֆրիքայի, որ է մի մասն ի
բաժնեաց հնոց աշխարհի, եւ Ամէրիգայի, որ է Նորն
աշխարհ, ի լաթինականէ առ հայկական անդրազեղեալ
ի Ղուկասու վարդապետէ Խարբերթացւոյ, ըստ
խնդրոյ տեառն Յովհաննու պատրիարգին Կոստանդնոյպօլսոյ եւ տեղեաւ յերկրէն Բաղէշու, յամի Տեառն
1727 եւ մերս ի ՌՃՀԶ. (1727), ընդ հովանեաւ Սուրբ
Աստուածածին եկեղեցւոյս:
Ը. [Ցանկք]
ա. 344ա-54ա Ցանկ Սրբոյ մատենիս նշանաւոր
բանից ի վերայ այբուբենից – Աբրահամ ետ զբաժին
աղախնորդւոցն... Ծառ, որոյ են պտուղն իբրեւ զհաւս:
բ. 354բ-5բ Համառօտ ցանկ գրքոյս – Նախերգանք գլուխ Ա... Պատրանաց դիւին (չշարունակած,
էջի մնացած մասը չգրուած):
գ. 356ա-60բ Նախերգանք գրքոյս Բարդուղիմէոսի
Մարաղու եպիսկոպոսի – Ա. Երթայք քարոզեցէ՛ք եւ
այլն... ՁԷ. Զի որպէս փայլակն ելանէ... Պատմութիւն
չար էրէցն եպիսկոպոսն:
դ. 361ա-2ա Ի վերայ Բանք ոսկիականք գրքոյն
ցանկ շինեցեալ – Ա. Պատրաստեաց ընդդէմ Տեառն
Աստուծոյ քո Իսրայէլի ի թղթահամարն 437... ԻԶ.
Մաքրութեամբ պարտիմք մերձենալ ի սրբազան հաղորդութիւն. 669:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 129բ Գրեցաւ ի ՌՄԺ. (1761) թուոջ եւ ի
Փետրվարի ԺԶ. (16) ի Սուրբ էջմիածին. զմեղապարտ
Մինաս իբր աբեղայ գրիչս յիշեա:
212ա Օգնեա՛, Սուրբ Հոգի՛դ Աստուծոյ:
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211բ (1811 թ., նոտրգիր) Թօմաս՝ նուաստ աբեղայս շնորհեցի զայս Քարոզգիրքս Գրիգոր բազմահանճար վարդապետին, առ ի սովաւ քարոզել զժողովուրդս Աստուծոյ, եւ զիս միշտ ի միտս իւր պահելով,
յիշեսցէ ի բարին: 1811, Մարտի 20, ի Սուրբ Էջմիածին:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 362ա «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ԳՐԻԳՈՐ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ. ՌՃՂ.» (1741 թ.):
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Քարոզգիրք, Բարթուղիմէոս եպիսկոպոսի, 1269», Ա կազմաստառին՝ «հմր 6», 1ա՝ «1269/3372», այլ թանաքով՝
«ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս», «Քարոզգիրք Բարտ՛՛
եպիսկոպոսի. Գրեալ ի թղթի, նոտրգրով. թիւն եւ
անուն գրչին անյայտ: Պակասին ի սկիզբն ի 1-ց16
երես: Յամի 1811, ի Ս. Էջմիածին, ոմն Թօմաս աբեղայ
շնորհէ զմատեանս բազմահանճար Գրիգոր վարդապետի առ ի քարոզել. յերես 236: Պարունակին ի սմին,
Ա. թուղթ Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն, Վասն նահատակութեան սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի առ Տիմէթէոս աշակերտն Պօղոսի. Աշակերտ աստուածային եւ որդի հոգեւոր. յերես 267: Բ. Բանք
ոսկիականք եւ գեղեցկագոյնք զանազան Սուրբ Գրոց.
երես 437: Գ. Վարդապետութիւն ճշմարտութեան ի
Պետրոսէ Թիֆլիզեցւոյ ընդդէմ այնոցիկ, որք զինքեանս երջանիկ համարին. յերես 574: Դ. Նոր Աֆրիգայի սահմանադրութիւն. յերես 573: Ե. Ցանկ սրբոյ
մատենիս նշանաւոր բանից ի վերայ այբուբենից. 701:
Զ. Նախերգանք գրքոյս (Քարոզգրքի համար) Բարդուղիմէոսի Մարաղայ եպիսկոպոսի. յերես 725: Է. Ցանկ
«Ոսկիականք գրքոյն». յերես՝ 735: Մատենադարանապետ Սահակ վ. Ամատունի, 1906, 25 Մայիսի», 2բ՝
մատիտով «1330, 789+552=1341»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ կազմի Ա. փեղկի աստառ՝ հայերէն
այբուբենի տառեր:

3373
ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԼՕՌԵՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ՌՁ. – 1631
ՍՏԱՑՈՂ՝ Էլիէ:
ԹԵՐԹ՝ 95: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԷx12 (Ա, Բ, ԺԷ՝ 10, Դ, ԺԵ՝ 11, Զ՝ 7, ԷԺԴ՝ չիք): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թ. 5-6 եւ
այլուր՝ թագով պսակուած թրաշուշան: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x15,3:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14.7x10.5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 76ա):
ՏՈՂ՝ 19-21: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, դռնակով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ վանդակազարդ կտաւ:

Նմուշ 7ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, վարդագոյն, մանուշակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վրան կան քերծուածքներ եւ պատռուածքներ, մէջքը ճաքճքած, վերին եւ ստորին մասերը պոկուած-ընկած, ձեռագիրը հիմքից մասամբ անջատ, լուսանցակողերը խոնաւութիւնից եւ գործածութիւնից աղտոտուած, ձեւափոխուած. որոշ թերթերի վրայ կան խոնաւութեան,
աղտոտուածութեան հետքեր եւ զանազան բծեր, Ա. պրակը հիմքից թուլացած՝ միացած 2 թելով, թ. 1-22 եւ այլն՝ ստ. լս-ից թերթերն առանձնացուած, թ, 62՝ ստ. լս-ից պատռուած, սկիզբից
(հաւանաբար չգրուած) եւ թ. 10-11՝ 1ական թերթ ընկած, 39-40,
65-6՝1ական թերթ անհամաչափ պոկուած-ընկած (բնագրական
պակաս չկայ), 62-3՝ 5 թերթ պատռուած-ընկած, կան հիմքերը,
թ. 95՝ ստ. աջ լս-ից՝ պատռուած-ընկած:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 1ա-10բ Քարոզ ի բան Աւետարանին, որ ասէ՝
Եղերո՛ւք խորագէտ իբրեւ զաւձ, միամիտ՝ իբրեւ զաղաւնի – Նախ գիտելի է, զի որ՛՛գ (=որպէս) մարդս
հոգի է եւ մարմին, նոյնպէս սուրբ... ապա գտցես թողութիւն մեղաց քոց, որոց աղաւթն ողորմի Քրիստոս
Աստուած ըստացողի գրոցս:
2. 11ա-8ա ///աղցր է յերբ կըծէ զմարդն եւ խոցէ
նայ... եւ մատնին ի կուրուստն յօիտենից, յորոց եւ
փրկեսցէ Քրիստոս Աստուած զամենայն հօատացեալ
անուան իւրոյ. որ ողորմիս Քրիստոս Աստուած ստացողի սուրբ գրոցս:
Ծնթ. Հեղինակը հաւանաբար Ղուկաս Լօռեցին է. սակայն
քարոզի խորագիրը պարզել չկարողացանք:

3. 18բ-28ա Քարոզ ի բանն Սողոմոնին. Որ զանձն
ի գործս իւր ոչ բժշկէ, եղբայր է նայ այնոցիկ, որ
յանձն առնիցէ – Անձն զբանական հոգին ասէ... եւ
լուցկի լինի յանշէջ հրոյն, յորոց փրկեսցէ Քրիստոս
Աստուած զամենայն հաւատացեալս անուան իւրոյ, եւս
առաւել զստացող սուրբ գրոցս:
4. 28ա-35ա Քարոզ ի բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝
Մահ եւ կեանք ի ձեռն լեզուի, եւ որք ըմբռնեն զնա,
կերիցեն զպտուղ նորայ – Առաջին խրատ վասն
մարմնօ(=աւ)որ կենացս է... այսպէս մերձենայ ի մարմինն քրիստոնէին, յերբ տեսանէ զահ օրը նշանն ի
վերայ գերեզմանին:
5. 35ա-47բ Քարոզ ի բան Յովհանու, որ ասէ՝
Ամենայն, որ ատէ զեղբայր իւր, մարդասպան է, եւ
գիտեմք, զի ամենայն մարդասպան ոչ ունի ի կեանս
– Զայն հրամայէ, թէ ամենայն մարդ, որ ատէ զեղբայր
իւր... յորոց փրկեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած յայնպիսի ոխակալութենէ զամենայն հաւատացեալս անուան
իւրոյ, եւս առաւել զստացող գրոցս:
6. 48ա-61ա Քարոզ ի բանն Յոբայ, որ աս[է]՝
Աղաւթք իմ սուրբ էին եւ ճշմարիտ առաջի Աստուծոյ
– Եւ նախ զայս պարտ է գիտել, թէ քան զամենայն
առաքինութիւն... զլսելի լիցի աղաւթքն, եւ կատարի քո
հայցուածն ի բարին, որ եւ կատարեսցէ Տէր Աստուած
զամենայն խնդրուածս ըստացողի գրոցս:
7. 61ա-2բ Քարոզ ի բան Սողոմոնի, որ ասէ՝ Որ
ողորմի աղքատին, փոխ տայ Աստուծոյ – Այսպէս
հրամայեն վարդապետքն եկեղեցոյ... գինին է ջուր
մարդկանէ ջաղաց հէնց ///:
8. 63ա-70ա /// տեսանել զտանջանքն մեղաւորացն,
զի շնորհակալ լինիցին արարչին... գտցուք ողորմութիւն ի դէպ ժամանակի: Որ եւ արժանի արասցէ Տէր
Աստուած ողորմութեան եւ մեղաց թողութեան ըստացող գրոցս:*
Ծնթ. Կրկին՝ հեղինակը հաւանաբար Ղուկաս Լօռեցին է.
սակայն քարոզի խորագիրը պարզել չկարողացանք:
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9. 70բ-94բ [Ղուկասու Լօռեցւոյ] Քարոզ ի բան
Յոբայ, որ ասէր՝ Այր մի էր Աւսիտ աշխարհէն – Այր
մի էր Աւսիտ աշխարեն, արդար, ողորմած... Քրիստոսի
մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս «Բանբեր Մատենադարանի», հտ. 10, էջ 213-236:
Ծնթ. Ունի գրչի սրբագրումներ՝ 76ա, 80բ եւ այլուր:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
Տե՛ս Բվնդ.՝ 10բ, 18ա, 27բ-8ա, 47բ, 61ա, 70ա:

Գրչի. 94բ Փա՜ռք, ամենայսուրբ Երրորդութեան՝
Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիցենից. ամէն: Արդ, գրեցաւ Քարոզգիրքս ի
դառն եւ վիշտ ժամանակիս, ի խնդրոյ բարեմիտ եւ հեզահոգի Էլիէն, եւ զծնաւղսն իւր՝ զհոռոմ Կիրա|95ա|կոսն, եւ զմայրն իւր՝ զԲաղչայգուլն, որ առ Քրիստոս
են փոխացեալ. ամէն: Դարձեալ, կրկին անգամ յիշեցէ՛ք զԷլիէն եւ զկողակիցն իւր՝ Զուլալն, եւ զորդիքն
իւրեանց՝ զԳաբրիէլն, զԱստուածատուրն, զՏիրատուրն, եւ Գաբրիէլի կողակիցն՝ զՆիկարն, եւ զորդիքն
իւրեանց՝ զՆորվարդն, զԿիրակոսն, զՄկրտիչն. յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք: Դարձեալ յիշեցէ՛ք
զԱստուածատուրն եւ զկողակիցն իւր՝ Թուրվանդն,
զՏիրատուրն եւ զիւր կողակիցն՝ զԽանտուտն, եւ զորդին իւրեանց՝ զՅովհանէսն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զԷլիէն եւ զկողակիցն՝ Զուլալն, որ ստացա[ն]
զայս Քարոզգիրքս ի հալալ արդ[ե]անց իւրոց, եւ (2
տող ջնջած) զայ[ս] գի (երկու բառ ջնջած) յիշեցէ՛ք
եւս ողորմի ասացէ՛ք. ամէն: |95բ| Դարձեալ յիշեցէ՛ք
զԵլիէն եւ կողակիցն՝ Զուլալն, եւ զդուստր իւրեանց՝
զԵղիսաբեթն, յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք.
ամէն: Ստացաւ գիրգս ի հայրապետութեան տէր Մովսէս կաթուղիկոսին, ի թագաւոութեան շահ Սէֆուն, ի
թվականիս հայոց Ռ. եւ Ձ. թվին (1631). ամէն: Հա՛յր
մեր: Դարձեալ յիշեցէ[ք] զԵլիի եղբայրն՝ Սէնտիկն, եւ
կողակիցն՝ Ջանխաթուն, եւ զորդին՝ Նորվարդն, որ
առ Քրիստոս են փոխեալ, յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի
ասաց[է]ք:
Տե՛ս ԺԷ. դ-ի յիշ-ք, հ. Բ., էջ 434:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 95ա (1722 թ., նոտրգիր) Ես՝ չանարժան տէր
Մարքարս, Ժ. (10) ///, որ շահ Մայմուտըն եքաւ
ըՍպ[ա]հա[ն], ///աքըն խլեց շահսուլթան Յո[սեին՞],
թվին ՌՃՀԱ.ին (1722), Մարտ ամսի Ժ.ին (10):
2. 95բ (1735 թ., նոտրգիր) Դարձեալ յիշեցէ՛ք
Սարքիսի որդի սուտանուն Կարայպետն եւ մէրն
նորա՝ Հէրիգն, թվին ՌՃՁԴ. (1735):
3. 10բ (1735 թ., նոտրգիր) Ես՝ անարժան մեղաւոր
Կարայպետըս, գրեցի վէլինամայդն, որ եկաւ ըՍպ[ա]հանայ քաղաքն: Ես՝ անարժա[նս], գնացի Ասլիջան, առի (՞), թիվս ՌՃՁԴ.ումն (1735) էր (յետոյ
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

թանաքը լղոզուած, ջնջուած. կարդացվում են՝ «որ
գնացի կարդալ /// կա»):
4. 18ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Մեղայպարտ Սիմոնին
եւ ուր հայրն՝ հանկուցել Մկ<է>րդումին, եւ մայրն իմ՝
Ուլմինաղին, եւ կողակիցն՝ Գարանին, ընթերցողիս եւ
լսողաց եւ որ զողորմի ասէք. ամէն (նման՝ 28ա, 35ա,
47բ, 70ա):
5. 48ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Դայցեայ յիշեսցէ էրեց
Մկրտիչն, իւր որդին՝ մայրքոյրն Ավապն, յԵդիգայրն,
յորն դըստրե[րն] Շայքրին, Մայլայն յիշեցէ՛ք:
6. 61ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Դարցեալ յիշեցէ՛ք էրեցն
Կիրակուս, կողայկ[ցին]՝ Զոլայլն, յորդին՝ Գայռէշն,
Ն[ե]րսէս<էս>, Ոսկան, Ակոբնջայն, Դորս, Գոլքրէն
յիշեցէ՛ք:
7. 95բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Արդ, յիշեցէ՛ք տէր Խաչ[ա]տու[ր]ն, որդի Գարպարս, միուս որդի Մէլիք,
միուս որդի Մէքէն, մալ մէլ դուրս Դօլուան յիշեցէ՛ք.
Աստուած ողորմեայ. ամէն:
8. 95բ (ԺԸ. դ., շղագիր) Դարձեալ յիշցէ[ք] զԷլիտ
եղբայր Սենտիկնակ:
9. 94բ (ԺԸ. դ., շղագիր) Դարձեալ յիշցէ՛ք Սարգիսի
կողայկիցն ///:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի մէջքին փակցուած թերթիկին՝
«1270 / Քարոզգիրք / թղթեայ / Թվ. ՌՁ. 16[31]»,
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կազմի Ա. փեղկի աստառին փակցուած թերթիկին՝ «Հմր
8 ըստ ցուցակի Ֆ. Ն. Ֆինկի (այլ թանաքով՝ «ՌՁ. –
1631, Մեսրոպ եպիսկոպոս») / նուէր / Մայր Աթոռի
մատենադարանին / հանգուցեալ Աբգար Յովհաննիսեանի / ընտանիքից / ի ձեռս Ստեփանոսի Կանայեանց / 1905 ամի, 1 Յունիսի, Վաղարշապատում»,
1ա՝ վրան փակցուած թերթիկին՝ «Քարոզգիրք, բոլորգիր, ի թղթի, գրեալ ի ձեռն անյայտ գրչի «ի դառն եւ
վիշտ ժամանակիս, ի խնդրոյ բարեմիտ եւ հեզահոգի
Էլիէյին... ի հայրապետութիւն տէր Մովսէս կաթողիկոսին ի թագաւորութիւն շահ Սէֆուն, ի թվականիս հայոց Ռ. եւ Ձ. (1631)». Յիշատակարան ի վերջն: Պակասին յԱ. տետրէ 2 թուղթ (տետրն բաղկանայ յԺԲ. թերթից), Բ՝՛՛, Դ՝ մի թուղթ, Զ՝ 5, չիք՝ Է., Ը., Թ., Ժ., ԺԱ., ԺԲ.,
ԺԳ., ԺԴ. տետրն, ԺԵ. տետրէ 1 թուղթ: Սահակ Ամատունի», նոյն թղթի վրայ, ձախ ստ. անկիւնում, ուղղանկեան մէջ, նոյն թանաքով՝ «Ի գրոց Աբգարու
Յովհ՛՛, ըստ ցուցակի Ֆինկի, հմր 8»« 1ա՝ «1270/ 3373»:
Ծաթ. Տե՛ս Ցուցակ Տփխիսեցի Աբգար Յովհաննիսեանի
հայերէն ձեռագրերի, աշխ.՝ Ֆրանց Նիկոլաուս Ֆինկ, Լայպցիգ,
1903, հմր 8» էջ 161-4:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 94բ՝ անկապակից տառեր, 95բ՝
«կողակից, թթ...»:

3374
ՊԱՐԶՈՒՄՆ ՄԵՂԱՑ
ՌՃԽԹ. – 1700
ԳՐԻՉ՝ Կարապետ քհյ:
ԹԵՐԹ՝ 66 (գրչի էջակալում՝ 1-113, որ է՝ 2բ-58ա). չգրուած
1բ, 2ա, 58բ-66բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Զx12 (Ա 11, Զ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ.
լուսագծերով, լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,6x15:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14,7x11,3). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 44ա), գլխատառերը, խորագրերի մի մասը
կարմիր թանաքով: ՏՈՂ՝ 28: ԿԱԶՄ՝ ոսկեզօծ դրոշմազարդերով
շագանակագոյն կաշի (տպարանային), Ա. փեղկին կենտրոնում
դրոշմազարդի մէջ «Խաչելութիւն», Բ. փեղկի կենտրոնում՝ «Տիրամայրը խաչեալ Յիսուսի հետ», միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ դեղնաւուն թուղթ. լուսանցակողերը՝ ոսկեգոյն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Բ. սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 44ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – եօթ մահացու մեղքերը ներկայացնող կենդանիներ, պատկերուած իրենց հոգիներով. Եօթգլխանի
վիշապ՝ 2բ, սատանան գահին՝ 4բ, Սիրամարգ (հպարտութիւն)՝
5ա, Աւձ (նախանձ)՝ 7ա, Առիւծ (բարկութիւն)՝ 9ա, Խխունջ (ծուլութիւն)՝ 11բ, Գորտ (ագահութիւն)՝ 15բ, Խոզ (որկրամոլութիւն)՝
28ա, Այծ (բղջախոհութիւն)՝ 36ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 3ն: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, շագանակագոյն, մոխրագոյն,
վարդագոյն, մանուշակագոյն, նարնջագոյն, դեղին:

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, թերթերին զանազան
բծեր, 66բ՝ գիրը արտատպուած Բ. փեղկի կազմաստառին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
[Պարզումն մեղաց]
3ա-4ա Երեւեցան նշանք յերկնից, եւ ահաւասիկ
վիշապ մի մեծ հրեղէն, որոյ էին գլուխ Է. եւ եղջիւրք
տասն, եւ ի վերայ գլխոյ նորա խոյր Է.: Եւ տուտն
նորա քարշէր զերրորդ մասն աստեղաց, եւ ընկեաց
զնոսա յերկիր. Յայտնութիւն Յոհաննու 12.3 – Ասէ
Սողոմոն, թէ նախանձու բանսարկութիւն եւ մուտ մահ
աշխարհ... վարձ մեղաց մահ է, որպէս ասէ Պօղոս:
ա. 5ա-7ա Յաղագս հպարտութեան եւ թէ զի՞նչ է
հպարտութիւնն. Գլուխ Առաջին – Հպարտութիւնն է
ցանկութիւն մեծութեան փառաց... սոքա են դստերք
հպարտութեանն, որ ծնանին որդիս դժոխոց:
բ. 7ա-8բ Յաղագս նախանձու եւ թէ զի՞նչ է նախանձն. Գլուխ երկրորդ – Երկրորդ գլուխ վիշապին է
նախանձն եւ տրտմութիւնն... ծածկէ զնա, զի մի՛
գտցեն մարդիկք:
գ. 9ա-11բ Յաղագս բարկութեան. Գլուխ երրորդ –
Երրորդ գլուխ վիշապին է բարկութիւնն... ե՛րթ նախ
հաշտեաց ընդ եղբօր քում:
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դ. 11բ-5ա Յաղագս ծուլութեան. Գլուխ չորրորդ –
|12ա| Չորրորդ գլուխ չար վիշապին է ծուլութիւնն...
այսպիսեացս պարտ է եւ ի գործոյն հրաժարիլ:
ե. 15բ-27բ Յաղագս ագահութեան. Գլուխ հինգերրորդ – Հինգերորդ գլուխ վիշապին է ագահութիւնն... Տէր Յիսուս փրկեսցէ զմեզ յաւիտենական
տանջանացն:
զ. 28ա-35բ Յաղագս որովայնամոլութեան. Գլուխ
վեցերրորդ – Վեցերրորդ գլուխ վիշապին է որկրամոլութիւնն... եբաց զաչս ի դժոխս:
է. 36ա-58ա Յաղագս բղջախոհութեան. Գլուխ
եօթներրդ – Յօթներրորդ գլուխ վիշապի է բղջախոհութիւնն... Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ փառք յաւիտեանս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 58ա Օրհնութիւն Աստուծոյ Հօր ամենակարողի, գոհութիւն Որդւոյ նորա միածնի, եւ փառաբանութիւն Սրբոյ Հոգւոյն փառակցի, պատիւ եւ շնորհակալութիւն հանդերձ երկրպագութեամբ եռանձնեայ տիրութեանն եւ միոյ աստուածութեանն այժմ եւ զրաւ յաւիտենիւ. ամէն: Որ բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք
սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ միշտ կուսին Մարիամու,
եւ մաղթանօք եւ միջնորդութեամբ ամենայն սրբոց ետ
կարողութիւն նուաստացելոյ անձինս՝ հասուցանել ի
կատար զհոգեյորդոր գիրքս այս, որ կոչի Պարզումն
մեղաց: Արդ, եղեւ զրաւ սորին ի թվականումն փրկչին
Յիսուսի 1700, Յուլիսի Ի. (20): Արդ, հանդիպողաց սորա աղաչեմ յիշել միով Հայր մերիւ զփոքրիկ տէր Կարապետս, որ բազում աշխատեցայ ի համարութիւսն
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սորին, զի եւ դուք յիշեալ լինիջիք ի Քրիստոսէ յուսոյն
մերմէ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1906 թ., շղագիր) Գիրք որ կոչի Պարզումն
մեղաց, գրեալ ի հաստ յընտիր թղթի, գեղեցիկ նօտր
տառիւք, ի ձեռն Կարապետ քահանայի, յամի 1700 թ.,
եւ ի ճակատս իւրաքանչիւր հատուածոյ եօթնից մեղացս այն է՝ հպարտութեան, նախանձու, բարկութեան,
ծուլութեան, ագահութեան, որկրամոլութեան եւ բղջախոհութեան զարդարեալ գունագեղ պատկերօք կենդանեաց, այն է՝ Սիրամարգի նմանացուցանելով հպարտութեան, օձու՝ նախանձու, առիւծու՝ բարկութեան,
քարթօշի՝ ծուլութեան, գորտան՝ ագահութեան, խոզի՝
որկամոլութեան, այծու՝ բղջախոհութեան: Ունի ի
սկիզբ վիշապ եօթնգլխեան (պատկեր) եւ յերես է
սատանայ կամ կուռք բազմեալ ի գահ, շուրջանակի
ունելով զվերոյիշեալ զեօթնեսին պատկերսն: Մատենադարանապետ՝ Սահակ Վ. Ամաւրունի, 1906 թ. 20
Մայիսի:
2. 2ա (ԺԹ. դ., շղագիր) Ի գրեանց Յովսէփ քահանայի Տէր Յովսէփեանց:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Պարզումն մեղաց, գրեալ ի Կարապետ քահանայէ, յամի 1700», Աա՝ «1700, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «1271/3374»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 66բ «Այլ աս ըստ իմաստնոց խրատի,
որ զխրատ ձերոց գիտնոց անարգի նայ քան զամենայն
արգարլեաս անգարգի», «ըստ իմաստնոյն Սողոմոնի
որդի իմաստունն յուրախ առնէ զհայր որդի անմիտ
պարտութիւն է մօր»:
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ՍԻՄԷՈՆԻ ԵՐԵՒԱՆՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԺԸ. դար
ԾԱՂԿՈՂ՝ Սիմէոն Բզնունեաց:
ԹԵՐԹ՝ 270 (գրչի էջակալում՝ 11-531բ, որ է՝ 8-263բ). չգրուած՝
թ. 1, 2բ, 5բ, 267բ-70բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԳx12 (Է 10, ԻԳ 8): ՆԻՒԹ՝
թուղթ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «GF» եւ թագով պսակուած «GV» երեքնուկի նմանուող երեք հատ անհաւասար թեւով նախշ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,3x15: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x
10,7), սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 36ա),
ունի յիշագրեր, խորագիրք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 30: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ կարմիր կաշի (տպարանային), կենտրոնում ոսկեզօծ
դրոշմազարդ, մէջը՝ Տիրամայրը, մանուկ Յիսուսը գրկին. միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ զարդանախշ թուղթ. լուսանցակողերը՝
ոսկեգոյն:

Նմուշ 36ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – գծանկարային. զարդագրերի տեղերը բաց թողնուած, յետագայում լրացրել է գծանակարային
զարդագրերով, սկզբնապէս մատիտով, ապա սեւ թանաքով.

Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 264ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր, թռչուն եւ
ձուկ (101ա): Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ թռչուն, տաճար, տաճար ի
վերայ լերինն (36ա), օձ թռչնի կտցի մէջ (78ա, 81բ, 114բ), խաչ,
սափոր (234բ), արեւ (217բ), մարդադէմ արեւ, որի տակ 7
թռչուն (253բ, 255ա):
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, թերթերին աղտոտուածութեան, խոնաւութեան հետքեր, թ. 1՝ հիմքից թուլացած, գրադաշտը թեթեւակի գունափոխուղ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-267ա [Քարոզք երկրորդ հատորի] – Օգնեա՛
Հոգիդ Սուրբ Աստուած. Գիրք քարոզից ժողովեցեալ ի
գրոց աստուածայնոց եւ ի լուսաւոր բանից սրբոց վարդապետաց, յամեմնէ Սիմէոնի Երեւանեցւոյ յանարդիւն
վարդապետէ՝ ի պաշտօնէէ Սրբոյն էջմիածնի, ի փառս
Աստուծոյ եւ ի յօգուտ մանկանաց եկեղեցւոյ.
Տե՛ս՝ ձեռ. 2212, 124ա-318ա: Յառաջաբանութիւն/3ա-5ա:
ա/6ա-8բ: բ/8բ-12ա: գ/12ա-4ա: դ/14ա-6ա: ե/16ա-8բ: զ/19ա21ա: է/21ա-3բ: ը/23բ-6ա: թ/26ա-31ա: ժ/31ա-3բ: ժա/33բ-5բ:
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ժբ/35բ-8բ: ժգ/38բ-41բ: ժդ/41բ-45ա: ժե/45ա-47բ: ժզ/47բ50բ: ժէ/50բ-2բ: ժը/53ա-5ա: ժթ/55ա-8բ: ժը/55ա-8բ: ի/58բ61բ: իա/61բ-4բ: իբ/64բ-5ա: իգ/65բ-7բ: իդ/67բ-70ա: իե/70ա2ա: իզ/72ա-5ա: իէ/75բ-8ա: իը/78ա-81բ: իթ/81բ-4բ: լ/84բ-6բ:
լա/87ա-9բ: լբ/89բ-91բ: լգ/91բ-3բ: լդ/93բ-6ա: լե/96ա-98ա:
լզ/98ա-101ա: լէ/101ա-3բ: լը/103բ-5բ: լթ (խորագիրը՝ չիք)/
105բ-7բ: խ/107բ-11ա: խա/111ա-14բ: խբ/չիք: խգ/114բ-15բ:
խդ/115բ-118ա: խե/118ա-20ա: իզ/120ա-22ա: խէ/122ա-23բ:
խը/123բ-24ա: խթ/124ա-27ա: ծ/127ա-30ա: ծա/130բ-32ա:
ծբ/132բ-45բ: ծգ/146ա-8բ: ծդ/148բ-51ա: ծե/151ա-3բ:
ծզ/153բ-6բ: ծէ/156բ-9ա: ծը/159ա-61բ: ծթ/161բ-5ա: կ/165ա7: կա/167բ-70ա: կբ/170ա-2ա: կգ/172ա-74բ: կդ/չիք: կե/չիք:
կզ/175ա-7ա: կէ/177ա-9բ: կը/179բ-83ա: կթ/183ա-7ա:
կթհ/187ա-9բ: հա/189բ-92բ: հբ/192բ-4բ: հգ/194բ-7բ:
հդ/197բ-200բ: հե/200բ-2բ: հզ/203ա-6ա: հէ/206ա-8բ:
հը/208բ-10բ: հթ/210բ-3բ: ձ/213բ-5բ: ձա/215բ-7բ: ձբ/217բ20բ: ձգ/220բ-2ա: ձդ/22աբ: ձե/223ա-5ա: ձզ/225ա-229ա:
ձէ/229ա-30ա: ձը(խորագիրը՝ չիք)/230ա-2բ: ձթ/232բ-4ա:
ձթղ/234ա-6ա: ղա/236բ-37բ: ղբ/237բ-41բ: ղգ/241բ-3ա:
ղդ/243բ-5բ: ղե/245բ-6բ: ղզ/246բ-9ա: ղէ/249բ-51ա: ղը/251բ2բ: ղթ/252բ-3բ: ճ/253բ-5ա: ճա/255աբ: ճբ/255բ-7ա:
ճգ/257ա-8բ: ճդ/258բ-60ա: ճե/260ա-2ա: ճզ/262ա-3բ: Ցանկ
գրքոյս (յետագայի յաւելում)/264ա-67ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 3ա (ԺԸ. դ. նոտրգիր) Այս գիրգս Հնդկաց է եկեալ:
2. 2ա Քարոզգիրք. Սիմէօն վարդապետի (կաթուղիկոսի) Երեւանցւոյ, գրեալ հեղինակին, նօտր գրով, ի
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թղթի, ի ժամանակս նուիրակութեան իւրոյ ի Պօլիս, ի
թուին հայոց ՌՄԷ. (1758). թղ. 6: Ունի ցանկ ի վերջն:
Ի գրոց Յովսէփ քահանայի Տէր Յովսէփեանց: Ընթեռնումք յերես 624 զայս ինչ «Սոյն Քարոզգրքիս գլխագիրն, գլխահամարն եւ ծաղիկն հանդերձ թռչնօնկ Թօփալ Սիմէօն եպիսկոպոս Բզնունեանց՝ նկարեցի, ի
ժամանակս աքսորման իմո ի Սաղիանու վանքն,
1835ին:
3. 263բ (1835, շղագիր) Սոյն Քարոզգրքիս գլխագիրն, գլխահամարն եւ ծաղիկն հանդերձ թռչնօն Թօփալ Սիմէօն եպիսկոպոս Բզնունեանց նկարեցի, ի
ժամանակս ագսորմ(ա)նն իմո ի Սաղիանու վանքն,
1835ին, ով ոք ընթեռնու, մէկ ողորմի մախթեմ:
4. (ԺԹ դ., շղագիր) 3ա Ի գրեանց Յովսէփ քահանայի Տէր-Յովսէփեանց:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 3ա, 263բ սեւ թանաքով ոճաւորուած
քառանկիւն՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ԲԱՐՍԵՂ ՔԱՀԱՆԱՅ (՞)»:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Քարոզգիրք Սիմէօն վարդապետի
կաթողիկոսի Երեւանցւոյ» (սոսնձուած հակառակ
դիրքով), 1ա «1272/3375», «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 270բ՝ «1272/3375» (գրուած հակառակ
դիրքով):
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ԳՐԻՉ՝ Յարութիւն:
ԹԵՐԹ՝ 186: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԵx12+2+5 (Ա՝ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ երեքնուկ, «VT»՝ 86, 89 եւ այլուր:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x15,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն: ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 18ա, 50ա): ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ մուգ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դեղնաւուն թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա,
Բ+Գ. դեղնաւուն թուղթ:

բոլորգիր (նմուշ՝ Բբ), տող՝ 16: Կարդալ՝ Բա-Բբ: Բա գլ. Զ, 19-25
Աւետարան ըստ Մարկոսի: /// [սպան]անել զնա, եւ ոչ [կարէր]...
[վաղ]վաղա[կի ի վերայ սկտեղ զգլուխն Յովհաննու մկրտչի]
///: Բբ՝ Առ Կորնթացիս Բ. թուղթ, Դ. 12-18: /// (նաեւ 7 տող
անընթեռնելի, նկատելի են առանձին տառեր) [այսուհետեւ մահ
ի մեզ] զաւրա[նայ, եւ կեանք ի] ձեզ... զի երեւելիքս առ ժամանակ մի են, եւ աներե[ւոյթքն յաւիտենականք] ///:

Նմուշ 18ա

Նմուշ 50ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մկրտութիւն՝ 1բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝
2ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն (կտցին ձուկ)՝ 83բ,
թռչուն, կենդանի, խաչ՝ 98ա, սափոր ծաղիկներով՝ 110ա, ժամատուն՝ 136բ, տաճար 159ա, աւազան՝ 167բ, ուղղանկեան մէջ
կեռխաչեր՝ 171ա, սրբիչ՝ 171բ, սկիհ՝ 172բ, ժամահար՝ 173ա,
ծաղիկ՝ 176բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ մանուշակագոյն, կապոյտ, դեղին, կանաչ, մոխրագոյն,
վարդագոյն, սեւ, սպիտակ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ճաշոց: ԺԶ. դ.: Բ (սկզբից)՝ ստացուած ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի եզրահատումով (բնագրի
1 սիւնը կիսով չափ կտրուած): Թուղթ, 21x15. երկսիւն (21x13),

Նմուշ Բբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում, մէջքի կաշին,
պահպանակները եւ կազմաստառները նորոգման ժամանակի,
փեղկերի կաշին տեղ-տեղ գունաթափ, մաշուած, վրան կան
քերծուածքներ եւ ճաքեր, երեւում է միջուկ-տախտակը, լուսանցակողերը մաշուած, խիստ աղտոտուած, սեւացած, խոնաւութիւնից թերթերը դեղնած, տեղ-տեղ առաւել գորշացած, թ. 179180, 181-182՝ միջեւ թափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ա. 1ա Կանովն յորժամ զութօրեա մանկունս եւ
կամ որքան եւ իցէ՝ մկրտել կամիցին – Բերէ մանկաբարձն զտղայն առ քահանայն... խնդրեցսուք հաւատով միաբան եւ ասէ ԲԺ.ան (12) Տէր ողորմեա՛:
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բ. 2ա-14ա [Կանոն մկրտութեան (ստ. լս-ից)] –
Տէր Աստուա՛ծ մեր, Աստուած բարերար...
Ծնթ. Ստ. լս-ներում գրուած են խորագրերի անունները:

գ. 14ա-7ա Կանովն նշան աւրհնելոյ – Պարտ է
քահանային նախ ընտրեալ կանօնօք զփեսայն...
– Գրչից 17ա (ստ. լս-ում, կարմիր թանաքով)՝ «Ո՜հ, ո՜հ չի
բանւեր»:

դ. 17ա-39ա Կանովն հանդերձ աւրհնելոյ – Յառաջն առնու քահանայն զխաչն եւ զՄաշթոցն... (20բ4ա Խրատ զգուշութեամբ, զոր քահանայն տացէ հանդերձելոցն պսակ... 24ա-7ա Խրատ վասն պսակին...
27բ-8բ [Երգ պսակի (ստ. լս.)]... 28բ-38ա [Պսակն է
(ստ. լս.)]... 38ա [Բաժակ աւրհնելոյ (ստ. լս.)]... 38ա9ա [Պսակ վերացման (ստ. լս.)]...):
– 38ա (ստ. լս-ում)՝ «Բաժակ աւրհնելոյ, յէրէց ըռաշ
(՞)»:
ե. 39ա-42բ Կանոն հաղորդ տալոյ տկարանաց,
որ մերձեալ են ի վաղճան – Առնու քահանան զփրկական խորհուրդն, շուրջառաւ...
զ. 42բ-63բ Կանովն ամենայն համօրէն ննջեցելոց
առ ի թաղումն – Սաղմոս, կցորդ. Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ ըստ... – 55ա-7բ Գանձս [(ստ. լս-ից)՝ մեռելոյն] – Մինդ ի յԷէն / Բանդ ի սկզբանէ... դուք բարով
կացէ՛ք, մընացէ՛ք. ողորմեաց: – 57բ-9ա Ողբ ի բերանոյ մեռելին – Ո՛վ քահանայք եւ վարդապետք աստուածաբան... զի Տէրըն քաղց[ր] է, պարտական
ողորմութեան: – 59ա-61ա Տաղ Ղարիպին ի Նաղաշ
եպիսկոպոսէ – Ղարիպին կեանքն է լալի, ողբերգական, / Դառն ու լեղի լի տրամութեամբ... եւ քեզ
ամէնքս երկըրպագեմք Աստուածածին:
է. 63բ-9ա Կանոն Այգոյն – Գան ի գերեզմանն եւ
ասեն զամբիծքն ի բուն: Շարական ստեղի ԴԿ. Յիսուս
միածին անմահութեանց... եւս առաւել ստացողի սուրբ
գրոցս (շագանակագոյնով, այլ ձեռքով՝ «Մխիթարին,
Միրաւթին, Շաղաւաթին») եւ ինձ մեղապարտ գրչիս
Յարութենին:
ը. 69ա-71բ Կանովն եւթն աւուրն – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն զամբիծսն, Շարական. Յիսուս
միածին...
թ. 71բ-87բ Կանով[ն] եւ կարգ տղայաթաղի –
Սաղմոս՝ Ցո՛յց ինձ ճանապարհ... – 74աբ Սրբոյն Գրիգորի ասացեալ – Եթէ մեք, որ կենդանիքս... ի տաճարի փառաց իմոց: – 80ա-2ա Ողբ վասն տղայոց մահու – Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ, / Քաղցըր
բնութիւն աստուածային մեզ դառնացաւ... լալով լացի
եւ ողբացի արտասուագին, / Դառն արտասուօք զողբս
ասացի նոր մեռելին: – 83բ-6ա Տղայթաղի այգոյն –
Գան ի գերեզմանն եւ ասեն զամբիծն... – 86ա-7բ
Տղաթաղի եւթն աւուր – Երթան ի գերեզմանն եւ ասեն
զամբիծսն...
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ժ. 87բ-93ա Կանովն հոգէհանգիստ առնելոյ ննջեցելոց եւ աղ աւրհնել[ոյ] վասն զենմանց, մատաղաց
խաչի աւրհնելոյ – Ասեն սաղմոս. Երանի որում
թողու...
ժա. 93ա-7բ Կանովն տեառնականի – Ածեն
զզուարակն ի դուռն եկեղեցոյն, առաջի խաչին...
ժբ. 97բ-110ա Կանովն խաչ աւրհնելոյ – Լուսանան նախ ջրով. Սաղմոս՝ Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից...
ժգ. 110ա-3ա Կանոն ջուր աւրհնելոյ յաւուր
յա[յ]տնութեան – Առեալ քահանայն զխաչն եւ զԱւետարանն... – 113ա-21ա Աւրհնութիւն ջրոյ, զոր ասացեալ է տեառն Բարսղի հայրապետին – Աւրհնեալ ես
Տէր Աստուած ամենակալ յամենայնի...
ժդ. 121բ-27բ Կանովն ապաշխարող առնելոյ –
Երթայ քահանայն մեղուցելովն ի դուռն եկեղեցոյն...
ժե. 127բ-36բ Կանովն մեծի հինգշաբթին զապաշխարողսն արձակելոյ – Յերրորդ ժամուն ժողովին ի
դուռն եկեղեցւոյն եւ այս կանոն կատարի. Սաղմոս Ծ.
Ողորմեա՛ ինձ Աստուած... 136բ-42ա Աւրհնութիւն մեծի աւագ հինգշաբթին, զոր աւրհնէ քահանայն զժամատունն հանդերձ ժողովրդեամբն – Տե՛ս, թէ յապաշխարող արձակել... 142ա-6բ Քարոզ պատուիրանին, զոր զեկուցանէ քահանայն ժողովրդեանն նախ
քան զպատարագն ի մեծի հինգշաբթին – Առեալ
զԱւետարանն ի գիրկն եւ կարկառեալ զձեռն ի վեր եւ
ասէ՝ Լուարու՛ք ինձ, որդեա՛կք իմ...
ժզ. 146բ-59ա Կանովն ոտնայլուային – Երկոյին
գան ժողովին յոտնայլուայն... – 151ա-3ա Երանելոյն
Յոհաննու վարդապետի, որ մականուն Պլուզ ասի
ասացեալ բան վասն սիրոյ – Աստուածասէր է, ասէ
Որդին որոտման, սիրելի աշակերտն Քրիստոսի՝ Յովհաննէս... եւ յանկեղծաւոր հաւատոց:
ժէ. 159ա-67բ Կանովն նաւակատեաց եկեղեցոյ
պղծելոյ յանօրինաց – Եւ շարժեալ սեղանոյն վերըստին հաստատել...
ժը. 167բ-70բ Կանովն աւազան աւրհնելոյ – Տանին զաւազանն ի տեղի իւր հաստատեն...
ժթ. 170բ-1բ Կանովն յորժամ նոր դուռն եկեղեցոյն հաստատեն ի տեղոջ իւրում – Եւ ասեն Սաղմոս՝
Խոստովան եղերուք...
ի. 171բ-2ա Կանոն հանդերձեղէն, սպասու աւրհնելոյ – Տանին յեկեղեցին առաջի բեմին...
իա. 172ա-3ա Կանոն սկի եւ մաղզման աւրհնելոյ
– Լուանան նախ ջրով եւ ապա գինով յեկեղեցւոջն...
իբ. 173ա-4ա Կանոն ժամահար աւրհնելոյ – Բերեն առաջի բեմին, լուանան նախ ջրով, ապա գինով...
– 173բ-4ա (ստ. լս.)՝ «Զժամս փայտից եւ յայլ
նիւթից աւրհնեալ»:
իգ. 174ա-6բ Կանոն խաչալուայ առնել – Սաղմոս,
կցորդ՝ Նըշանեցաւ...
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իդ. 176բ-9ա Կանոն սերմ եւ շեղջ եւ հնձան աւրհնելոյ – Սաղմոս՝ Քեզ վայել է աւրհնեալ...
– 179աբ Աղաւթք վասըն երաշտի – Տէր Աստուած,
որ յաղակս նախանձու լուար...
իե. 179բ Կանովն պղծեալ կերակրոց – Թէ ոք
ուտէ ի քրիստոնեէից... եւ քահանայն ասէ աղօթս ///:
իզ. 180ա [Աղօթք բժշկութեան. Մաթէոս Թ. 19] –
/// եւ գնաց զկնի նորա աշակերտօքն հանդերձ...
– 180ա-1ա Իւղաբերից՝ Աւետարանն ըստ Մարկոսի – Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ...
– 181ա-3ա Պաշտաման Աւետարաներն առաջին.
ըստ Մատթէոսի – Յայնժամ թողեալ Յիսուսի... զայն,
որ առաքեացն զիս:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, բոլորգիր
1. 1ա [Կալուածագիր] – Աստուած ողորմի Բատականից* նախնեացն ու հին եւ նոր ննջեցելոց հոգոյն.
ամէն: Որ Է. (7) կտոր հող ոխւ արած ի վերա Սուրբ
Աստուածածնին. ասէ անուն. մին Աթղի արտն է՝ ղիտր
մի ձեթ ղաբալն է, եւ մինն Վերին արտն է՝ կէս ղիտր
ղաբալն է, Ա. ծառերով արտն է՝ Ժ. նուկի ղաբալն է, Ա.
պզտիկ կտոր՝ Դ. նուկի ղաբալն է, Ա. դռան արտն է՝ Ժ.
նուկի ղաբալն է, Ա. Քռի արտ՝ Ը. նուկի ղաբալն է, Ա.
Սուրբ Շմաւոնի կտոր՝ Բ. նուկի ղաբալն է, բաղչէն մի
եկեղեցոյ տակն է՝ Գ. նուկի ղաբալն է, Հուուենց բաղչէն՝ Ը. նուկի ղաբալն է, ծառ մի յԵգաստար՝ նուկ մի
ղաբալն է: Ով որ տայ, Աստուած աւրհնէ եւ բարեխօս
լինի Սուրբ Աստուածածին եւ ի դրախտն Ադամայ
հրաւիրէ եւ զբարի մարդն աւրհնէ: Ով որ /// (1 բառ
անընթեռնելի) [Ս]ուրբ Աստուածածին գիտէ եւ զԱստուծոյ դատաստանն ի միտանէ եւ զղաբալն տայցէ.
ամէն:
*Բատականց՝ գիւղ Արեւմ. Հայաստանում, Վանի նահանգում, Վանա լճի հրվ. ափին (Հայաստանի եւ յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. Ա., Երեւան, 1986, էջ 614):

2. 185բ [Յիշատակք Բատականից Սուրբ Աստուածածնայ] – Յիշատակ է Բատականից արծթէ
սկիս եւ արծթէ խաչս, եւ ձնձղակս, շուրջառս, քաղուածու Շարակնոց եւ Ճաշու գիրքս ոխ[ւ] արած ի վերայ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Յակոբին: Ո՛վ լուսերամ դասք քահանայից եւ մանգուք եկեղեցւոյ, որք
հանդիպիք սուրբ հանդերձիս վայելելով կամ կարդալով, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք
|186ա| Բատականից նընջեցելոց Հոգոյն եւ այնոցիկ,
որ ոխվ արեր են զհանդերձս ի վերայ Սուրբ Աստուածածնին եւ այլոցն ամենեցոյն՝ մեծի եւ փոքու առհասարակ. ամէն: Ով որ գրաւէ կամ ծախէ, նա զանէ[ծ]քն
Կայենին առցէ եւ զայլս խաչհանողացն. ամէն:
Դարձեալ յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք
յԱղբակոյ Մարհասկէն՝ բիմի ծածկոց զանգ մի ոխվ
արար Սուրբ Աստուածածնին.
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Աստուած ողորմի Տէր Կարապետին՝ զանգ մի ետուր.
Աստուած ողորմի Փոխկէն, որ բուրվառ մի ետուր.
Աստուած ողորմի Թագուհին՝ շապիք մի ետուր.
Աստուած ողորմի Վանէսին, որ շապիք մի նայ ետուր.
|186բ| շապիք մի Մուղդ[ու]սի Մարգարիտ, շապիք
մի Խունաղէն, Աստուած ողորմի իւր. ամէն:
Աստուած ողորմի Թուրուանդին՝ շապիք մի նայ
ետուր.
Աստուած ողորմի Ամասին՝ շապիք մի ետուր.
Աստուած ողորմի Խանբէկոյն՝ շապիք մի նայ ետուր
(արտ. լս.՝ «բիմի ծածկոց»).
Աստուած զիւրանց հոգին լուսաւորէ. Դ. շապիք այլ
յառաջ ոխվ են արած.
Աստուած զիւրեանց միղքն թողու. ամէն:
Որ ամենայն բիմի ծածկոց մի Նսէֆիկն է տուեր.
Աստուած զիւր մեղքն թողու. ամէն:
Աստուած ողորմի Աղաբէկոյն, որ ծածկոց մի նայ
ետուր.
Աստուած ողորմի Ամիրջանին՝ բազպա'մ ետուր.
Աստուած ողորմի Եւային՝ ո[ւ]րար մի ետուր,
քամար մ'էլ նայ ետուր.
Աստուած ողորմի Սորբէցոյն՝ ծածկոց մի ետուր,
շապիք մի Լալիհան.
Աստուած զիւր մեղքն թողու.
Աստուած ողորմի Մամկէն, որ շապիք մի նայ ետուր.
ո՛վ քահանայք, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք սոցայ
ամենեցոյն. ամէն: Որ զհանդերձս ոխվ արին ի գիւղն
Բատականց, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնին, ո՛վ որ
հակառակէ, նայ զանէծքն ժառանգեսցէ. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1բ-2ա (ստ. լս-ում)՝ Սկսեալս իմ դու յաջողեա՛, Տէ՛ր Աստուած, եւ զաւարտն ի բարի կատարեա՛:
7բ-8ա (ստ. լս-ում)՝ Անմեղադիր լերու՛ք սխալ
գրչիս:
14ա Քրիստո՛ս Աստուած, ողորմեա՛ ստացողի
սուրբ գրոցս:
Ծնթ. Յաջորդ 2 տողը գրուած այլ ձեռքով եւ ջնջած.
նկատելի են՝ «Հօր Աստն ծնօղանց նորին»:
Տե՛ս նաեւ Բվնդ. 17ա, 38ա:

33բ-34ա (ստ. լս-ում) Ներեցէ՛ք խոշորութեան
գրչիս:
49ա (ստ. լս-ում) Ո՜հ, ո՜հ, նեղացեր եմ, եւ քունս
կու տանի, քէշի՛շ բաբայ:
50ա (ստ. լս-ում) Այսօր մեղայ. թողութիւն արա՛յ,
քէշի՛շ:
49բ (ստ. լս-ում) Թողութիւն արէ՛ք սուտ գրողիս
զսխալութիւն:
55ա (ստ. լս-ում)՝
Ո՜վ էրէց եւ քահանայ,
օսմանլերէն քէշի՛շ բաբայ,
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դու զգանձերն անուշ ասա՛յ,
արտասուք հա՛ն քասայ, քասայ,
մի ասեր, թէ ցուրտ է, գոյ մսայ,
քեզ պատրաստել կայ հարիսայ,
եւ զնընջեցեալ Քրիստոս ի հետ յիշեա՛յ,
ես խիստ կուլամ, քէշիշ կաշայ,
եւ դու զողբերս ամէն ասա՛յ:
Տե՛ս նաեւ Բվնդ.՝ 68բ:
79ա (ստ. լս.) Զկալատուիւն գրչիս մի՛ յիշընցահարէք:
86ա Որոց եւ զմեզ եւս, եւ զստացօղս սուրբ գրոցս,
եւ զմեղապարտ գծողս արժանի արասցէ, խաչեալ
թագաւորն մեր, որ օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
105ա (ստ. լս.) Զխոշորութիւն գիրս անմեղադիր
լերո՛ւք:
121ա Ո՛վ դասք լուսերամից, յորժամ զայս սուրբ
տօնս կատարէք, Աստուած ողորմի ասացէ՛ք զստացող
սուրբ գրոցս (այլ ձեռքով գրուած, ջնջած, կարդացվում է՝ «/// Աղութեկան, Մխիթարին, Շաղաւաթին,
Աստուած ողորմի զիւրեանց հոգին»):
141բ Աւրհնեսցէ Տէր Աստուած զստացող գրոցս
(այլ ձեռքով, նոտրգրով՝ «եւ ողորմի Մխիթարին եւ
ամենայն արեան մերձաւորաց նորին. ամէն:»):
127ա (ստ. լս.) Սխալութիւն գրչիս ներեցէ՛ք, միտս
առատ չէ՛, չէ՛, չէ՛:
153բ (ստ. լս.) Խոշորութեան գրիս թողութիւն
արէ՛ք, միտքս կորէ:
176բ (ստ. լս.) Սխալ գրչիս ողորմի ասէ՛ք եւ մի՛
զգանգս հայոյեսջիք, զի կար մեր այս էր, Տէ՛ր, Տէր:
182բ-3ա (ստ. լս) Անմեղադիր լերո՛ւք խոշորութեեան գրոյս:
183բ Փա՜ռք Հօրն, երկրպագութիւն Որդոյ եւ փառաբանութիւն Հոգոյն Սրբոյ մատուցանեմք քեզ՝ համագոյ սուրբ Երրորդութիւն, անբաժանելի եւ միասնական աստուածութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Շնորհօք ամենազօր եւ ամենակալին Աստուծոյ, որ ետ կարողութիւն տկար եւ անիմաստ, անարհեստ, մեղսաթաթախ եւ Է. մահացու մեղաց լուծած սուտանուն
Յարութեն ծառայ Աստուծոյ, սկսայ եւ ողորմութեամբ
նորին կատարեցի սուրբ գիրքս, զոր արարեալ է սուրբ
վարդապետն Մաշթոց, որ ունի հաւաքեալ յինքեան
զկարգաւորաթիւն եւթն խորհրդոյ եկեղեցւոյ: Արդ,
երես անկեալ աղաչեմ զձեզ, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ օրինակ[ել]ով, յիշեցէ՛ք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զանարժան Յարութեն եւ ծնօղքն իմ՝ զԹումայ էրէցն, զԽալխաթուն եւ ամենայն արեան մերձաւորքս իմ մի ողորմիւ արժան արէ՛ք, եւ Աստուած ձեզ
ող|184ա|որմի. ամէն: Արդ, գրեցաւ սայ ի քաղաքն
Վան, ընդ հովանեաւ Սուրբ Էջմիածնայ եւ Սուրբ
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Գէորգայ զօրավարայ, եւ սուրբ Սանդխտոյ կուսէն եւ
Թաթէոսի սուրբ առաքելայ, եւ Թուխմանուկ սուրբ
Աւետարանայ, ի թվականիս մերոյ ՌՃԾԶ. (1707 թ.)
ամի, Ապրիէլի Ա., եւ ստեղծողին փա՜ռք յաւիտեաս.
ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. Յետին ստացողի. 186ա (1712 թ. բոլորգիր)
Յաշատակ է Բատականից Սուրբ Աստուածածին,
Սուրբ Գէոր<ա>գայ զուրավարին, Սուրբ [Ն]շանին,
Սուրբ Սարգըսին. ով որ ծախէ կամ գրաւէ, նայ անէծքն
Կայենին առցէ պատառ Ուդայի, թվին ՌՃԿԱ. (1712):
2. 13բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Փաշենց Մխիթարին,
կնոջն՝ Մրւաթին, ծնօղացն՝ Ասքանդարին, Աղաբէկին,
Շաղաւթին, որդոյն Շաղաւաթին. ամէն: (նման տե՛ս
17ա, 39ա, 63բ, 68բ, 71ա, 87բ, 109բ-10ա, 121բ-2ա, 159ա):
3. 17ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր)Աստուած ողորմի ասացէ՛ք, Փաշենց Մխիթարին եւ ամենայն ազգին. ամէն.
4. 184ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէ՛ք Մխիթարին,
կողայցոյն՝ Մրւայթին, որդոյն՝ Շաղաւայթին, եղբօր՝
Շաղաւայթին, հօր՝ Այսքանդարին, կողայկցոյն՝ Աղաբէկուն. Աստուած լուսաւորէ զիւրեանց հոգին. ամէն:
5. 184ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Ես՝ Մխիթար, գնեցի ի
սուրբ Մաշթոցս հալալ վաստակոց իմոց. մարդոյ դաւի
դալապի ինի (=ինչ) չկա, ինչ մարդ դաւի անէ, զանէծք
առցէ:
6. 184բ (ԺԹ. դ., նոտրգիր) /// (1 բառի չափ)
Փաշենց ես՝ Մխիթար, գնեցի ի սուրբ Մաշթոցս եւ ոխւ
արի ի վերայ Բէտէկանից Սուրբ Աստուածածնին,
անչինչ յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծնօղաց իմոց. ամէն:
Աստուած զէն քահանէն աւրհնէ, որ հնամ տանէ ի վերայ. ամէն: (2 տող չգրած) Ինչ մարդ դաւ[ի] անէ,
զանէծքն Յուդային առցէ եւ խաչհանողացն. ամէն:
7. 185ա (ԺԸ. դար, բոլորգիր) /// ողորմի. ամէն:
Արդ, աղաչէմ զամենեսեան, որք խանդիպիք աստուածայշունչ սուրբ տառիս, յիշեցէ՛ք եւ Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք Բատականից Փաշենց Մխիթարին, կողակցոյն՝ Մրուաթին, ծնօղացն՝ Ասքանդարին, Աղաբէկուն,
եղբօրն՝ Շաղաւաթին, որդոյն՝ Շաղաւաթին, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց նոցին՝ կենդանեաց եւ մեռելոց. ամէն: Արդ, ես՝ Փաշենց Մխիթարս, ըստացա
զսուրբ Մաշթոցս, որ է գիրք օրինացն Աստոծոյ եւ Է.
խորհրդեան սուրբ եկեղեցոյ եւ քահանայագործութեանն օրինաց ազգին հայոց՝ յիշատակ հոգոյ իմոյ, եւ
արարի ոխւ ի գեաւղն Բատականց, ի դուռն Սուրբ
Աստուածածնին եւ Սրբոյն Գէորգեա զօրայվարին եւ
Սուրբ Նշանին՝ անջինջ յիշատակ իմոյ եւ ծնաւղաց
իմոց: Ով հեռացուցանէ ի դրանէ սուրբ եկեղեցոյս,
ծախէ կամ գրաւ դնէ, զանէծքն զօձին եւ զԱրիոսին
առցէ. ամէն: Աստուած զայն քահանայն, եւ զայն
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սարկաւագն, եւ զայն սպասաւորն աւրհնէ, որ խնամ
տանէ սուրբ գիրքս |185բ|եւ լաւ պահէ ի հրոյ, ի ջրոյ, ի
ձիւնէ, յանձրեւէ, ի գէճ եւ յայլ աղտեղի տեղաց եւ ասէ:
Դարձեալ Աստուած ողորմի Փաշենց Մխիթարին,
կնոջն Մրւաթին, ծնօղացն՝ Ասքանդարին, Աղաբէկուն,
եղբօրն՝ Շաղաւաթին, որդոյն՝ Շաղաւաթին, եւ
ամենայն ազգի նոցին. ամէն:
8. 1ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Աստուած ողորմի ասացէ՛ք
Բատականից Փաշենց Մխիթարին, կողակցոյն՝ Մրւաթին, ծնօղացն՝ Ասքանդարին, Աղաբէկուն, եղբօրն՝
Շաղաւաթին, որդոյն՝ Շաղբաթին, որ գընեց ըզսուրբ
գիրքս, որ կոչի Մաշթոց եւ ոխւ արաւ ի վերայ Բատականից սուրբ Աստուածածնին. Աստուած լուսաւորէ
զնորա հոգին. ամէն:
9. (1713 թ., նոտրգիր) 185բ Գրեցաւ յիշատակս ձեռամբ Ստեփանոս սարկաւագիս, թվին ՌՃԿԲ. (1713)
ամին, ի կաթողիկոսութեանն Աղթամարայ տեառն
Գրիգորի, եւ վերայկացու եւ առաջակայ նորին Սուրբ
Աթոռոյ պարոն Վարդին եւ գեաւղի քահանայից՝ տէր
Աւիտիսին, տէր Ստեփանոսին, տէր Կարապետին,
տէր Սարգըսին, տէր Գրիգորին, տէր Յոհանին, Մուր[ատ] սարկաւագին, Թոմայ սարկաւագին, ժամահար
Յուսէփին, լաւ պահողին. ամէն:
10. 184բ (ԺԸ դ., բոլորգիր) Աստուած աւրհնէ
զԽլաթն, Աստուած ողորմի իւր հօր տէր Մխիթարին եւ
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մօրն, կողակցոյն՝ Հուռումին, որ Գ. ղուռուշի մոմ եդ ի
դուռն Սուրբ Աստուածածնին. երբ որ մոմ վառւի, նոր
բերէ: Աստուած լուսաւորէ իւրեանց հոգին. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «Մաշտոց
թղթեայ, բոլորգիր, որ/// թվին ՌՃԾԶ. 1707», Ա. կազմաստառին փակցուած թերթիկին՝ «1273/3376»,
«ՌՃԾԶ.-1707, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «Մաշտոց /
Ձեռագիր թղթեայ, բոլորագիր, գրեալ / ի Վան, ձեռամբ ոմն Յարութիւնի, / ի թուին հայոց ՌՃԾԶ., Ա.
Ապրիլի: / Յիշատակարան ի վերջն՝ / թղ. 183բ: / Յիշատակարան ստացողի Մաշտոցիս Փաշենց / Մխիթարայ՝ թղ. 185ա (սկիզբն սակաւ ինչ թերի) / Այլ յիշատակարան գրեալ ձեռամբ Ստեփաննոս սարկաւագի,
թվին ՌՃԿԲ. (1713) ի կաթողիկոսութեանն / Աղթամարայ տեառն Գրիգորի՝ թղ. 185բ: / Անօթք, գրեանք Բատականից Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ՝ թղ. 185բ:
/ Մատենադարանապետ Սահակ վարդապետ / Ամատունի», 106բ, 107ա՝ հայերէն այբուբենի տառերը:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 49բ (ստ. լս-ում)՝ «Թողութիւն արէ՛ք
սուտ գրողիս զսխալութ. թուղ», 54բ՝ «Ե, մարդասիրութիւն, վասն կեցցէ մեղիցէ, արքայութիւն, արքայութիւն, վայել, վալել, ե», 141բ «Ծնողաց իմոց Վարդանին, ծերոց զգաստութիւն, տղայոց պահպանութիւն»,
142ա՝ «Մխիթարին. ամէն, Մորւատին. ամէն»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ վարդեակ, թռչնագիր Ա, Բ՝ 141բ:
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ՍՐԲՈՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԹԵՐԹ՝ 44. չգրուած 1աբ, 2բ, 4բ 43, 44: ՊՐԱԿ՝ 1-4x12 (4՝ 6,
2՝ 14): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, ճնշադրոշմով՝ թագակիր ձուածիր, կենտրոնում՝ «CF» «CГ», ներքեւում՝ «ВГ || У. О. СЕРГİЕВСКОЙ»:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,7x15,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (16x12). սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 6ա): ՏՈՂ՝ 19: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ եւ սեւ մոմլաթ, արտաքին անկիւններն ու մէջքը սեւ կաշի,
միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կապոյտ ցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ-Գ, սպիտակ,
չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 6ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը եւ մէջքը մաշուած, թերթերին զանազան բծեր, որոշ թերթերի՝ սուր գործիքի հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-42ա (Տիտղ.) Դիտաւորութիւն ճշմարտութեանց սրբոյ Աւետարանին, յօրինեալ ի 1861 ամի,
Սուրբ Էջմիածին
3ա-4ա Յառաջաբան – Փորձիւ ստուգեալ է այս

ՌՅԺ. – 1861

առած բարոյական «եթէ ի փոքունց ոչ զգուշասցիս, ի
մեծացմեծաց վտանգեսցիս»... ըստ հոգւոյ եւ ըստ
մարմնոյ, որոյ բարեմասնութեանց ցանկալով, մնամ
աղօթարար ի բոլոր սրտէ. վշտալի Մատթէոս կաթողիկոս ամենայն Հայոց:
ա. 5ա-9ա Բան Առաջին – Զնորալուր զայն վերտառութիւն Վարք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
տալ սրբոյ Աւետարանին... աններելի յանդգնութիւն է
զաստուածաւանդ անուն սրբոյ Աւետարանին Յիսուսի
Քրիստոսի փոխել եւ անուանել զնա վարք Յիսուսի
Քրիստոսի եւ պատմութիւն վարուց Յիսուսի Քրիստոսի:
բ. 9բ-15բ Բան Երկրորդ – Ի վերայ բանին երջանիկ
ծերունւոյն Սիմէօնի, որ խորհրդաւոր իմն բարեբանութեամբ ասաց առ սուրբ կոյսն... Սա կայ, ասէ, ի
կանգնումն եւ ի գլորումն բազմաց:
գ. 15բ-9ա Բան Երրորդ – Ընթեռնումք ի սուրբ Աւետարանի. եթէ Յիսուս փրկիչն մեր առակօք սկսաւ քարոզել խստասիրտ ժողովրդեանն... շփոթել մտաց այն
բացատրութեան, զոր տուեալ է հեղինակն:
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դ. 19ա-21բ Բան Չորրորդ – Կենարարն Տէր Յիսուս
Քրիստոս յազագս փրկագործ եւ կենարար հաղորդութեան աստուածահրաշ խորհրդոյն այսպէս աւետարանեաց... զբովն մաքրի, զարիւն ըմպէ, զՈրդի ընդ Հօր
փառաւորէ:
ե. 21բ-5ա Բան Հինգերորդ – Թագաւորն թագաւորաց Յիսուս Քրիստոս աղաչէր յամենայն հարկաց
կայսեր... պարտիզպանն խօսի երբեմն բան արժանաւոր. Տար. առած. 451:
զ. 25ա-7բ Բան Վեցերորդ – Ուղղամիտ մեկնիչք
կամ բացատրողք Քրիստոսի սրբոյն Աւետարանին կարի զգուշացուցեալ են... սրբազան հարց հոգեբուղխ
վարդապետաց:
է. 28ա-30ա Բան Եօթներորդ – Յիսուս Քրիստոս ի
հրաշալի մարդեղութեան իւրում ոչ միայն տնօրինեաց... զանձն ապրեցուսցես եւ զայնոսիկ, որք քեզ
լսիցեն. Ա. Տիմ. Դ. 16:
ը. 30ա-3ա Բան Ութերորդ – Փրկիչն աշխարհի զոր
ինչ աստուածային բանիւն վարդապետէր ի փրկութիւն
հոգւոց մերոց... գնաց ամենայնիւ զհետ թելադրութեան այսոյն չարի:
թ. 33բ-6ա Բան Իններորդ – Հաւատամք ի յարութիւն մեռելոց արդարոց եւ մեղաւորաց եւ ի յանդիման

1592

լինել ամենեցուն... ապա թէ ի մեռելոց ոք երթայ առ
նա, ոչ լսեն. Ագաթ. տիպ. Պօլսոյ երես 171:
ժ. 36բ-40բ Բան Տասներորդ – Ի սուրբ աւետարանական բանից հաւատեալ գիտեմք, զի սրբազան առաքեալք նախ քան զյարութիւն փրկչին մերոյ... մինչեւ
զգենուցուք զօրութիւն ի բարձանց. Ղուկ. ԻԴ. 49:
ժա. 40բ-2ա Վերջաբանութիւն – Քրիստոնէական
ճշմարիտ կրօնք մեր իրաւամբ պարտաւորեն զմեզ
աչալուրջ զգուշութեամբ դիտողութիւնս առնել... զի
Աստուած Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Հայրն փառաց տացէ ձեզ զՀոգին իմաստութեան եւ յայտնութեան գիտութեամբ իւրով. Եփես. Ա. 13-17: Վախճան:
Բ. 42բ Սուրբն Եփրեմ Խորին Ասորւոյ ի ճառ
մարգարտին (խորգգ.՝ վերջից) – Սիրեմ զքո զԱւետարանդ, Տէ՛ր, զի յորժամ քաղցենամ կերակրէ զիս...
բայց եթէ առ ի միաբանութիւն քեզ:
Տե՛ս Եփրեմ Ասորի, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ 1836,
հտ. Բ., էջ 347:

ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա՝ «1274/3377», «1861, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Գգ՝ «3 աւարտեալ»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԳՐԻՉ՝ Համբարձում դպ., Գալուստ Մարտիրոսեան: ՍՏԱՑՈՂ՝
Գալուստ սրկ. (գրիչը):
ԹԵՐԹ՝ 113 (գրիչ էջակալում՝ 1-159, որ է՝ 8ա-87բ, 3-40, որ է
93ա-111բ). չգրուած 1ա-3բ, 4բ, 7բ, 90-91, 112-113: ՊՐԱԿ՝ 112x8 (1՝ 11, 2՝ 6, 3՝ 9, 7, 9, 11՝ 10, 12՝՝ 13): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. ճնշադրոշմով՝ թագ, ներքեւում «BATH» (թ. 3-6, 11-14, 27-31, 35-38,
47-56, 61, 91-95, 101-106): ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21x16,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (17,5x12,3), սահմանագծուած սեւով: ԳԻՐ՝ շղագիր
(նմուշ՝ 82բ). ունի յիշագրf': ՏՈՂ՝ 24-25: ԿԱԶՄ՝ կապոյտ ծաղկաթուղթ, մէջքը, արտաքին անկիւնները՝ սեւ կաշի, միջուկը ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ, լուսանցակողերը դեղին:

Նմուշ 82բ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի արտ. եզրերը մաշուած, երեւում է
միջուկ-ստուարաթուղթը, կաշուի վրայ ցեցի անցքեր, թ. 1, 2, 113՝
մասն կազմաստառի, թերթերին զանազան բծեր, խոնաւութեան
հետքեր, թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով թ. 108-112՝
գրադաշտը գունափոխուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4ա-88բ (Տիտղ.) Վահան հաւատոյ ուղղափառութեան Հայոց, շարադրեալ ուղիղ քննութեամբ եւ
աստուածաբանական ոճով, անպատրուակ դիտո-

ՌՅԺ. – 1861

ղութեամբ եւ բացայայտ եզերօք, աշխատասիրութեամբ տեառն հօր Միքայէլ վարդապետի Չամչեան,
1776: Վկայեալ յաղագս ուղղափառութեան սորին
ըստ նրբազննին քննութեան սուրբ ժողովոյն Հռոմայ, որ կոչի Տարածութիւն հաւատոյ, եւ վերնագրական դրոշմիւ սրբազան պապին եօթներորրորդ Պիոսի քահանայապետի: Համառօտեալ ի բուն սկզբնագիր մատենէն, ծաղկաքաղ հաւաքմամբ գլխաւոր
խնդրոց, նովին շարադրութեամբ իսկ հեղինակին՝
առանց փոփոխելոյ եւ ո՛չ բառ մի անգամ, յումեմնէ
ճշմարտասիրէ: Արդէն օրինակեալ ի սրբագիր օրինակէ ձեռամբ ուրումն նուաստ ուսումնասիրի, զգուշութեամբ եւ հաւատարմութեամբ, ի պէտս իւր: Ի
հայրապետութեան աստուածարեալ սրբազան կաթողիկոսի ամենայն Հայոց տեառն տեառն Մատթէոսի առաջնոյ, ի 20 Սեպտեմ[բերի] 1861 ամի եւ
յազգական ՌՅԺ., ի Սուրբ Էջմիածին:
Տե՛ս ձեռ. 1936 1ա-64բ: Յառաջաբանութիւն հեղինակին/
5ա-7ա: ա/8ա-11ա: բ/11ա-5ա: գ/15ա-7բ: դ/18ա-9բ: ե/20ա33բ: զ/33բ-40ա: է/40ա-6բ: ը/46բ-68ա: թ/68ա-73ա: ժ/73ա-6բ:
Վերջաբան/76բ-7ա: Թուղթ նորին վեր[ապատուելի] հօր Միքայէլ վարդապետի Չամչեան, որ գրէ առ աշակերտս իւր ի վանս
սրբոյն Ղազարու, ի Վենետիկ, վասն գողութեան Վահան հաւատոյ կոչեցեալ մատենին/77բ-82ա: Օրինակ համառօտ թղթոյն/
82բ: Թարգմանութիւն արդար Վճռոյ Պիոս Է. պապին Հռոմայ,
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վասն Վահան հաւատոյ կոչեցեալ մատենին եւ հեղինակի նորուն հ. Միքայէլ վարդապետի Չամշեան/82բ: Յայտարարութիւն
ողջամիտ դաւանութեան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ ի
հ[այր] Պօղոս վարդապետէ Թնկրեան՝ յաշակերտէ վարդապետ
հայր Միքայէլ վարդապետի Չամչեան. զայս գրեալ ի Պօլսոյ առ
սուրբ աթոռն Էջմիածին/84ա-7բ: Ցանկ գրքոյս/88աբ:

Բ. 92ա-111բ (Տիտղ.) Բացատրութիւն սուրբ հաւատոյն Հայոց եկեղեցւյ, արարեալ երանելւոյն Ներսիսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի, գաղափարեալ ի ճիշտ օրինակէ ի ձեռն ձեռնասուն աշակերտի սրբազան կաթողիկոսի ամենայն հայոց
տեառն Մատթէոսի առաջնոյ սարկաւագ Գալստի՝
միաբանի Սրբոյ կաթողիկէ Էջմիածնի: Ի 1 Հոկ[տ]ե[մբերի] 1861 ամի եւ յազգական ՌՅԺ., ի Սուրբ
Էջմիածին. |92բ| Երանելոյն Ներսիսի Տարսոնի
եպիսկոպոսի բացայայտութիւն արարեալ դաւանութեան սուրբ հաւատոյն. |93ա| Օգնեայ սուրբ Երրորդութիւն. Հաւատամք ի մի Աստուած Հայրն ամենակալ, արարիչ երկնի եւ երկրի... աստուածութեան Հօր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Վերջ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 4ա:
89ա Յիշատակարան – Զգաղափար համառօտութեան ընտիր մատենիս մակագրեալ Վահան Հաւատոյ,
յօրինելոյ ի բազմարդիւն հայր Միքայէլ վարդապետէ
Չամչեան, գտանելով իմ առ սրբազան Յովհաննէս
եպիսկոպոսն Ասլանեանց՝ միաբան մօրն լուսոյ կաթողիկէ մայր եկեղեցւոյն Սրբոյ Էջմիածնի, ետու օրինակել ձեռամբ շնորհունակ Համբարձում ուրարակիր
դպրի՝ միաբանակցի մերում, ի պէտս եւ յընթերցասիրութիւն նուաստութեան իմոյ, եւ մանաւանդ՝ յօգուտ եւ
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ի յիշատակ ազգի եւ եկեղեցւոյ եւ ամենայն յետագայից: Արդ, որք հանդիպեալ այսմ մատեանի՝ վերահասու
լինիցիք ճշգրիտ ապացուցից ուղղափառ դաւանութեան, ծիսից եւ արարողութեանց Հայոց, յորս, թէպէտ
եւ գտանին ինչ-ինչ բանք ընդդէմ ընդունելութեան
մերս Հայաստանեայց եկեղեցւոյ՝ գրեցէ առ երկիւղի
հարեւանցի նշանակեալք ի հեղինակէ մատենին, բայց
եւ այնք յոյժ կարեւոր մեզ տեղեկութիւնք են՝ ի գիտութիւն գործածութեան, զինուց հակառակորդաց, զորոց
բուռն հարկանեն ի դէպս ինչ վիճաբանութեան ընդ
լուսաւորչածին որդիս Հայաստանեայց եկեղեցւոյ:
Արժանի համարեսջիք յիշելոյ յաղօթսն ձեր զհոգեւոր
ծնօղն իմ՝ զաստուածարեալ |89բ| սրբազան Մատթէոս
կաթողիկոսն, որոյ յորդորանօք ձեռնասուն նորին
յանձն առի գաղափարել տալ զսոյն, որ եմ միաբան
Սրբոյ էջմիածնի՝ սարկաւագ Գալուստ Մարտիրոսեան Աղէքսանդրապօլցի, եւ յիշողքդ յիշեալ լիջիք ի
Քրիստոսէ Աստւծոյ:
Ի հայրապետութան կաթողիկէ Սրբոյ Էջմիածնի
տեառն տեառն աստուածընտիր կաթողիկոսին ամենայն Հայոց Մատթէոսի առաջնոյ Կ. Պօլսեցւոյ, աւարտեալ յամի Տեառն 1861, ի 20 Փետ[րվարի] եւ յազգական ՌՅԺ., ի գերագահ Մայր Աթոռ Սրբոյ Էջմիածնի:
Տե՛ս Տիտղոսաթերթ՝ 92ա:

ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին դրոշմուած՝ «/// հաւատոյ ուղղափ/// Հայոց», 1ա՝ «1275/3378», «1861, Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 113բ «գերահրաշ»:
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ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԺԹ. դար
ԹԵՐԹ՝ 169 (գրչի էջակալում՝ 1-313, որ է՝ 10-147). չգրուած՝
1բ, 4բ, 5ա-9ա, 146բ, 163բ-169բ: ՊՐԱԿ՝ 1-13x12 (1՝ 7, 5, 9, 12՝
10)+1+2x10+3): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. ճնշադրոշմով՝ 14ա, 26ա՝ «Сурской Сергеева Фабрики. N 6 », 49ա, 60ա եւ այլուր՝ «Фабрики Реинера. N 4»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 21,2x17: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (17.5x12): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 11ա): ՏՈՂ՝ 24-26: ԿԱԶՄ՝
մուգ վարդագոյն թուղթ, արտ. եզրերը կանաչ, ներք. եզրերը՝ բաց
վարդագոյն, մէջքը՝ կապոյտ թուղթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ,
աստառը՝ սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 11ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, տեղ-տեղ գունաթափ,
Բ. փեղկի վրայ կան ցեցի անցքեր, մէջքը մաշուած, ստ. մասից 2

սմ չափով Բ. փեղկից անջատ, լուսանցակողերը աղտոտուած, թ.
6-7՝ արանքում 1 չգրուած թերթ կտրած-հանած, թ. 100-111՝ հիմքին ամրացուած 1 թելով:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2ա-163ա Ուղեցոյց քրիստոնէական ուղղափառ
վարդապետութեան
– 2բ [Բնաբան] – Մտիք ընդ մեզ... եւ սակաւք են,
որք գտանին (Մատթ Է. 13. 14): Ունիմք այսուհետեւ,
եղբա՛րք, զհամարձակութիւն... այսինքն՝ է մարմնոյ
իւրոյ (Եբր. Ժ. 19. 20):
– 3ա-4ա Յառաջաբան – Քրիստոնէական ուղղափառ ճշմարտաքարոզ վարդապետութիւն ուղղեցոյց
պարգեւեցաւ մեզ... Որում եւ ես յաւէտ ցանկացեալ
սրտի մտօք, մնամ աղօթարար վասն բարեմասնութեան
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սիրելի ազգիս Հայոց: Մատէոս կաթողիկոս ամենայն
Հայոց:
– 9բ Թէպէտ զձեր իսկ կոչումնդ տեսէք... որպէս զի
մի՛ պարծեսցի ամենայն մարմին առաջի Աստուծոյ (Ա.
Կորն. Ա. 26-29)
Ծնթ. 10 տողանոց այս հատուածը վերեւից եւ ներքեւից
առնուած է հորիզանական գծերի մէջ, այնուհետեւ՝ նոյն
թանաքով խաչաձեւ ջնջուած:

ա. 10ա-33բ [Մասն Ա.] (դաս Ա-Թ.) – Հարցումն.
Քրիստոնէական վարդապետութիւն ասելով զի՞նչ
պարտիմք իմանալ: Պատ. քրիստոնեական վարդապետութեամբ ուսանիմք եւ իմանամք զհոգեւոր խորհուրդս աւետարանական ճշմարտութեան... բայց ի
պտղոյն մահու արգել. Ներսես Շնորհալի, յԱրարչականն:
բ. 33բ-40բ Մասն Բ. (հատուածք Ա-Գ.) – Հարցումն. Զի՞նչ ուսուցանէ մեզ երկրորդ մասն հանգանակին հաւատոյ, զոր խոստովանիք այսպէս... մոլորեալ
ոչ բարի բնութեանս. Ներսես Շնորհալի, ի Շար՛՛:
գ. 41ա-2բ Մասն Գ. – Հարցումն. Զի՞նչ իմաստ հաւատոյ տայ մեզ այս պարբերութիւն հանգանակին,
որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի...
կարծին կոյրքն մտօք, հաւանականքըն՝ Սաբելին. Ի
Յիսուս Որդի, երես 193:
դ. 42բ-8ա Մասն Գ. (=Դ.) – Հարցումն. Այս չորրորդ մասն հանգանակի հաւատոյ անշուշտ տայ մեզ
հաւատով խոստովանիլ զսքանելի մեծ խորհուրդն
մարդեղութեան Բանին Աստուծոյ... ծնանելով զտիեզերս յորդեգրութեան շնորհս. Ի Շարակնոցի:
ե. 48ա-63ա Մասն Ե. (հատուածք Ա-Գ.) – Հարցումն. Այս մասն հանգանակին տայ մեզ խոստովանել
զՅիսուս Քրիստոս փրկիչ մեր այսօրինակ դաւանամամբ... որ զմեղօք մեռեալ բնութիւնս բարձրացուցեր
յերկինս. Շար՛՛:
զ. 63ա-65բ Մասն Զ. – Հարցումն. Այս մասն
հանգանակին զի՞նչ ուսուցանէ մեզ առ ի հաւատալ
սրտի մտօք, թէ գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք
Հօր՝ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս... փրկիչ աշխարհի եւ ազատիչ ազգի մարդկան. Շարա՛՛:
է. 65բ-71ա Մասն Է. (հատուածք Ա-Բ.) – Հ՛՛. Արդեօք այս մասն հաւատոյ հանգանակին զի՞նչ տայ մեզ
ծանօթիւն խոստովանելով, եթէ հաւատամք եւ ի Սուրբ
Հոգին յանեղն եւ ի կատարեալն... ի ձեռն Յիսուսի
Քրիստոսի. Ա. Պետրոս, Բ. 5:
ը. 71ա-85բ Մասն Ը. (հատուածք Ա-Բ.) – Հարցումն. Զի՞նչ ներածութիւն տայ մեզ այս մասն հանգանակի հաւատոյ, եթէ հաւատամք ի մի միայն ընդհան-
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րական եւ առաքելական եկեղեցի... քարոզեցաւ ծագաց աշխարհի. Նար՛՛, Ի ճառ առաքէ՛՛:
թ. 85բ-8ա Մասն Թ. – Հ՛՛. Այս մասն հաւատոյ
հանգանակին զի՞նչ կարեւոր հրահանգս քրիստոնէական ճշմարտութեան տայ մեզ, զի այսպէս խոստովանիմք... այլ ի այն հեղգանաս ննջելով. Ճոն Բարսեղ, Ի
մեկնութիւն Մարկոսի ԺԴ.:
ժ. 88ա-9ա Մասն Ժ. – Հ՛՛. Զի՞նչ կարեմք իմաստասիրել յայս մասին ուղղափառ խոտովանութեան մեր ի
յարութիւն մեռելոց... առաջին պտուղ ննջեցելոց. Ա.
Կորն՛՛, ԺԵ. 16-20: Բ. Կորն՛՛, Դ. 14: Ա. Թեսաղ՛՛ Դ. 12-13:
ժա. 89ա-90բ Մասն ԺԱ. – Հ՛՛. Զի՞նչ տայ մեզ յիշել
սոյն մասն հանգանակի հաւատոյս, զոր խոստովանիմք
այսպէս. «Ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց»:
ժբ. 90բ-4բ Մասն ԺԲ. – Հ՛՛. Այս վերջին մասն
հանգանակին հաւատոյ զի՞նչ պայծառ եւ փառաւոր
գաղափար տայ մտաց մերոց... ի լուսաւորութիւն գիտութեան փառացն Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի. Բ.
Կորն՛՛, Դ. 2-6:
ժգ. 94բ-111ա*, 112ա-6բ Դաս Ժ. (հատուածք ԱԷ.) – Սուրբ եկեղեցին Քրիստոսի քանի՞ փրկարար եւ
սրբագործ խորհուրդս ունի աւանդեալս եւ հաստատեալս ի Քրիստոսէ... ոմն այսպէս եւ ոմն այնպէս. Ա.
Կորն. Է. 7:
*100ա՝ Բ. Հատուածից առաջ, «Աստ 4» գրութիւնից յետոյ
կարդալ 111բ, որի արտ. լս-ում կայ՝ «Այստեղ գրելի է ի միւս
երեսն 4» նշումը:

ժդ. 116բ-32բ Դաս ԺԱ. (հատուածք Ա-Ե.) – Հ՛՛.
Զի՞նչ զանազանութիւն եւ գերազանցութիւն ունի նոր
եւ շնորհական օրէնքն, քան զհին Մովսիսական
օրէնս... ի պտղոյ նոցա, ասէ, ծանիջիք զնոսա. Սարգիս
Շնորհալի, Ի Մեկնութիւն Կաթողիկեայց Ա., Յովհ. Ճառ. Զ:
ժե. 132բ-46ա Դաս ԺԲ. (հատուածք Ա-Թ.) – Հ՛՛.
Քրիստոնէական
ուղղափառ
սուրբ
կրօնին
վախճանական դիտումն եւ վերջին նպատակն ո՞ւր
հայի եւ կամ ո՞ւր հասուցանել խոստանայ... նա մեծ
կոչեսցի յարքայութիւն երկնի. Մատ՛՛ Ե. 19:
ժզ. 147ա-63ա Դաս ԺԳ. (հատուածք Ա-Է.) –
Առհասարակ մանկունք ուղղափառ սուրբ եկեղեցւոյն
Քրիստոսի քանի՞ տեսակս քրիստոնէական բանից
պարտաւորին... օրհնեալ եւ փառաւորեալ յերիցս յաւիտեան եւ անդր, քան զպայման սահմանի իմանալեացն
յաւիտենից. ամէն: Վերջ:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «1276/3379», այլ թանաքով՝ «ԺԹ.
Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս»:
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 293. չգրուած՝ 292ա-3բ: ՊՐԱԿ՝ Զ-Լx12 (Զ՝ 8, Լ՝ 9):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թ. 111 այլուր՝ գծային խաչ՝ պսակուած երեքնուկով, որի կողային թեւերն աւարտւում են «A» եւ «C» տառերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20x14,8: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (14.5x9.5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 21ա): ՏՈՂ՝ 25:
ԿԱԶՄ՝ Բ. փեղկը եւ թիկունքը դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն
կաշի, Ա. փեղկը՝ վարդագոյն մոմլաթ, միջուկը՝ Բ. փեղկ՝ տախտակ, Ա. փեղկ՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ Ա. փեղկ՝ սպիտակ
թուղթ, Բ. փեղկ՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ թուղթ (Ա. փեղկ՝ մասն կազմաստառի):

զինչ լինիս, եթէ ոչ ընդ հրեայսն տաջեսցիս, որք
զՔրիստոս ապտակեցին. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
փառք ընդ Հօր եւ ընդ Հոգոյն սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԹ. դար, շղագիր
1բ [Վասն կաթողիկոսաց Հայոց] – Ի Լուսաւորչէն
մինչեւ Սահակ հայրապետ ի Ղայսերի ձեռնադրէին
կաթողիկոսունք... եղբարք Զաքարիայ. եւ Իվան դարձաւ վրացի, եւ եղբայրն՝ ոչ, նա խնդրէր վրան, զի պատարագ արասցեն:
Տե՛ս ձեռ. 1731, Բ, 76բ-7ա:

Նմուշ 21ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում, Ա. փեղկն իր
կազմաստառով եւ պահպանակներով նոր՝ ստուարաթղթով եւ
մոմլաթէ կազմով, Բ. փեղկը եւ մէջքը՝ հին մաշուած կաշին, Ա.
փեղկը մասամբ առանձնացուած ձեռագրից, 3 կապիչները եւ
դռնակն ընկած, երեւում են հիմքերը. որոշ թերթեր աղտոտուած,
վրան թանաքի լղոզուածութեան հետքեր, զանազան բծեր, թ. 1՝
երկու թերթի սոսնձումով՝ ստացուած յետագայում նշումների
թուղթը փակցնելով 1ա երեսին, թ. 228՝ ստ. արտ. լս-ից պատռուած՝ ընկած, սկզբից պակասաւոր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 2ա-250ա [Ժամանակագրութիւն Մատթէոսի
Ուռհայեցւոյ]
Տե՛ս ձեռ. 1731, 76բ-273բ. ա/2ա*-3բ, 4ա-58ա: բ/58ա152բ: գ/152բ-212բ: դ/212բ-50ա:
*Սկզբնատողը լրացուած շղագրով, գրիչը գլխաբաժանումներ չի արել:

Բ. 250բ-91բ Երանելոյն Աթանասի արքեպիսկոպոսի Աղէքսադրու հարցումն վայելուչ եւ պարտաւխանիք Կիւրղի հայրապետի՝ Յաղագս մակացութեան եւ հանճարոյ – Հետեւումն համարիմ ընդ Աստուծոյ երիս բանս եւ ապա, այսուհետեւ, ի մէջ գալ...

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

167ա Այսօր երիշերին չկարացին առնել զքաղաքն,
Սեպտեմբերի ԻԴ. (24):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

291բ (ԺԹ. դար, շղագիր) Գէորգ վարդապետ (սրանից առաջ եւ յետոյ՝ մէկական տող ջնջած՝ անընթեռնելի):
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 291բ՝ (ջնջած. երեւի նոյն Գէորգ
վարդապետինն է եղել):
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «1278/3380», «ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս», «Պատմութիւն Մատթէոսի Ուռհայեցւոյ,
գրեալ նօտրգրով, ի հաստ թղթի, ի ձեռն ուրումն անյայտի, չիք թուական: Պակասին ի Պատմութենէս. Ա, Բ,
Գ, Դ, Ե տետր. թերթք՝ 12, Զ. տետր՝ թեթք հինգ - 5:
Թերթք 65: Պարունակի ի սմին՝ «Երանելոյն Աթանասի
արքեպիսկոպոսի Աղէքսանդրու Հարցումն վայելուչ եւ
պատասխանիք Կիւրղի հայրապետի». թուղթ 250բ:
Մատենադարանապետ Սահակ վարդապետ Ամատունի. 18 Մայիսի 1906 ամի»:
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ԳԱԲՐԻԷԼԻ ՊԱՏԿԱՆԵԱՆՑ՝ ՀՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՔ, ՀԱՅԿԵՐԳ
ՎԵԱՏԿԱ եւ այլուր (տե՛ս Տիտղ.)
ԳՐԻՉ՝ Գաբրիէլ քհյ Պատկանեան
ԹԵՐԹ՝ 130. չգրուած՝ 1բ, 2բ, 128բ, 130բ: ՊՐԱԿ՝ 6+1x10x
12+6 (1, 3՝ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 20,8x13,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (19x10.5). գործարանային ստուերագծումներով, սահմանագծերը՝ մատիտով: ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 4ա): ՏՈՂ՝
36-43: ԿԱԶՄ՝ կանաչ ծաղաթուղթ, մէջքը՝ շագանակագոյն կաշի,
միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. դեղնաւուն թուղթ:

Նմուշ 4ա

ՌՅԹ.-ՌՅԻԶ. – 1860-1877
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար, կազմը մաշուած, տեղ-տեղ քերծուած,
մէջքի կաշին ստ. հատուածից պատռուած, վերին հատուածը
մասամբ առանձնացած Ա. փեղկից. թերթերի վրայ տեղ-տեղ
կեղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-5բ Գաբրիէլ Պատկանեան. Հնաստեղծութիւնք կամ Պատմական բանաստեղծութիւն համազգային դիւցազանց.
– 1ա (Տիտղ.) Հնաստեղութիւնք. Հայկերգ. Ի հայրապետութեան տեառն տեառն Գէորգեայ վեհափառ
կաթողիկոսի ամենայն Հայոց եւ ընդհանական ծայ-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

րագոյն սրբազնասուրբ պատրիարքի եւ տիեզերական դիտապետի Հայստանեայց սուրբ կաթողիկէ եւ
առաքելական եկեղեցւոյ եւ գահակալի Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի եւ կայսերապահ ասպետի (վերջին
երկու բառը մատիտով ջնջած). նուէր ճեմարանին
Սուրբ էջմիածնի բերէ հեղինակն՝ Գաբրիէլ քահանայ
Պատկանեան.
– 2ա (Տիտղ.) Հնաստեղծութիւնք կամ պատմական բանաստեղծութիւն համզգային դիւցազնաց
Հայկայ, Արամայ, Արայի, Անուշավանայ, Պարետի,
Զաւանայ, Փառնակայ, Սուրայ, Վաշտակայ, Հայկակայ եւ այլոց՝ մինչեւ ի Զարմայր եւ ի Պարոյր, եւ
Հրաչեայ, եւ ի Տիգրան, եւ ի Վահագն եւ յայլս բազումս: Գրեալ ի 1854՝ յեօթամեայ բանտարկութեան,
ի Ռոսթով քաղաքի, եւ ապա պարզագրեալ ի 1860՝
յերկամեայ տարագրութեան ի Վեաթքա եւ ի Քոթրոմն՝ ի 1861 եւ ի Սանկտ Պետերբուրգ՝ ի 1864-1879,
եւ ի Տուրի՝ ի 1876, եւ ի Ստաւրապօլ՝ ի 1877. նման
եւ յետոյ ի Սանկտ Պետերբուրգ շարունակեալ ի
Գաբրիէլ քահանայէ Պատկանեան:
ա. 3ա-5բ Պատուէր կտակաց առ հնաստեղծութիւնն – Պտուղ սիրոյ առ հայրենիս զաւակ որբուկ եւ
անտէր / Յուղարկում եմ զքեզ տարաշխարհ, ուր սակաւք են հիւրասէր... Ազգ կը տեսնէ, կը ճանչէ իւր բարեկամք թըշնամիք, / Քեզնէ այդքան թող շահ գտնեն
բազմակարօտ հայրենիք:
Բ. 6ա-128ա [Հայկերգ]
– 6աբ Նախերգանք առ Հայկերգ - Ճանապարհորդ
աննըպատակ տարաշխարհէ դառնալով, / ծառատունկի հանդիպեցայ՝ դէպ հայրենիք գընալով... Եւ հայր
կըլնիմ սաստագութ, զաւակասէր, այլ արդար, / ըստ
բաղձանաց կըշընորհեմ նոցա ուխտեալ ոսկեդար:
ա. 7ա-33բ Հնաստեղծութիւն, Հայկերգ կամ
հնգօրեակ մի ի կենաց Հայկայ. Ա. (օր առաջին) (հատուածք Ա-ԺԷ.) – Հայկ՝ իւր գերդաստանի տաղաւարքն
կառուցեալ էր այն հովտանց մէջ, ուր Նոյ զկնի ելանելոյն ի տապանէն եւ իջանելոյն ի Մասեաց լեռնէն...
Ենոք վազեց ծնողաց զհետ, Ենոմ ձորում չերեւցան, /
մի աւուր մէջ Ադամ Եւայ տասն զաւակաց որբացան:
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բ. 34ա-56ա Երկրորդ օր. Կցուրդ պատմութեան
նախածնողաց եւ թշուառ կենաց նոցա եւ նախընթաց երկունք համակործան պատուհասից. Ջրհեղեղ
(հատուածք ԺԹ-ԼԲ.) - Միւս առաւօտ դարձեալ Հայկի
բազմասերունդ գերդաստան / յետ այգաբեր պատարագի նոյն տաղաւար խմբեցան... Որն է տանտէր
ամենիմաւտ, որն է ծընօղ գըթառատ, / իւր փրկաւէտ
տապանին տեղ ընտրեց Մասիսն անարատ:
գ. 56բ-78բ Երրորդ օր. Խօսակցութիւնք Հայկայ ի
մէջ իւրոց գերդաստանի (հատուածք ԼԳ-ԽԷ.) - Անոյշ
հովըն զովացնում էր Հայկ նախահօր տաղաւար, / ընդ
առաւօտ երրորդ աւուր մինչ ծագեց այգ զուարթարար... Սէր եւ զըւարթ ուրախութիւն, արդարութիւն
հաւասար, / խաղաղութեան էր ժամանակ այն ընձալի
ոսկեդար:
դ. 79ա-104ա Չորրորդ օր. Հայկ ակնարկեց Ասքանազին իւր վարքն պատմել: Երգ հզօրի (ԽԸ-ԿԴ.) Ասքանազին Հայկ առարկեց՝ Իմ հօրեղբայր սիրական, /
քեզ, արդ, հաւաւ ծայր դերձանի մեր այս հին հին
պամութեան... Երթանք չորսի սուփրայ նստինք,
ուտենք, փառք տանք, գոհանանք, / գիշերն կարճ է, չի
մընայր մեզ, եւ պիտի հանգիստ տանք:
ե. 104բ-128ա Հինգերորդ օր. Հայկ պատմէ զտեսիլ իւր (ԿԵ-Ձ.) - Լուսացել էր հինգերորդ օր Հայկայ
Մասեաց կողմն գալոյն, / այն օր ունին եղբարք Հայկայ
չուել հիւսիս հեռագոյն... Քաղցրիկ լուծ իմ ձեզ Միածնէս միայն է ինչ աւանդած, / սէր իրերաց, սէր ձեր
ազգի, սէր ձեր թշուառ հայրենեաց:
– 129ա-30 Գլխակարգութիւնք Պատուէր Կտակաց
առ Հնաստեղծութիւնն: Նախերգանք Հայկերգի: Հայկերգ. Առաջին օր - Ա. Հայկ յոտս Մասեաց նստեալ կայ
հանդերձ գերդաստանաւ... Ձ. Հինգերորդ ոսկեդար:
Ծնթ. Ունի տողատակի ծանօթութիւններ, հեղինակի
բաժանումով գլուխներ, նաեւ տնատուած 2400 մասի:

ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. փեղկին փակցուած վարդագոյն
թերթիկին՝ «3381», Պհպ. Աա՝ «ԺԹ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», Պհպ. Բբ՝ հակառակ դիրքով «1279/3381»:
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ՍԻՄԷՈՆԻ ՋՈՒՂԱՅԵՑՒՈՅ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԼՈՐ գիւղ (Որոտան)
ԳՐԻՉ՝ Աբրահամ:
ԹԵՐԹ՝ 111+2 (երիցս՝ թ. 1՝ 1գդ, 1եզ). չգրուած՝ 1բ-դ 110ա111բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ժx12 (Ժ 5): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12x7,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր
(նմուշ՝ 23ա), խորագիրք, գլխատառք՝ կարմիր թանաքով: ՏՈՂ՝
25. գծումները ճնշումով: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն
կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դեղնաւուն մետաքս:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, Բ. փեղկի եզրի կաշին
ընկած, երեւում է միջուկ-տախտակը, Բ. փեղկի կազմաստառն
ընկած, մօտ 2 սմ լայնքով աստառի եզրը սոսնձուած 1ա էջին,
փեղկերին, թ. 1ա-զ, 110-11 եւ այլուր՝ ցեցի անցքեր, թ. 1՝ հիմքը

ՌՃԹ. – 1660
թոյլ, թ. 22՝ հիմքից անջատ, կազմին, թ. 1-23՝ սուր գործիքի թողած հետք, թերթերին աղտոտուածութեան, բորբոսի հետքեր:

Նմուշ 23ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1բ Սիմէոն վարդապետի Տրամաբանութիւն
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1ե-109բ Սիմէօնի վարդապետի Ջուղացւոյ արարեալ զՏրամաբանութեան հաւաքումնս
Տե՛ս ձեռ. 664, 101ա-57բ: [Ի] սկզբան տրամաբանութեան/1ե-2ա: ա/2ա-43բ: բ/44ա-61ա: գ/61ա-109բ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 109բ Արդ, գրեցաւ սուրբ գիրքս Դրամաբանութեան եւ Պրոկղի ձեռամբ անարժան Աբրահամ
գրչի, ի թուաբերութեանս մերում հայոց ՌՃ. եւ ինն
ամի (1660), ի յերկիրս Որոտան. ի գեօղն, որ կոչի Լոր:
Տե՛ս ԺԷ. դ-ի յիշ-ք, Գ., էջ 935, Հմր 1410:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1812 թ., շղագիր) Առնուլն կայսերանիստ
քաղաքն Մօսկօվու Մօնապարտի էր ի 1812 եւ Սեպտեմբերի 4ն. 19 ամեայ եմ:
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2. 1ա (1815 թ., շղագիր) Երկրորդ անգամ շարժեցաւ գետինն ի Մօզդօկ քաղաքի, յամի Տեառն 1815ն եւ
Սեպտեմբեր 15:
3. 1գ (ԺԹ. դար, շղագիր) Դաւիթ Առաքելեան Սերեբրակայ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ե, 109բ ութանկիւն, Աւետարանիչների խորհրդանիշներով սեւ թանաքով՝ «ՏԷՐ ԱՆԱՆԻԱ»:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի մէջքին՝ «Սիմէօն Ջուղայեցւոյ Տրամաբանութիւն», 1ա՝ «ՌՃԹ.-1660 Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «291/3382», 1բ՝ «Սիմէոն վարդապետ տրամաբանութիւն»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «աս զոր ոչ», ռուսերէն ստորագրութիւն (անընկալելի):
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ԺԷ. դար (1622ից առաջ)
ԹԵՐԹ՝ 77. չգրուած 31բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-Զx12 (Ա, Զ՝ 11)+7 (այլ):
ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (11x7): ԳԻՐ՝ նոտրգիր՝ (նմուշ՝ 1ա): ՏՈՂ՝ 21. գծումներ՝
ճնշումով: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝
տախտակ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա, Բ+Գ, Դ,
սպիտակ թուղթ:

Նմուշ 1ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական
(գծանկարային): Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վրան զանազան քերծուածքներ, զոյգ գամերն ու կապիչներն ընկած, լուսանցակողերը խոնաւութիւնից եւ գործածութիւնից մաշուած, աղտոտուած,
խոնաւութեան հետքեր, գիրը երբեմն արտացոլուած հակառակ
երեսներին. թ. 2՝ հիմքից անջատ, թ. 10ից եւ 70ից յետոյ 1ական
թերթ ընկած, թ. 71-7՝ աւելացուած յետագայում, Պհպ. Դբ՝
վերեւի 4 տողը ջնջած, անընթեռնելի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-5ա, 10բ-64բ [Կանոնգիրք Հայոց]
1. 1ա-2ա Կանոնք Փիլիպոսի առքելոյն. Յաղագս
Խ. (40) պատարագ առնելոյ Տեառն Փիլիպոսի –
Հրամ[այ]եալ է ունել քառասունս, զոր կարքեաց հրամանօք նորայ... որոյ քաւեսցէ զմեղս մեր Քրիստոս Աստուածն մեր. ամէն:
2. 2ա-4ա Այլ կանոնք սուրբ հարցն զկնի առաքելոցն – Զքահանային մեղքն եթէ հաւաստեաւ գիտասցէ... որոյ քաւեսցէ զյանցանս:
3. 4ա-5ա Կանոնք Նիկիայ. գլուխ Ի. – Վասն այնոցիկ, որ կտրեցին կամօք իւրեանց զերկրաւորիս անդամոցք... զի մի՛ հպարտացեալ ի դատաստանն սատանայի:

4. 10բ, 11ա-3ա Կանոնք Փիլիպոսի առաքելոյն –
Այլ եւ վասն գայլառի եւ շնառի... վասն վայրենի կենդանեացն ///, 11ա՝ ///ցեն, բայց արտաքոյ որպէս կամին վարեսցեն... նզովեալ են ի կեանս եւ ի մահ եւ
յետին թուշակին զրկեսցին:
5. 13բ-5բ Կանոնք Փիլիպոսի առաքելոյն – Քրիստոնեայ կնոջ չէ պարտ զքուրդի տղայ ի ստեանցն
կերակրել... վասն որոյ անպարտ եմ ես արենէ ձերմէ.
ահայ ասացի ձեզ:
6. 15բ-29ա Այլ կանոնք – Եթէ մկնակ գինով կամ
նշխարով յանգէտս ոք պատարագ մատուսցէ... ի սուրբ
խորհրդոյն եւ այլ մի՛ հաղորդեսցի:
7. 29ա-31ա, 32ա-9բ Այլ կանոնք առաքելոց – Եթէ
մարդ լինի սպանանելոք կամ մատնութիւն զումէքէ
առնել... եւ ի ձեռաց խնդրեսցի ժողովրդեանն:
8. 39բ-45բ Կանոնք վասն պատվիրանի – Այս է
աստուածահրաման պատվիրանն... կամ եղեւ մեծ ժողովոյն հաղորդել մարմնոյ Տեառն:
9. 45բ-7ա Այլ կանոնք Նիկիայ – Վասն երեխայից
կամ եղեւ մեծ ամենայն ժողովոյն... զի յոտն կալով,
զաղօթսն մատուցանեն Տեառն ամենայն երկիր:
10. 47ա-9բ Այլ կանոնք Նիկիայ – Պարտ է զերիցունս, որ զոհեցին եւ ապայ դարձան... բարեբանին
խրատոյ պապականացու, որով փրկեսցէ Տէր:
11. 49բ-52բ Սկիզբն առաքելական կանոնացն –
Վարդապետութիւն առաքելոցն զկնի վերանալոյն
Քրիստոսի առ Հայր... եւ հաւատարիմ վարդապետութեան իւրեանց:
12. 52բ-5ա Կանոնք ի սուրբ առաքելոցն – Կարքեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութեամբ... եւ Հոգին
Սուրբ համագոյական աստուածութեանն:
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13. 55ա-6ա Կանոնք Թաթէոսի առաքելոյն – Դարձեալ ասէ առաքեալն Թաթէոս՝ Յոժամ ի մի վայր ժողովեցին... եւ ընդ վախճանին հաղորդեսցի:
14. 56ա Փիլիպոսի առքելոյն – Եւ ամենայն այր
կամ կին... նզովեալ եղիցի:
– 56ա Այլուստ – Զի որպէս կուրութիւն ատելի է
մարմնոյն, նոյնպէս տգիտութիւն ատելի է Աստուծոյ
(այսչափ):
15. 56ա-61բ Կանոնք եւ սահմանք սուրբ առաքելոյն Թաթէոսի – Ի գալ նորայ յՈւրհայ քաղաք... եւ
ապայ մտցեն յեկեղեցի եւ հաղորդեսցին:
16. 61բ-4բ Կանոնք քրիստոնէից պահողաց եւ
լսողաց – Որ զՔրիստոս ուրանայ եւ զղջացեալ դառնայ... եւ վերըստին անլուծ կապողին զնոսա մեծին
Աստուծոյ:
Բ. 64բ-70բ [Բանք զանազանք]
1. 5ա-10բ Վասն մկան անկելոյ – Արդ, ի փոքրագոյն եւ անարգի գող եւ կծծի մկան... ապայ թէ սիրտ
չառնու, մի՛ կերիցէ, զի անահութիւն է:
2. 64բ-5բ Վասն մարդու հանդերձի, որ այրի – Թէ
կիրակի հանդիպի եւ այրի, որոգայթ գայ... բազում
աւուր եւ բազօմ տարի:
3. 65բ-6ա Յաղագս երակ առնելոյ – Առաջին օրն
Լուսնին երակ կտրելն չէ լաւ... այս նշանած աւրերս
պատրաստ կա՛ց եւ այլն. բաւ է:
4. 66ա-70բ Բանք խրատականք, ասացեալ յիմաստնոց – Չորս իրք է, որ թագաւորութիւն հաստատ
պահէ... զինչ ի վաղիւն ծնանիցի քեզ. Պատասխանի ///:
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ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, նոտրգիր (16-18
տող)
– 71ա-7բ (գրչափոխութիւններով) [Աղօթք զղջման]
– Հաւատամ ամենասուրբ Երրորդութիւնն... Եւ զմանկունս արհամարհելով աղքատ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

31բ (1622-1629 թթ., նոտրգիր) [Ծնունդք]. Ծաղիկքըն թվին ՌՀԱ. (1622), Փանաքն թվին ՌՀԳ. (1624
Սավէլըն թվին ՌՀԸ. (1624):
Աստառ Բ. (1707 թ., նոտրգիր) Թվին ՌՃԾԶ. (1707)
այս գիրս գրեցի:
Պհպ. Դբ (1716 թ., շղագիր) Թվին ՌՃԿԵ.ին (1716)
[Յ]ունվարի Զ.ին (6) Պահչաս[ա]ր<ր>այ տօնանմայ
եղաւ:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 31բ՝ սեւով շրջանակ, դրոշմած
երիցս, ջնջած, անընթեռնելի, 38ա՝ սեւով ութանկիւն
շրջանակ՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՊՕՂՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ»:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. փեղկին փակցուած սպիտակ
թերթիկին՝ «Կանոնագիրք Փիլիպպոսի առաքելոյ»,
Պհպ. Աա՝ «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս», «455/3383»,
Պհպ. Աբ-ին փակցուած թերթիկին՝ ձեռագրի պարունակած նիւթերի թուարկում:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «բբբաբբ», Պհպ. Բա՝ «Ադամի որդի վէս», Պհպ. Աա՝ «թվէն ՌՃԺ. (1661) գբզեզ»,
Պհպ. Դբ՝ «մօռուգ ծայման էր (՞)» 31բ խորհրդանիշ
ինչ:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Գա՝ մարդակերպ:

3384
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՌՄԿԳ. – 1814
ԹԵՐԹ՝ 50. չգրուած 1բ, 23բ, 24բ, 33բ, 34բ, 48, 50բ: ՊՐԱԿ՝
Ա-Զ (Ա-Բ՝ 16, Գ-Դ՝ 16, Ե՝ 8, Զ՝ 6)+4*: ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ առիւծ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17x11,7: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (14x9): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 33ա): ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝
ծաղկաթուղթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, ատառը՝ սպիտակ
թուղթ. լուսանցակողերը բալագոյն ցանկէն:
* Ըստ կարերի չորս պրակ է, որոնք ունեն գրչի արած
առանձին էջակալումներ՝ Ա-Գ՝ էջ 1-46, որ է՝ 1ա-23բ, 1 թերթ
եւ Դ պրակ՝ էջ 1-18, որ է՝ 24ա-32բ, Ե-Զ պրակ՝ էջ 1-28, որ է
33ա-46բ:

Նմուշ 33ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, թերթերին աղտոտուածութեան տարբեր բծեր, գրադաշտի թանաքը տարածուած, թ. 4647ի միջեւ մէկ թերթ կտրած-հանած, թ. 47-50 առանց լուսագծերի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1ա-23ա Ներբող պանծալի եւ վայելչահիւս ի

սուրբ կոյսն Հռիփսիմէ եւ ի վկայակից սուրբ կուսանսն նորա. Յօրինեալ մեծիմաստ եւ քաղցրաբան,
բազմերջանիկ եւ անհամեմատ ի մարդկանէ, տիեզերահռչակ վարդապետի, բանիբուն եւ բազմահմուտ
յամենայն տեսութիւնս բանի, քերթողահօրն մերոյ
Մովսէսի Երանելւոյ գերազանց եւ հրաշազուն, վսեմական եւ վայելուչ ոճիւ, պերճ եւ պայծառ հռետորական զարդու, չքնաղ եւ գեղաշուք պճնութեամբ,
յորս մեծապէս փայլի անուն սրբոյս
2ա-3բ Ներբող – Նորահրաշ եւ գերապայծառ է
տօնս եւ զաւետիս հոգեւոր ցնծութեան ընդհանուր...
վառեալ փորփոքի բոցալոյսն անաղօտաբորբոք ճառագայթիւք:
4ա-22ա Ուրախ լե՛ր եւ ցնծա՛ մարգարէական աւետեօք, լեառն Սիօ՛ն... թագաւորութի՛ւնք երկրի, օրհնեցէ՛ք զԱստուած
– 22բ-3ա Վերջաբանութիւն հեղինակին – Աստանօր կատարեցաւ առ բոլոր բազմերանգ վայելչու-
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թիւնն... նոյն ինքն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տեր մեր, որում
փառք յաւիտեան ամէն: Վախճան:
Բ. 24ա-32ա Յորդորակ ի սակս ըղձակերտս առնել զդեռափթիթ եւ ծաղկահասակ պարմանեակս, ի
սէր աստուածային ուսումնասիրութեան արարեալ
վսեմական ոճիւ, քաջայարմար զուգադրութեամբ,
ընտիր եւ գեղապանծ բառից, եւ մեծարգի եւ գերաբուն իմաստից, ի մեծիմաստ եւ քաղցրաբան, շնորհապերճ սարգաւագէ՝ ի Թէոդորոսէ Երզնկացւոյ –
Իսկ արդ, եթէ իմաստութիւնն զօրութիւնն գեղգեղ
պերճութեամբ լուսազարդէ... ի դերեւ զհարստութիւն
ժամանակի եւ զյոլովութիւն դրամոց:
Գ. 33ա-46ա Վէպք Կարթագինեայ, յօրինեալ քաջարուեստ ճարտասանութեամբ, հռետորական զարդու, գեղաշուք եւ չքնաղ պերճութեամբ, սարկաւագ
շնորհապերճ դպրի՝ Բերիացի Յօհաննէս, կարդացելոյ առն աստուածիմաստի եւ քաղցրաբանի, որ
ծաղկեցաւ ի յութն եւ տասներորդ դարու
ա. 34ա Նախաբանք - Գիտեմ, սիրելի է քեզ, քաջդ
գիտնակա՛ն... նուիրեալ առատասիրտն այն արքայի:
բ. 35ա Վէպք - Զրուցին հին աւուրց մատեանք եւ
հասու առնեն զմեզ... յառոյգ ճոխութեան եւ ի հաստադրական բարեկարութեան:
գ. 35ա-45ա Տիրեալ երջանիկ այս քաղաքի պերջան
ախտ շուայտութեան... խորտակել զզօրութիւն նոցա եւ
զհնարս. ամէն:
դ. 45ա-6ա Վերջաբանք – Բայց դու ե՛կ, տե՛ս ինձ,
թէ զի՛նչ ի միում... Յորմէ հասանէ նմա յաւագաց
վերստնել դասս եւ բարեկրութեանց տիրանեալ մեծաց:
ե. 46բ Ի նոյն կարգ բանք չափականք – Գինին
րախատու մտաց եւ սրտից, / սակաւ ըմպողաց մայր է
շատ օգտից... մեք գործեսցուք այս վիպի վըճար:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԹ. դար
ա. 47աբ Արձանագրութիւն՝ պանծալի եւ հոմերական ոճիւ շարահիւսեալ ի վերայ գերեզմանի հանգուցեալ Պօղոսի լուսահոգի արհիապանծ եպիսկոպոսի – Էր հոգետաւիղ յեոսեան հագներգութինն /
եօթնաղի կիթառդ գումարէ աստեան... Յօրհաս անաչառ
ի խորոց շիրմիս / ձօնէ Էին զայս մաղթանաց բարբառ:
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բ. [Տաղ] 47բ-8ա Ի բերանոյ լուսահոգւոյն առ
Աստուած – Ո՜ ամենազօր եւ ամենիմաստ եդ երեքսրբեան, / առաքեա՛ յերկնից ինձ հոգենորոգ... անդ
վերերգեսցէ քեզ անմահ հոգիս նուագս օրհնութեան:
գ. 49ա-50ա Զարդեան յաշխարհի դիպուածք փոխիսբերական դպրութեամբ հայկաբանեալ – Նապաստակաց երամ կազմեալ, / ապօրինակ խորհուրդ առնեն...
ալեաց սաստիչ ձայն Յիսուսի՝ / ե՛րբ յարիցէ, ոչ գիտեմ.
– 50ա [Յիշատակարան թարգմանութեան] –
Յամի Տեառն 1822 եւ Մայիս ամսոյ յԵւրոպիայ եղեւ
շարմանութիւնս այս եւս Զմիւոինոյ թարգմանութիւն
եղեւ սորին ի լատին լեզուէ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

32ա Ուստի շարժեալ ի գութ հայրական սիրոյ, որպէս օրէն է կարեկից հարազատացն, վասն որոյ բռնադատողական հարկադրութեամբ (յորմէ հրաժեշտ
զանձն կացուցանել էր մին, յո՛չ բարւոք գործողութենէ
անբանավար մարդոյ) մղեաց զմեզ յուսումն կրթութեան սորին՝ առ ի անդրաբերել ի մերս բարբառս: Որ
եւ ողորմութեամբ ամենակալ Տեառն յանգ ելեալ աւարտեցաւ ի փառս Աստուծոյ եւ յօգուտ ուսումնասիրացս
հայկազեանն սեռի: Ժտեմ, ուրեմն, մի՛ ընդ վայր դատել զդոյզն |32բ| պտուղս մեծի աշխատանացս, զի թէ
իցէն ի սմա ինչ ինչ պիտանիք եւ օգտակարագոյնք, ընկալարուք զայնս իբրեւ զուարճացուցիչս մարմնոյ եւ ոչ
իսկ հոգւոյ, եւ թէ չիցեն բնաւին բանք բարեհաճոյք,
այն վնաս առ մեզ դարձցի: Իսկ եթէ յանզգուշութենէ
մեր մէջ վրիպմունք արուեստի քերթողութեան եւ
մտաց բանին լինիցին, ի քաղցրամիտ ներողութիւն ձեր
յանձնեմ սիրով, եւ մնամ ազնուականութեան ձերում
նուաստագունեղ ծառայ Քրիստոսի Թէոդորոս սարկաւագ Երզնկացի: Վերջ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 47բ Ի թուին հայոց ՌՄԿԳ. (1814) եւ Յունվարի ԺԸ.ին (18) վախճան:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի մէջքին՝ «/// ներբո///», 1ա՝ «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «584/3384»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 25ա՝ «վասն զի մի ընդ»:
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ՄՈՎՍԻՍԻ ԽՈՐԵՆԱՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 151+1 (կրկ.՝ 9. էջակալուած՝ ա-ժբ, որ է 1ա-7ա):
ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԳx12 (Ա 10, ԺԴ՝ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14,5x9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x6,5): ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 27ա), խորագիրք, գլխատառ, կարմիր: ՏՈՂ՝ 28:
ԿԱԶՄ՝ շականակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ,
աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, երկուական կապիչներն
ու գամերն ընկած, ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, թերթերին
աղտոտուածութեան հետքեր, Ա. փեղկին ցեցի անցք, թ. 9 եւ 10ի

միջեւ 1 թերթ, թ. 151ից յետոյ 2 թերթ կտրած-հանած, թ. 123՝ գրադաշտին պատռուածք-անցք, լուսանցակողերը գունաթափուած:

Նմուշ 27ա
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-151բ Հայոց պատմութիւն, յերիս հատուածս,
ասացեալ Մովսիսի Խորենացւոյ, ի խնդրոյ Սահակայ Բագրատունւոյ
Տե՛ս ձեռ. 1459 4ա-216բ: 1/1ա-36ա (...ի հօրէ առնելով եւ
Շմբատայ հրէի ///): 2/36ա-102բ: 3/103ա-151բ («Ողբ»՝ չիք, թ.
151՝ 9,1x5,2 մասը կտրած-հանած):
Ծնթ. 3ա, 58բ, 65ա, 74ա՝ կան մատիտով արուած յետագայի սրբագրումներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 151բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Յիշատակ է տէր Յօհանիսին, Առաքելին:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Պատմութիւն Մովսեսի Խորենացւոյ», կազմի Ա. փեղկի աստառին սոսնձած թերթի-
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կին (տպագիր)՝ «Նորին վեհափառութեան տեառն
տեառն Գէորգայ Դ.ի երկնապագարգեւ հայրապետի եւ
պաշտպանի հայկեան մատենագրութեան նուէր ի խոնարհ ծառայէ Համազասպ քահ. Տէր-Աւետիքեանց Հմր
14-5, «14» Սեպտեմբերի 1880 ամի, ի Շուշի, «ԺԸ.
Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 1ա՝ (կանաչ թանաքով)՝
«Նիկողայոս Աւետիքեանց»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 151բ «Մեկնութիւն Բառից քերականին: Վերծանութիւն ընթերցողութիւն ներկուռ ըառկոռ
կամ կոխ կամ կոռ, կիրթ կամ վարժ ըստ Ներս»,
«Ոսկան դպիր, դու ես ձրի»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 58ա, 111ա՝ խաչապսակ թագ կանաչ
թանաքով:
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ՏԱՂԱՐԱՆ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Աստուածատուր Ջուղայեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ Բարղամ:
ԹԵՐԹ՝ 123. չգրուած՝ 79ա: ՊՐԱԿ՝ Ա-Ժx12 (Ա՝ 11, Բ, Դ, Ե, Է՝
10)+10+3: ՆԻՒԹ՝ թուղթ՝ լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ էջ 5, 18,
20 եւ այլուր՝, 11՝, 12, 46, 47: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,4x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x7.5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 49ա): ՏՈՂ 19:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, մէջքը նոր սեւ կաշի,
միջուկը՝ տախտակ, Ա. փեղկի աստառը դրոշմազարդ կտաւ, Բ.
փեղկինը՝ դեղնաւուն թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (վջ.). դեղնաւուն թուղթ:

Նմուշ 49ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 5ա, 49ա, 79բ:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր՝ 56ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ, վարդագոյն, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում, փեղկերի հին կաշին քերծուած, մաշուած, վրան կան զանազան ճաքեր, անցքեր,
Բ. փեղկի կաշին արտաքին վերին եզրից տախտակից առանձնացած, երեւում է միջուկ-տախտակը, փեղկերի վրայ եղած
երբեմնի խաչերը, դռնակը, զոյգ գամերն ու կապիչներն ընկած,
նկատելի են հիմքերն ու անցքերը. լուսանցակողերը մաշուած,
կարմիրը թափուած, թերթերի վրայ կան աղտոտուածութեան
տարբեր բծեր եւ խոնաւութեան հետքեր. թ. 120-1-ի միջեւ ձեռագիրը բաժանուած 2 մասի, սկզբից պակասաւոր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 4բ-48բ Պատմութիւն Յովասափու Հնդըստանաց թագաւորին եւ Բարաղամ ճգնօորին ի Առաքել
վարդապետէ ասացեալ ի չափ ոտանաւորի – «Ես Առաքել նուաստ հոգի / Մեղօք լըցեալ չարօք ի լի /
Զբանս պատմութեան նախնեաց մեծի / Հնդըստանաց
թագաւորի: / Կամիմ շինել ի չափ տաղի / ուրախութիւն
մարդկան սեռի, / նայ, որ ի քարանցս Աբէնէր / պտղալի ծնանի որդիս Աբրահամի:

ա. 5ա-6ա Պատմութիւն Յովասափու – Յորժամ
Հայր երկնաւոր յերկիր հաճեցաւ / եւ Բանն Աստուած
իջեալ յերկնից մարմնացաւ... Շատ աղաչեաց զկուռս
վասն իւր զաւակի / եւ դեւքն ոչ կարէին տալ նմայ
որդի:
բ. 6ա-7ա Վասն ծնընդեան Յովասափու – Աստուածն ամենայնի, որ բարեգութն է, / դարձի մեղօորաց նա կամե[ց]ող է... եւ հայր նորայ ամէն աւուր առ
նայ գայր, / որդոյն Յովասափու սիրով ողջոյն տայր:
գ. 7ա-8բ Վասն ելանելոյ ի դուրս Յովասափու –
Յաւուր միում մտաւք խորհուրդ արարեալ, / մանուկըն
Յովասափ ի տրտմութիւն լեալ... ըզփառս եւ զպատիւս
ոչինչ համարէր, / խնդրէր մարդ իմաստուն, որ ըզնայ
խրատէր:
դ. 8բ-11բ Վասն գալըստեան Բարաղամու առ Յովասափ – Արարչագործն Աստուած՝ արքայն համայնից, / որ հանապազ խնդրող մոլորեալ հօտից... սիրով
բուսուցանեմ, արթունաւորեմ, / մի՞թէ անանց կենաց
ժառանգորդ լինիմ:
ե. 12ա-3ա Առակ, զոր ասաց Բարաղամ Յովասափու – Բարաղամ ասաց՝ Առակ ասեմ, դու լսէ՛, / եթէ
ի միտդ պահես, քեզ բազում շահ է... որ կամիցիս լինել
բարեացն յիշատակ, / ատեա՛ զկռապաշտութիւն
Տեառն հակառակ:
զ. 13ա-7ա Առակ երկրորդ, զոր Բարաղամ ասաց
– Դարձեալ առակ մի այլ ասեմ այս նման. / է օրինակ
մեղաց եւ արդարութեան... ցուցից քեզ աւրինակ, թէ
ում նման են, / առակաւոր բանին, որ նշանակեն:
է. 17ա-9ա Այլ առակ Բարաղամու ասացեալ –
Մարդ մի ճնճղուկ եգիտ եւ ըմբռնեաց զնայ, / այլ նա
սկսաւ խաւսել եւ ասէ նորա... եթէ ունկն դնես, որ
ծանուցանեմ, / կամիմ, որ ի մեղաց զքեզ ազատեմ:
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ը. 19բ-20բ Այլ առակ վասն դժոխոց եւ մահու –
Մարդ մի էր փախուցեալ ի մի եղջերէ, / գնացեալ ի
խոր վիրապ մի նա հասանէ... արդ մարգարիթ ունիս
դու անգին գոհար, / եւ ես կամիմ ստանալ հոգովս իմ
յօժար:
թ. 20բ-1բ Այլ առակ ասացեալ Բարաղամու –
Առակ մի այլ ասաց նայ Յովասափին, / թէ Գ. սիրելի
մարդոյ մի կային... ի խաւսքըն Բարղամու փառաւորեցաւ, / զունայնութիւն կենցաղս երազ իմացօ:
ժ. 22ա-5ա Այլ առակ, զոր ասաց Բարաղամ –
Առակ մի այլ ասեմ, արքա՛, դու լսէ՛... կամիմ տալ
աւրինակ գալըստեան քոին:
ժա. 25ա-7բ Առակ, զոր ասաց Բարաղամ առ Յովասափ արքա որդուն – Որսորդ մի ըմբռնեալ էր ձագ
մի եղին, / բերեալ սովորեցուց ի մէջ մարդկային... իսկ
որ մամոնայի ծառայ եղեալ է, / նայ Աստուծոյ սիրոյն
զինքն զրկեալ է:
ժբ. 27բ-9բ Վասն մըկրտութեան Յովասափու թագաւորին – Այլ թէ դու կամենաս, զքեզ մկըրտեմ, / եւ
զառաջին մեղացն զքեզ ազատեմ... հոգիտ քո խաւարեալ, ունայն եւ նանիր:
ժգ. 29բ-30ա Վասն գալուն Բարաղամու առ Յովասափ թագաւորն – Եկեալ առ Յովասափ ճգնօորն
ընտրեալ... միթէ ազատեսցի ախտից մարմնային:
ժդ. 30ա-1ա Վասն յայտնելոյ Զարդ ծառային
Յովասափ – Իսկ Յովասափ ի տան իւրում աղաւթէր...
Որպէս զանմեղ գառինս նահատակեցին:
ժե. 31ա-2բ Վասն Նաքովրա կախարդին – Իսկ
կայր ի քաղաքին Նաքովր անուն մի... Գիտաց, թէ վարդապետն իւր էր ըմբըռնեալ:
ժզ. 32բ-4ա Վասն յայտնելոյ Յովասափին հրեշտակք Բարաղամի երազին – Գիշերն ի յերազի հրեշտակն յայտնէր... եւ սուտըն Բարաղամ ճշմարիտն
ասէր:
ժէ. 34ա-6բ Վասն քարոզելոյ սուտ Բարաղամին
զճշմարիտ բանս Տեառն Յիսուսի, զհոգին, որ յայտնեաց այն չար կախարդին – Ասաց ոմն նորայ, թէ Բարաղամ ես, / եւ սուտ եւ խաբեբայ աւրէնս քարոզես...
նմայ մութն եւ խաւարն պատրաստեալ է:
ժը. 37ա-9ա Ամաւթ լինել փիլիսոփայիցն, եւ Նաքովր գնաց յանապատն եղեւ – Յորժամ Նաքովր ասաց զայս հաւատոյ բան... Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ
եղեւ նայ:
ժթ. 39ա-40բ Վասն բաժանման Աբենէրայ զաշխարս ընդ Յովասափու – Իսկ Աբենէր արքայն չգիտէր զինչ առնէր... եւ հաւատաց փառաց Որդոյն՝
Միածնին:
ի. 40բ-2ա Յորժամ գրեաց թուխտ Աբենէր արքայն
առ Յովասափ – ՅԱբենէր արքայէն ողջոյն իմ որդոյն... Պահաւք եւ աղօթիւք արտասօք աչաց:
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իա. 42ա-3բ Վասն մահուան Աբենէրայ եւ թագաւորութեան Յովասափու – Թագաւորին մահու աւրն
հասանէր... Զծառայսն ազատեցին կամօքն Աստըծոյն:
իբ. 43բ-5բ Վասն Յովասափու, որ ետ զթագաւորութիւն Բարաքիաս եւ ինքն գնաց յանապատն՝ առ
Բարաղամ ճգնաւորն – Իսկ Յովասափ արքայն խորհուրդ արարեալ... ելեալ գնացին, ինքեանք զհետ երթային:
իգ. 45բ-7ա Գնալն Յովասափու յանապատն եւ
մահն Բարաղամու ճգնաւորին – Ելեալ Յովասափու
յերկրէն հեռացաւ... յանպատում պարգեւաց նայ արժանացաւ:
իդ. 47ա-8բ Վասն մահուան Յովասափու եւ տանել ի Հնդստան զմարմին նորա առ հայր իւր – Յորժամ թաղեաց զնայ որդի արքային... Եւ արժանի լիցի
տեսուն Քրիստոսի (ԻԴ. գլուխք):
Տե՛ս Առաքել Բաղիշեցի, աշխ. Ա. Ղազինեանի, Երեւան,
1971, էջ 238-327, ձեռ. E, այլեւ ձեռ. 7726, 61ա-75բ:

Բ. 48բ-78բ Պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի մերոյ
լուսաւոչին ի Առաքել վարդապետէ ասացեալ
ա. 49ա-50բ Պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի մերոյ
Լոսաւորչին – Աւրհնեալ Հայրն երկնաւոր՝ լոյսն անճառական / գովեալ Որդին Աստուած՝ ծընունդ իսկական... լուսօորիչ լինել ազգիս խօարեալ:
բ. 50բ-1բ Յաղագս սընընդեան Տրդատայ եւ քաչութիւն նորին եւ թագօորըն Հայոց եւ գալ առ նա
Գրիգորի – Այլ եւ Տրդատ՝ որդի մեծին Խոսրովի... եւ
բազում պարգեւեաց զնայ արժան առնէ:
գ. 51բ-3բ Յաղագս հրաւիրելոյն զՏրդատայ Գրիգոր զոհումն ասաց, եւ նորայ ոչ հաւան առնէ – Ի
յԵկեղաց գաւառն ի գաւղն Երազայ... պատճառն
փրկութեան Հայաստան երկրի:
դ. 53բ-4բ Նախ եւ առաջին չարչարանք սուրբ Լուսաօրչին - Ասաց կապել զնայ ոմն պարանից... այլ
հուրն յաւիտենից նոցայ պահեալ է:
ե. 54բ-6ա Երկրորդ չարչարանք սուրբ Լուսաօրչին
– Հրաման ետ թագաւորն, եւ զնայ կախեցին... զհամբերութիւն նորա ծանուցանէին:
զ. 56ա-7ա Երրորդ չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին
Հայաստանեաց հայրապետին – Հրաման ետ թագաւորն, եւ զնայ իջուցին... պատճառ եղեւ մերոյ ազգիս
Արամայ:
է. 57աբ Չորրորդ չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին –
Դարձեալ Տըրդատ արքայն կըրկին հրաման տայ... այլ
ինչ խաղաղութեամբ աւրն այն ի հունձ գայ:
ը. 57բ Հինգերորդ չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին
– Հրաման ետ հարկանել... ընդ քոյն Քրիստոսի:
թ. 57բ-8ա Վեցերորդ չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին – Աղ եւ բորակ խառնեալ ընդ բարկ քացախի... եւ
գարշութիւն մեղաց մերոց փարատի:
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ժ. 58ա Եւթներորդ չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին
– Ապայ արկեալ ի պարկ մոխիր գազախի... զոր պատրաստեաց Աստուած սրբոյն Գրիգորի:
ժա. 58բ Ութերորդ չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին
– Ձագար դըրին սրբոյն ի նստոյ տեղին... որով Հայաստան երկիրս ոռոգանին:
ժբ. 58բ Յիններորդ չարչարանք սուրբ Լուսաօրչին
– Յայնժամ այլ չարչարան նիւթէ Գրիգորի... ապայ
վարձատրութեանց արժանի լինի:
ժգ. 59ա Տասներորդ չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին – Յայնժամ ետուր բերել տատասկ երկաթի...
ասաց անճառ շնորհաւք Որդոյն միածնի:
ժդ. 59աբ Մետասաներորդ չարչարանք սուրբ Լուսաօրչին – Ապայ կապիճս երկաթի ի ծունկս ագուցեալ... այլ դու նըմին փոխան տանջանըս կըրեալ:
ժե. 59բ-60բ Երկոյտասան չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին – Ետուր բերել կապար եւ քան զջուր հալեալ... եւ զտունս Հայաստանեաց խօարեցուցեալ:
ժզ. 60բ-2ա Վասն արկանելոյ ի Խոր վիրապն
զսուրբն Գրիգոր – Վըճիռ մահու հատին ի վերայ նորին... մի հաց օրն արկանէր ի Խոր վիրապին:
ժէ. 62ա-3բ Վասն երեւելոյ հրեշտակին ի Խոր վիրապին – Յորժամ զԳրիգոր արկին ի Խոր վիրապին...
փարատրութեան մեծի մարմնացեալ բանին:
ժթ. 63բ-6ա Վասն գալըստեան սրբոց Հռէփսիմեանց, որ ի Ֆռանկաց եկին – Արդ, մինչ սուրբըն
Գրիգոր ի վիրապին կայր... անճառ հաւրըն լուսոյ
հարսնացուցեալ էր:
ի. 66ա-7բ Վասն նահատակութեան սրբոց Հռէփսիմեանց – Յայնժամ արքայն Տըրդատ բարկութեամբ լըցեալ... շատ փառք եւ մեծութիւն կայ քեզ պատրաստեալ:
իա. 67բ-70բ Վասն հանելոյ սրբոյն Գրիգորի ի
Խոր վիրապէն – Հանեալ զԳրիգորիոս ի Խոր վիրապէն... սըրբոյ Լուսաւորչին զայն պարգեւք շնորհէր:
իբ. 70բ-1բ Վասն բերելոյ զնշխար սուրբ Կարապետին ի Հայս – Առեալ զսուրբըն Գրիգոր իշխանքն
եւ գային... եւ ինքնեն ծածկեցաւ գանձն աստուածային:
իգ. 71բ-3ա Վասն շինութեան Սուրբ Կարայպետին եւ մկրտելոյ զթագաւորն զօրաւքն իւրովք – Արդ,
մինչ սուրբըն Գրիգոր անդէն հիմնարկաց... հարուրաւոր արդիւնս ըշտեմարանաց:
իդ. 73ա-4ա Յաղագս սուրբ Լուսաւորչին եւ թագաւորին գնալ ի Հռոմ – Արդ, մինչ երկիր Հայոց լուսօորեցան... ազատ լինել կըրից ախտից մարմնական:
իե. 74ա-5բ Վասն սպանելոյ վիշապին եւ միեղջրին
մեծին Տրդատայ արքային – Այլեւ եղջեւր մի կայր ի յայն
աշխարհին... զոր այժմ զՂազարու վանք կոչեն նըմին:
իզ. 75բ-7ա Վասն գալու Լուսօորչին ի լեառն Սեպոհ – Սուրբըն Գրիգոր հովիւըն Հայաստանեաց... զի
էր նայ զօրացեալ ի Հոգոյն շնորհեաց:
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իէ. 77ա-8բ Աղագս մահուան Գրիգորի Լուսաւորին. Գիւտ նըշխարաց եւ տանիլ Ստամբօլ – Ի
լեառն Սեպոհոյ Գրիգոր աղօթէր... Ես՝ Առաքել, մեղօք
լըցեալ բազմագոյն... մեղաց մերոց առ Տէր խնդրել
զթողութիւն:
Գ. 79բ-91ա [Ներբողեան տաղաչափան ի վերայ
վարուց մեծին Ներսէսի՝ Առաքեալ վարդապետի
ասացեալ. ձեռ. 3853, 115բ-25ա] – Աւրհնեալ անուն
անճառ Աստուծոյ մեծին / Հօր եւ Որդոյ, Հոգոյ նոցին
փառակցի... Ներսէս առաքելոց դասուց նմանող, /
զաւրէնս աստուածային մարդկան քարոզող, / մարգարէ հոգէլից զգալոցըն պատմող, / եւ զուղղափառութիւն միշտ ուսուցանող:
Դ. 91բ-8բ [Վարք եւ պատմութիւն Մարխայ եւ
Կոսբարայ վաճառականացն, Յակոբ եպիսկոպոսի
[Արծկեցւոյ] ասացեալ. ձեռ. 515, 54բ-8բ] – Այր մի
վաճառական, անունն Մարխայն, / որ էր նայ բնական
ի յերկրէն Սսայ... Յակոբ եպիսկոպոս երգող այս
բանիս / ի յԱրծկէ քաղաքէ հանդէպ ծովակիս:
Ե. 98բ-100բ Տաղ անուշ եւ գեղեցիկ՝ ի Գիրգորիսէ
Աղթամարացիս ասացեալ («Ա-Ք») – Աստուածանըկար պատկեր, աւրհնեալ է Աստուած / յաւրինեալ ի
յարարողէն, գովեալ է Աստուած... քո արարողին տամ
փառք, աւրհնութիւն, / աւրհնութիւն յաւիտեանս.
ամէն. գովեալ է Աստուած:
Զ. 100բ-5ա Ասացաւ ճառս ի յԱստուածատուր
վարդապետէ Հենեացւոյ, ի խնդրոյ Մինաս սարկաաւքին – Այսաւր տաւն է ծընընդեան աւետիս, /
Տեառըն մերոյ եւ յայտնութեան աւետիս... Ձեզնէ չառանք գեմ ձի թամբով. աւետիս. / այլ մէկ գադայ զայն
այլ ջաւրով. աւետիս:
Է. 105բ-6բ Տաղ անուշ եւ գեղեցիկ, լաւ՝ ի Մարտիրոս Հիզանցէ ասացեալ («Ա-Ք») – Այսաւր ըքեզ
տեսայ եւ ուրախացայ, եւ ուրախացյա, / բարով
զարդարեցեր, զՏեառնէ գոհացայ Աստուծոյս... քեզ՝
Մարտիրոս, եղեւ յետին նոր ծառայ, / այսաւր զքեզ
տեսայ եւ ուրախացայ:
Ը. 107բ-8ա Նորին Նարեկացոյն – Աւետիս մեծ
խորհրդոյ, / խորհուրդ ծածկեալ մեզ յայտնեցաւ...
Քրիստոս աւրհնեալ ի համայնից:
Թ. 108ա-9բ Տաղ նորին Կոստանդեա – Հըրճւիմք
այսաւր մեք հոգէպէս, / տաւնիւս մաքուր, սուրբ, կուսական... ուրախ լերո՛ւք, Քրիստոս ծընաւ:
Ժ. 109բ-10բ Յորդորակ ազնիւ – Ո՜վ զարմանալի
խորհուրդս այս մեծ յայտնեալ, / արարիչն Աստուած ի
Յորդանան եկեալ... փա՜ռք յօիտեանս. ամէն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, նոտրգիր
1ա-4ա, 111ա-23ա [Մասն Շարականոցի]
ա. 1ա-2բ [Համբարձման ԴՁ.] – Որըք տընկակից
եղաք նըմանութեան մահու քո... համաձայնեալ եր-
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գեմք ըզփառս ի բարձունս (տե՛ս Ձայնագրեալ շարական... Վաղարշապատ, 1875, էջ 578):
բ. 2բ-4ա [Ճաշու ԴՁ.] - Պայծառացան այսօր սուրբ
եկեղցիք... աւրհնութիւն քեզ Տէր երգեսցեն մանկունք
(տե՛ս նշ. աշխ., էջ 902):
գ. 111աբ Յայտնութեան ԴԿ. – Խորհուրդ մեծ եւ
սքանչելի... եւ ընդ հրըշտակս երգէին փառք ի բարձունս Աստուծոյ:
դ. 111բ-2ա [Շարական Մկրտութեան ԴՁ.] – Որ
գերագոյն քան զբնութիւն... ստեղծեալ զարքայն մեծ
Տրտատ վասն իւրոյ (տե՛ս նշ. աշխ., 1875, էջ 129):
ե. 112բ Շարական Դօթի մարգարէին – Աւրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր... հաստատաց զհիմունըս
սուրբ եկեղեցոյ. աւրհնեցէ՛ք:
զ. 112բ-3բ Շարական Ստեփանոսի – Նախայսարկաւաք եւ առաջին մարտիրոս... տեսանելով յերկինս
հայրենի փառօք զՈրդին Աստուծոյ (տե՛ս նշ. աշխ.,
1875, էջ 144):
է. 113բ-4ա Պետրոսի, մանկունք, ստեղի – Որ արփիահրաչ լուսոյ ծագմամբ... ժառանգելով ըզկեանս
անվաղխջան:
ը. 114բ-5ա Յովակիմայ եւ յԱննայի ԴՁ. – Նոր
Սիովն ծընեալ մանկունք... որ մաքրազարդեաց
զմարմնարան Որդւոյն:
թ. 115աբ Անառակ որդոյն ԲԿ. – Ընդ լուսափայլ
զըւարթնոյն... եւ ընդ հրըշտակս երգեսցուք փառք ի
բարձունս Աստուծոյ:
ժ 115բ-6ա Գրիգորի Լուսօրչին ԳՁ. – Այսօր տաւնէ
եկեղէցի ուրախութեամբ... բարեխօսել առ Տէր վասըն
մեր. աւրհնեցէ՛ք մանկունք:
ժա. 116աբ Ոտնայլու[այ]ին ԱԿ. – Այսաւր կանգնեցաւ աւազան մըկրտութեան... զիւր զաշակերտսն, եւ
խռովեցան ամենեքեան:
ժբ. 116բ-7ա Շարական Զատկի կիրակի ԴԿ. –
Այսաւր հրըշտակք ի բարձունս ուրախանան... սիրով
եւ միաբան գոչեսցուք Քրիստոս յարեաւ ի՛՛:
ժգ. 117աբ Շարական Յարութեան ԲԿ. – Առաւաւտան սուրբ կանայքն հանդերձ իւղաւք... եւ Յովաննու
սիրելեյ յարաւ փառաց:
ժդ. 117բ-8ա [Շարական Տէր յերկնից] ԲԿ. – Զյարութիւն Քրիստոսի ամենեքեան աւրհնեսցուք... դառնային ուրախութեամբ յառաքեալսն (տե՛ս նշ. աշխ., էջ 527):
ժե. 118ա Համբարձման ԴՁ. – Համբարձօ Տէրըն
մեր յերկինս ասելով աշակերտացն... նստէին ի սուրբ
վերնայտանն:
ժզ. 118աբ Ծաղկազարդին ԴՁ. – Թագաւոր գոլով
քո աշխարհ մտեր ի քաղաքն Երուսաղէմ... աւրհնէին
զգալուստտ քո, փրկի՛չ:
ժէ. 118բ-9ա Առաքելոց ԴՁ. – Անմահարար բաժակ
հեղեալ յերկնից... այսաւր տաւնեմք զգալ քո սուրբ:
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ժը. 119բ Առաքելոց եւ Մարգարէից ԴԿ. – Մարգարէից գերագուն եւ մեծ ի ծնունդըս կանանց... քարոզեցեր ըզփրկութիւն գալըստեամբն Քրիստոսի. աղաչեա՛յ:
ժթ. 119բ-20ա [Ճաշու| ԴԿ. – Այսօր ցնծայ եկեղեցի
ի հոգեւոր հարսանիս... ի ձեռն սուրբ Լուսօորչին Հայաստանաց աշխարհի (տե՛ս նշ. աշխ., էջ 665):
ի. 120աբ Գրիգորի ԴՁ. – Հրաշափառ Աստուած եւ
միշտ բարի խնամող... վասն իւրոյ բարեխաւս:
իա. 120բ-1ա Թոռանց ԴԿ. – Աստուածային հաւատոյ հարցըն սրբոց... վասն անուանըն Տեառն սուրբ
Դանիէլ անդադար:
իբ. 121բ-2ա Ներսէսի հա[յ]ոց հա[յ]րապետի ԴՁ.
– Որ ընտրեցար յԱստուծոյ հովիւ բանաւոր հաւտի...
ընդ անմահիցըն դասս վերայկարգեցեր. վասըն՛՛:
իգ. 122ա Սահակայ Հայրապետին ԴԿ. – Որ հարմատոց հարցըն սրբոց... ընկեա՛լ ըզտաւնողացս աղաչանս:
իդ. 122բ Խաչի ԴՁ. – Գաւազան զօրութեան ըզխաչ
քո ետուր... եւ պըսակ պարծանաց հօատացելոց եւս
վ՛՛:
իե. 122բ Մարգարէից ԴԿ. – Այսօր ցնծայ զուարճացեալ եկեղեցի... զհայրն լուսոյ անլռելի ///:
Բ. 123ա [Մասն տաղի իմն] – Աչերտ արծաթէ
բրքայ, / պաղ ջրէր ինքն ժողովին... որ լեղակն իւրմէ
կելնի:
Գ. 123բ [Ոտանաւոր. հայտառ թուրքերէն ԺԹ. դ.]
– Ավալդի լքաստայիդում / Թամում թառ էթտի... վարախ սէրան բօխախ նղոյ (11 տող):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 29բ Ստացաւղ Տաղարանիս Բարղամն:
48բ Այլ եւ ինձ՝ մեղօոր եւ անարժանիս,
Ջուղեցի սուտանուն, յիմար Ծատուրիս,
որ ըզտաղս գրեցի մեծ Յովասափիս,
յորժամ եղանակէք՝ դուք յիշեցէ՛ք զիս.
ով զիս յիշող, յիշեալ լիցիս առաջի Քրիստոսի:
98բ Ո՛վ պատուական եղբայրք, որ զայս ուսանիս
Ի յաղաւթըս յիշեայ ըզողորմելիս:
106բ Այլ եւ գծագրաւղս զԱստուածատուրս
յիշեցէ՛ք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 4բ (1612-1654 թթ., անարուեստ նոտրգիր) Աւիդիկն թվինն ՌՀԱ.ումն (1622) ելօ, Ազիզջան թվինն
ՌԿԱ.ումն (1612), Մաէրէ ելօ թվինն ՌՃԳ.ումն (1654),
Աւգոստ[ոս] ամսոյն Թ., Ղամար ամսոյն ԻԲ. (22),
Թանթակն Աստուած արետ (չշարունակած):
2. 3բ-4ա (ստ. լս., 1627 թ., անարուեստ նոտրգիր)
Գրվեցաւ թիւն ՀԶ.* (1627) ի հա[յ]րապետութեամբն
տեառն Փիլիպոսի եւ առաջնորդութեամբն տեր Յակո-
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

բին |4ա| մաղթանօք սոցա: Յիշատակ է Տաղայգիրքս
այս Մուրատի որդի Խաչատուրի, նայ եւ խօբրորդուն՝
Յօվանիսին: Ով ոք պատառի գիրքս այս՝ ԳՃԺ. եւ Ը.
(318) հայրապետաց բերանօվն եւս ԺԲ. (12) ընտրեալ
առաքելոց բերանօվն կալած լինի, կապած լինի
յաւուրն դատաստանին. ամէ[ն]:
* Յիշատակուած կաթողիկոսը Փլիպոս Աղբակեցին է՝
1634-1655 թթ., գրուած [Ռ]ՀԶ.՝ 1627 թուականը նրա տարիներին որեւէ կերպ չի յարմարւում:

3. 118բ (ԺԷ. դ., բոլորգիր) Տէր Աստուած Յիսուսի
Քրիստոսի ծառայ զանարժան Խաչատուր ծառայ
Քրիստոսի եւ ծառայ ամենայն հաւատացեալ քրիստոնէից. ամէն:
4. 2բ-3ա (ստ. լս. ԺԸ. դ., անարուեստ նոտրգիր)
Ետին հայոց(՞) Գրիգորին եւ տղայրեց|3ա|ուն յիշատակ է սուրբ գիրքս, աս որ է Տաղ Յօվասափու եւ չարչարանք սուրբ Լուսաւորչին հայրապե[տի]:
5. 49ա (1882 թ., շղագիր) Ն[ուաստ] Յովհաննես
ծ[այրագոյն] վարդապետ Գրիգորեանց առաջնորդա-
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կան տեղապահ հայոց Պուլկարիոյ, Յունվար 26. 1882,
ի Ռուսճուք:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 49բ՝ կապոյտ երկգիծ շրջանակ, եզրագծով՝ «ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, 1874», կենտրոնում՝ ճաճանչների մէջ բացուած գիրք, ներքեւում՝ ցորենի
հասկ, նրա տակ՝ վեցթեւ աստղ, վերեւում՝ երկգմբէթ
եկեղեցի, 53բ՝ հակառակ դիրքով, սեւով ութանկիւն
ուղղանկիւն, շրջանակ՝ բուսական ոճաւորմամբ, վերեւում՝ խաչ, ներքեւում՝ կենդանի՝ մէջքին խաչ՝ Գառն Աստուծոյ (՞), 120բ՝ սեւով ձուածիր՝ անընթեռնելի հայատառ եւ արաբատառ գրութիւն (կրկնուած բազմիցս):
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ մատիտով «3386»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ կարմրագիր «Զորըք տը», 17ա՝
«կիրակի», 79ա՝ «Առ՛՛ա, զոր ասաց Ներսէս Հարապետեան», 91ա՝ «Պատմութիւն Մարխայի եւ Կ[ո]սպարի
ասացեալ», 100բ՝ «Փառք Հօր ասժմ», 110բ՝ «Արդ, ես
չանար», 113բ՝ «Պետրոս մանկունք ստղի»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 121ա՝ գծապատկեր:
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ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԻ ՄԱԿԵԴՈՆԱՑՒՈՅ
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ
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ԳՐԻՉ՝ Խուլթուբէկ սրկ., Մեսրոպ: ՍՏԱՑՈՂ՝ Աւետիք Ջուղայեցի:
ԹԵՐԹ՝ 183 (գրչի էջակալում՝ 1-376, որ է՝ 2ա-183բ): ՊՐԱԿ՝
4+Ա-ԺԶx12 (Ա, Բ, ԺԲ, ԺԳ 10, ԺԶ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,8x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,7x7,3): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝
51ա), կաֆաները գրուած են կարմրով: ՏՈՂ՝ 18: ԿԱԶՄ՝ սեւ
կաշի, Ա. փեղկին փակցուած դրոշմազարդ դարչնագոյն կաշի,
միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ դեղնաւուն թուղթ, մասն
կազմաստառի: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 1Ա+1Բ, չգրուած դեղնաւուն թուղթ,
Պհպ. Ա. սոսնձած թերթիկին ճնշադրոշմ՝ «Сергеев фабрики N»:

Նմուշ 51ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Դիմանկար՝ Ալէքսանդր Մակեդոնացի՝ 5բ, Նեգդանիբոս դիւթէ զչԱստուածսն՝ 7ա, Նեկդանիբոս
փախսըտական լինի՝ 7բ, Մերձենայ Նեկդանիբոս ի յՈլոմպիայն՝
10ա, Փիլիպոս յայտնէ զերազն մեկնիչին՝ 11ա, Փիլիպոսն է,
Ոլիպիայ է՝ կինն Փիլիպոսի՝ 12ա, հաւ մի ի գոգն Փիլիպպոսի ձու
արկանի՝ 12բ, Նեկդանիփոս կապէ զաստեղսն՝ 13ա, Ոլոմպիայ
ծնաւ զԱղէքսանդրոս՝ 14ա, Նեգդանիփոս ցուցանէ զարեւն Աղէքսանդրու՝ 15բ, Աղէքսանդր հարեալ զՆեգդանիփոսի յերկիրն ընկէ եւ եսպան զնա՝ 16ա, Զնեգդանիբոսի մարմինն Աղեքսանդր
եբեր առ մայրն իւր Ոլոպիաս՝ 17ա, Մարմինն է Նեգդանիբոսի,
եդին ի գերազմանի՝ 17բ, Աղեկսանդր նստեալ ցլայգլուխ ձին,
Փիլիպոս հայր է Աղէքսանդրու՝ 19ա, Աղէքսանդր անկանի առ
ոտս հաւրն՝ 20ա, Նիկաւլն սատակէ չարաչար մահուամբ՝ 21բ,
Աղէկսանդրն է, Փիլիպոս է եւ կինն իւր Ոլոպիայ՝ 23ա, Աղէքսադր
զարհուրեցուցանէ զնախեկեալն, Փիլիպոս է՝ 24ա, Փիլիպոսն եւ
Աղէքսանդրն զդեսպանքն հարցանեն՝ 25ա, Աղէքսանդր եհար
զՊաւսիանոս՝ 26ա: Աղեքսանդրն է, Փիլիպոս սպանէ զՊաւիանոսն՝ 26բ, Հոռոմայեցիքն բերեն զթագն առաջի Աղէգասնդրին՝

28բ, Շինօղքն են քաղաքին՝ 31ա, Աղէքսանդրն անկեալ առաջ
կռոցն՝ 32բ, Կռոց մարգարէքն զկուռքն ի սնդուկ են դրեր՝ 33բ,
Աղէկսանտրն գիրկս արկեալ պատկերին Նեգդանիբոսին՝ 34բ,
Արշաւանք ի Եգիպտոս՝ 36աբ, Դահիճն բերեալ զդեսպանքն
առաջի Աղէքսանդրին՝ 38ա, Դեսպանքն գովեն եւ աղաչեն՝ 39բ,
Թղթաբերքն են Դարեհի՝ 41ա, Նախարարքն են Դարեհի, Թղթաբերն սարսեալ է՝ 43ա, Աղէքսանդր նստեալ ի ցլագլուխ ձին եւ
ողոքէր, որ ի նոցա մերձենայր, վարէր ի պատերազմն Բ. կողմանցն՝ 43բ, Դարեհ փաղչէ ի յԱղէքանդրէ՝ 44ա, Դուստր եւ մայր
Դարեհի, կին եւ քոյրն՝ 44բ, Աշխարհակալն հայի ընդ Քիրտն եւ
զարմանա՝ 46ա, Հոմերիոս ոչ կուրացեալ՝ 47ա, Թագաւորն է՝
Աղէքսանտրն, Վազնաքիլն է՝ 48ա, Չածւածք են Անախիդայ եւ
Արմազադա, թագաւորն է Աղէկսանդր՝ 49ա, Աղէկսանդր Եռոսանի՝ 50ա, Թէբայեցիների գրաւումը՝ 51բ, Թէբաս քաղաքի գրաւումը՝ 52բ, Ջանաց ի գութ շարժել զարքան եւ ոչ կարաց՝ 53ա,
Աղէկսանտրն խոստանայ պարգեւս բռնայմարտիկացն, Փայլեւանքն առաջի Աղէկսանտրուն գոտէմիտեալ՝ 54բ, Աղէքսանդր
կացոյց զքրմին առ մեհեանն՝ 56ա, Մակեդոնցիք խորհուրդ
անեն՝ 58ա, Հեռետորեայքն են, իմաստասէրքն՝ 59ա, Աթէնացի[ք]ն բերին զոսկին ընդելուլ, եւ Աղէկսանտրն շնորհակալ եղեւ
նոցա՝ 60ա, Աղէքսանդր պատերազմի ընդ Լակեդոմացիս թագաւորսն՝ 61բ, Բժիշկն Փիլիպոս դեղ տայ Աղէկսանտրին՝ 62բ, Պարսիկն եհար զգլուխն Աղէքսանդրու արքային՝ 64բ, Աղէքսանդրն
հարցանէ զպարսիկսն՝ 65ա, Այս է Ոլոմպիաս լեռն, որ ի սմայ են
բնակեալ բազում դեւք՝ 68ա, Աղէքսանդր ննջէ եւ երազ տեսանէ՝
69ա, Աղէքսանդր մեկնէ զերազն նախարարացն՝ 70ա, Եմեդեղոսն Բ. ձիովն՝ 71ա, Աղէկսանդր եկեալ ի դուռն Դարեհի՝ 71բ,
Աղէկսանտր խաւսի ընդ Դարեխն՝ 72ա, Աղեկսանդր երկնչելով
եւ վախելով երթայ ի հետն՝ 73բ, Դարեհ մեծարէ զԱղէքսանդր՝
74բ, Աղէքսանդր սպանանէ զծառայն՝ 75բ, Շուտ արձակէ ձինդ
եւ փախիր՝ 76բ, Ի փաղչելն Աղէկսանտրու սառն լուծաւ գետոյն՝
78ա, Աղէկսանդր ելեալ ի գետոյն եւ գտեալ զնգերն մեդելոսն՝
79ա, Պատկեր կռոցն անկեալ, եւ Դարեհ արքայն տրտմեալ՝
80ա, Կոտորեալքն Բ. թագաւորացն Դարեհ է եւ Աղէգսանդր է՝
82բ, Դարեհ գրէ աղաչանք Աղէկսանտրուն՝ 83բ, զԴարեհ սպա-
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նանեն իւր նախարարքն՝ 86բ, Աղէքսանդրն գիրկս արկանէ
Դարեհին՝ 88բ, Աղէկսանդր տանի ի թաղել զԴարեհն, թապութն
է Դարեհին՝ 90ա, Աղէքսանդր նստեալ ի յաթոռն Դարեհի՝ 91ա,
Սպանողքն Դարեհին՝ 93ա, Աղէքսանդր թուղթ գրէ առ մայրն իւր
եւ առ Արիստոտէլ՝ 95բ, Տնկածու մարդիկք ծառք բերեն զպտուղ
մարդ՝ 97ա, Նետայձի գառն է՝ 98ա, Եւ գազանք մեծամեծք իբրեւ
լեառն՝ 99ա, Աղէքսանդր եւ մարդայծ՝ 100ա, Աղէքսանդր եւ
խօսող ծառք՝ 101ա, Գետ կենդանիներով՝ 102ա, Գազանք՝ 102բ,
103, Աղէքսանդր եւ մարդակերպ գազան՝ 103բ, Ձկնակերք՝ 104ա,
Գազան, որ եկուլ զնաւս՝ 105ա, Ալէքսանդր եւ հաւք՝ 106ա,
Պովրոս գրէ գիր առ Աղէկսանդր՝ 108ա, Աղեկսանդր ընթեռնու
զգիրն Պովրոսի՝ 109ա, Զօրք Աղէքսանդրի ընդդէմ գազանաց՝
110բ, Աղէքսանդր տանէ Պտղոմէոս առաջնորդի ձին՝ 111բ,
Աղէքսանդր վառէր ի պատերազմն՝ 112բ, Պովրոս յետ դարձեալ,
խրատ տայ զօրացն, Աղէքսանդր սլացեալ ի վերայ նորայ՝ 113ա,
Մերկ իմաստասէրք եւ Աղէքսանդր՝ 115բ, Անբնակ տեղէ գազանք
են այսոքիկ, զոր ետես Աղէքսանդր՝ 117բ-118ա, Աղէքսանդր
ետես զմիեղջուրն եւ եհար զնայ՝ 119ա, Վայրի ահարկու կենդանիք՝ 120ա, Թռչունք ջղջիկանք, որ է գիշերմուկ՝ 120բ, Աղէքսանդր եւ խօսող ծառք՝ 123ա, Աղէքսանդրը զօրօք ընդդէմ Պտղոմէոսի՝ 125բ, Մտեալ ծառայն զենեաց թագաւորն եւ եհան զկինն
ի դուրս՝ 127ա, Պտողէմոս նստեալ յաթոռ Աղէքսանդրի, զԱնտիգոնոսն խնդրէ Աղէքսանդր՝ 128, Աղէքսանդր եւ կինն՝ 131բ, Այ
բիճ եւ չարեց ծնունդ՝ 132ա, Անտիգոնոսի թագ եդ Կանդակէ եւ
պատուեաց զնա՝ 133ա, Պատիւ Անտիգոնոսին է, զոր արար
Աղէկսանդրին՝ 134ա, Վա՜յ խելացդ, յէ՞ր կաղաչես զայդ շունդ՝
136ա, Կարդա՛յ զգիրն Ամազունի՝ 138բ, Աղէկսանդր քաղցրանայ
ի վերայ Ամազունի գրագ(=բ)երինն՝ 140ա, Խ. (40) օր անձրեւ
տեղեաց՝ 141ա, Հաւն է խաւսուան՝ 143բ, Թակոյք, սափորս՝
144բ, Զոր տեսեալ, ասդումն եղեւ մահու՝ 145բ, Նշանայլոյծ պատառէ զհանդերձն՝ 146բ, Մտեալ Աղէկսանդր մեհեանն Արայմազդեա՝ 148ա, Ուղղոս տեղ տայ Աղէկսանդրու՝ 150ա, Աղէքսանդրու դեղ է տուած անհանդուրժակ եւ Նեղոս՝ 151ա, Աղէքսանդր է եւ կինն իւր Հռուփսիան է՝ 152ա, Հռաւքսիան է գիրկս
արկեալ Աղէկսանդրի՝ 153ա, Թագաւորն է Աղէկսանդրն յորժամ
Մակեդոնացիքն եկին ի տեսանել՝ 154ա, Կտակ մահու ընթերցեալ յականջն արքայինն՝ 155ա, Ուղղոս կրկին դեղ տայ Աղէկքսանդրի՝ 159ա, Ննջումն է Աղէկսանդրին, կինն եդեալ ի ձեռն՝
161ա, Հոգին է Աղէկսանդրու՝ 162ա, Մտղիմէոսն զմռէ զմարմինն Աղէկսանդրու՝ 163ա, Քաղաքն, զոր շինեաց Աղէքսանդր՝
164ա, Քաղաք շինեալ ձեռամբ Աղէքսանդրու՝ 166բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 6ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ, կապոյտ, դեղին, մանուշակագոյն, սպիտակ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը, կազմաստառը նորոգուած 1944
թ (տե՛ս Յիշ. յետգ.՝ Բբ). Բ. փեղկը, մէջքը, Ա. փեղկի եզրերը
նորոգուած սեւ կաշուով, հին կազմից կայ միայն Ա. փեղկի
կաշին, վրան մնացել են երեք գամերի անցքերը, կազմի արտ.
եզրերը մաշուած, երեւում է ստուարաթուղթ-միջուկը. թերթերին
խոնաւութեան, աղտոտուածութեան, բորբոսի զանազան հետքեր, թ. 176-183՝ ցեցի անցքեր, կամիր թանաքը տեղ-տեղ տարածուած, գիրն անընթեռնելի (37ա, 52ա եւ այլուր), մանրանկաչութեան գոյները տեղ-տեղ թափուած, թ. 135՝ ստ. լս. 2 սմ
չափով պատուած-ընկած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 6ա-176ա [Պատմութիւն մեծի յԱշխարհակալի
Աղէկսանդրի Մակեդոնացւոյ]
ա. 6ա-12բ [Վասն յղանալոյն Ոլոմպիադայ՝ կնոջ՝
Փիլիպոսի, մաւրն Աղեքսանդրի] – Ի[մաստունքն
եգիպտացոց երկրին ծովոյ չափոյ հասեալ եւ զերկնի
աստեղս թուեալ ամենայն աշխարհի զաւրութիւն]
զկարգ եւ զգիւտ... Շունչ առնոյր զհոտն ի դիմէն:
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բ. 12բ-7բ [Վասն ծննդեան եւ սննդեան եւ գործոցն Աղեքսանդրի, եւ սատակմանն Նեգդանիբայ] –
Եւ յետ սակաւ աւուրց, մինչդեռ նստէր Փիլիպոս ի
տան, որ էին հաւք ճարակաւորք... Բայց մի բանի լաւ
հասար թաղեցար յաւրէնս ///:
գ. 18ա [Վասն հարցմանն Արիստոտէլի ընդ Աղէքսանդրոս եւ ընդ այլ աշակերտս իւր] – ///տինոսին /
Նիկոմաքսի որդի / գաւառաւն տագրիացին... Աղէկդանդր բաշխէր այլոց, զոր ի հաւրէն պարգեւեալ
լինէր:
դ. 18ա-9բ [Հաւանումն ցլագլուխ ձիոյն] – Եւ իբրեւ եղեւ Աղէկսանդր ամաց չորէքտասանաց... Դայ է
կառք, եւ դու, մեծ արքա՛յ, / դու աստուածազոյգ պատկեր, / դու աստուածազոյգ պատկեր դայ ծովու, ծնունդ
որ ցնծայ:
ե. 19բ-22ա [Նաւելն Աղեքսանդրի ի Պիսաս եւ
կառավարելն հանդիսի եւ սպանումն Նիկողայոսի]
– Եւ Աղէկսանդր ԺԵ. (15) ամաց եղեալ... Նման չէ այս
յեռանդի բանի պարծեցեալ, / այսաւր սեւերես եղելու
կենաց գիրն քո ջնջել:
զ. 22ա-3բ [Վասն թողլոյն Փիլիպոսի զՈլոմպիադա եւ սատակմանն Լիւսինեայ] – Եւ այսպէս սատակելով զՆիկաւլայոս, եւ ինքն դարձաւ ի Մակեդոնիայ...
Ասէր՝ Վարեմ առ պահս եւ զնոյն / տեղ Լուսիայ հացկատակոյն:
է. 24ա-5բ [Վասն հնազանդեցուցանելոյ զՄոթովնէ հաւր իւրոյ] – Քաղաք մի կայր, որում անուն էր
Մոթոզնէ... Կայր միւս քաղաք, զոր անհնազանդ էին ի
թրակացոց, առաքեաց Փիլիպոս զԱղէկսանտր՝ տալ
պատերազմն:
ը. 25բ-7ա [Մահն Փիլիպոսի՝ հաւրն Աղէսանդրի,
եւ սպանումն Պաւսիանոսի] – Էր ոմն Պոսիանոս
հսկա զաւրութեամբ եւ զաւրաւք կարի մեծ, թեսաղոնիկեցի, տրփացաւ... Ես վրէժառիչիս չարեաւ, որ կամէր
չար գործել անբօ.:
թ. 27ա-33ա [Զաւրաժողով լինելն Աղեքսանդրի եւ
շինումն մեծի քաղաքին Աղեքսանդրի] – Եւ յետ սակաւ աւուրց մեռանի Փիլիպոս, խոցեալ ի Պոսիանեա,
եւ նստի Աղ[եք]սանտր յաթոռ հաւրն... Վերըստին
կազմեաց եւ զոհս եւ ծխանելիս անչափս, եւ պղընծի
պատկեր կազմեալ, եւ տաղս հոմերիականս երգեալ:
ժ. 33ա-5ա [Դիմելն Աղեքսանդրի յԵգիպտոս] –
Իսկ առ[33բ]եալ զաւրքն եւ ճեմէր յԵգիպտոս, եւ առաքեաց զպատերազմայկան նեաւս կալնմալ նմայ... եւ
ելեալ անտի գնաց ի Պելուս, եւ անտի գնաց յԱսորիս:
ժա. 35աբ [Դիմելն Աղեքսանդրի ի Ծուր, եւ նոցա
ընդդէմ կալ նմա պատերազմաւ] – Եւ անտի զաւրս
առեալ հզաւրս եւ գայ հասանէ ի Տիւրոս... թագաւորն
դառնայ անդրէն ի Գազան եւ գրէ թու|35բ|խթ առ
ծուրասցիս այսպէս.
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ժբ. 35բ-7ա [Թուղթ Աղեքսանդրի առ ծուրացիսն]
– Թագաւոր Իսկանտարիաս Մակեդոնացոց՝ սկիզբն
արարի յայս, Իաս եւ յԵգիպտոս եւ Ասորիս ի խաղաղութեամբ, եւ անցեալ եւ դուք քաջքդ... Ունէին փոկ եւ
գունտ եւ արկղ ոսկով եւ թուխտ:
ժգ. 37ա-40ա [Թուղթ Դարեհի Պարսից արքայի
առ Աղեքսանդր Մակեդոնացի] – Թագաւոր թագաւորաց [եւ չաստուածոց ազգակից եւ աթոռակից] Արեգական Աստուծոյ Միրհեա եւ ծագաւղի ընդ Արեգական Աստուծոյ... Առեալ գրեաց թուղթ այսպէս:
ժդ. 40ա-1բ [Թուղթ Աղեքսանդրի առ Դարեհ] –
Թագաւոր թագաւորաց թագաւորիս եւ աթոռայկից
Արեգականն Աստուծոյ Միրհայ, թագաւորիս Պարսից
Դարեհի... Մեք ոչ կարեմք ընդիմանալ, հասիր առ մեզ,
յաղթիցուք:
ժե. 41բ-2ա Դարձեալ գրէ Դարեհ առ Վշտապ եւ
ըՍպանս(=դ)իարայ թագաւորաց – Թագաւոր թագաւորաց, ինքնակալ Դարեհ առ Վշտապ եւ ըՍպանդիարայ եւ որք ընդ մեզ այլ գլխաւորաց զաւրաց խնդալ...
Զոյք առ գիտովն Պինդորոս գրեալ թուղթ եւ առաքեաց առ Աղէկսանդր այսպէս:
ժզ. 42ա-50բ Դարեհ գրէ առ Աղէկսանդր – Թագաւոր թագաւորաց, մեծաստուած Դարեհ եւ ազանց
տէր... ասաց բառնալ զեռոտանին եւ սատակել զինքն
ի տեղին:
ժէ. 50բ-5բ [Յաղագս թեբացւոցն ընդդիմանալոյն
Աղեքսանդրի, եւ արար առեալ զնոսա ի հիմանց
խռովեաց եւ գովասանութիւն հանդերձ ողբովք Իսմենիասայ] – Եւ ճանապարհ հարեալ ի քաղաքն
թեբայեցոց եւ խնդրեաց զինուորս քաջս... Քաջն Կլիտիմաքոս քաղաքին, որ եղեւ իսկ:
ժը. 55բ-61ա [Դիմելն Աղեքսանդրի ի Պղատեայ
քաղաք աթենացւոց եւ պատճէն թղթոյն եւ հրապարակախաւս լինելն աթենացւոց հռետորացն] – Աղեկսանտր խաղայ զաւրաքն իւրաւք ի Կորինթոսէ եւ գայ
հասանէ ի Պղատեա քաղաքն... Ո՛վ բնակիչք Լակեդոմայ, լուարո՛ւք զհրամանս Աղէքսանդտրեա, մի՛ յամարիք բիրտ եւ երկբայ, թէ ոչ այրիք անզերծակայ:
ժթ. 61բ-5բ [Ծնունդք եւ գործք Աղեքսանդրի առաջին կատարեցաւ աստանոր սկիզբն երկրորդ գործոց
եւ դիմեելն միւսանգամ ի վերայ Դարեհի] – Եւ
անտուստ դիմեալ Աղէքսանդր ընդ կողմանս խուժադուխ ազգացն... երանի է այն մարդոյն, որ զքո լոյստ
տեսանէ:
ի. 66ա [Գրեցին եւ որք յայնտեղաց նախարարքն
Դարեհի այսպիսի աւրինակաւ] – Արքայիդ մերոյ Դարեհի Վշտապ եւ սպանտի արայ... ընթերցեալ Դարեհ,
գրէ առ Աղէքսանդր այսպէս:
իա. 66ա [Թուղթ Դարեհի առ Ալեքսանդր] –
Դարեհ արքայէ՝ գիտացի՛ր, Աղէկսանտրէ՛ ամբարտա-
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ւան, որոյ զմեզ ուզես հանդիպիլ քեզ... Աղէքսանդր
ընթերձեալ, ժպտեց եւ գրէ թուխտ այսպէս:
իբ. 66աբ [Թուղթ Աղեքսանդրի առ Դարեհ] – Թագաւոր Ազէկսանտրոս՝ Դարեհի արքայիտ խնտալ. սնոտի հպարտութիւնդ ոչ եղեւ քեզ... Դարեհ իմացեալ
զգնալն եւ գրեց հրովարտաքս առ նախարարս:
իգ. 66բ [Թուղթ Աղեքսանդրի առ նախարարս իւր]
– Թագաւոր Դարեհ գրէ նախարարացն Փռիւգացոց,
Գամրացոց, Կիլիկացոց, Արայբացոց եւ այլոց... մայր
Դարեհի, որ Աղէկսանդր էր գրեաց առ որդին:
իդ 67ա-8բ [Թուղթ մաւրն Հոռոգոնէ եւ քուերն
Գագիփարդայ առ Դարեհ] – Հռոգոյգունէ՝ Դարեհի
որդոյ իմոյ խնտալ, մի՛ խռովել զաշխարհս եւ ճակատիլ
Աղէքսանդրու... խնդրէր հրովարտաքս, թէ ուղարկեսցէ առ Դարեհ:
իե. 68ա-84բ [Ինքնին հրեշտակ եղեալ Աղեքսանդրի, եկն առ Դարեհ. եւ պատերազմելն ընդ միմեանս
երկրորդ անգամ, եւ ի փախուստ մատնել Դարեհի] –
Եւ ի քուն եղեալ ննջէ, եւ ետես յերազին զԱմոն ձիով
մակեդոնացոց... զնա նենգէ ու ձգէ յանդունդ 'ւ ի մոլոր:
իզ. 84բ-85բ [Թուղթ Դարեհի առ Աղեքսանդր յետ
փախստական լինելոյն նորա, եւ աղաչէր ի բաց տալ
զմայր նորա] – Ի Դարեհէ՝ արքայիտ Աղէկսանտրի
տեառն իմում. գիտութիւն լինի քեզ, զի այր եղեր շատ
մեծութեամբ... իսկի չյիշեն անծանաւթի պէս:
իէ. 85բ-91բ [Սպանումն Դարեհի ի նախարարաց
իւրոց] – Եւ իմացեալ Աղէքսանդրու՝ փախչիլն Դարեհի
ի Մարաց աշխարհ... հրաման եւ աւրէնս ամենայն
Պարսից եւ հրովարտաքս առաքէմք, զոր ունէր այսպէս:
իը. 91բ-2ա [Թուղթ Աղեքսանդրի առ պարսիկս] –
Թագաւոր Աղէկսանտրոս՝ որդի Ամոնայ եւ մաւրն
Ոլոմպիդայ, գրեմ ամենայն բնակչացդ Պարսկաստանի... ուտել հաց աղէկսանդրեան տաճարին:
իթ. 92ա-3բ [Սպանումն Բեսոսի եւ Զառիվարդանայ] – Եւ եկեալ առ թագաւորն Բեսոս եւ Զառիվարդան՝ սպանողքն Դարեհի... աղաչեցին, եւ շնորհեցաւ
նոցա:
լ. 93բ-4ա [Թուղթ մաւրն եւ կնոջն Դարեհի առ
Աղեքսանդր] – Եւ յորժամ իմացաւ ընդանիքն՝ մայրն
եւ կինն, քոյրն եւ դուստրն զմահն Դարեհի, եւ ողբս
առեալ լային... քո մահուանէ վա՜յ եւ եղուկ յամէն
բերանէ:
լա. 94աբ [Թուղթ մաւրն եւ կնոջն Դարեհի առ
Աղեքսանդր] – Յետ լալուն գրեցին թուղթ առ Աղէկսանդրէ այսպէս. Աշխարհակալ արքայիտ եւ թագաւորաց թագաւորիդ... ետ ինձ կնութիւն եւ նոյն զգայարանին Մակեդոնայն ուղարկեց առ Հռոդոյգունէ բազում պարգեւս: Եւ գրէ առ մայրն, եւ ընկալաւ զհարսանիսն:
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լբ. 94բ-5ա [Թուղթ Աղեքսանդրի առ Հռոքսիանէս]
– Եւ Ոլիմպիադայ պատրաստեալ թագաւորական
զգէստն զպատուական... ինձ երանի տուողիս, որ յաղթող մեծ զնա տեսայ:
լգ. 95բ-106բ [Թուղթ Աղեքսանդրի առ մայր իւր եւ
առ վարդապետ իւր Արիստոտէլ վասն ամենայն անցից, զոր անց ընդ նոսա] – Ի թագաւորաց թագաւորես Աղեկսանտրէ քաղցու|96ա|էն մաւրն իմոյ Ոլոմպիադայ եւ վարժողին Արիստոտէլի... գեմ մարդ ես ու
միտք ունիս, գազան չես ի քար 'ւ ի մայրի:
լդ. 106բ-9բ [Դիմելն Աղեքսանդրի ի Հնդիկս առ
Պովրոս թագաւոր] – Ապա եկայք ի դուրս աւուրս ԻԲ.
(22), եւ դրունս արարաք անտ, եւ գրեցաք զեղեալն,
ապա խաղացեալ գնայր բազում ճանապարհ ուղիղ յարեւելս ի Հնդիկս... բաղտին դէմ հզաւր է, հետում լինի
բազմաց: Գրէ պատասխանի:
լե. 109բ-17ա [Թուղթ Աղեքսանդրի առ Պովրոս
թագաւոր Հնդկաց եւ պատերազմել ընդ միմեանս: Եւ
սպանումն Պովրոսի եւ վասն գրեցելոյն առ նա
մերկիմաստասիրացն] – Թագաւոր ըՍկանտարիաս՝
թագաւորիտ Պովրոսի խնդալ... անտի ելեալ բազում
աշխատութեամբ, խաղաց ընդ անկոխ ճանապարհ եւ
գրեաց առ Արիստոտէլ զպատահեալ իրս այսպէս:
լզ. 118բ-24ա [Թուղթ Աղեքսանդրի առ Արիստոտէլ վարդապետն իւր] – Սոքայ ամեն նիլիկն եկին
կագ... անուն Շամիրամայ Բամբշան կանդակէ գրէ
Աղէկսանդր թուխտ առ նոսա այս ինչ բան:
լէ. 124ա [Թուղթ Աղեքսանդրի առ դշխոյն Կանդակէ] – Թագաւոր Աղէկսանդրէ՝ դշխոյն Կանադակէ եւ
որ ընդ քեւ թագաւորաց խնդալ. լուայ զձեր գերեզմանդ եւ զբնակութիւն... նոքա ընթերձեալ, գրեցին
զայս բանս:
լը. 124ա-37ա [Թուղթ Կանդակայ առ Աղեքսանդրոս եւ վասն նկարագրեալ պատկերի նորա եւ վասն
գնալոյն առ տիկին ի ձեւ նախարարի տիկնոջն ծանեաւ] – Կանդակէ Մերովայ եւ որք ընդ ինեւ թագաւոր
խնդալ Աղէկ|134բ|սանդրի... առնէ երթեալ մաւտ
անդր եւ առաքեաց առ նոսա թուխտ:
լթ. 137ա-41բ [Թուղթ Աղեքսանդրի առ ամազունս, եւ նոցա հնազանդել նմա՝ տալով նմա ոսկի
եւ արծաթ բազում] – Թագաւոր Աղէկսանդրոս ամազունացդ խնդալ. զառ Դարեհի կռիւն կարծեմ ձեզ...
զոհս կատարէր, եւ ընկալաւ թուխտ, որ էր գրեալ
յԱրիստոտելէ:
խ. 142ա [Թուղթ Արիստոտէլի առ Աղեքսանդր] Արիստոտելէ թագաւորիս Աղէկսանդրի խնդալ. տարէք
ուսեալ եմ յոյժ... երայժշտականութիւն տարերց, եւ
գրեաց առ մայրն զեղեալ իրս այսպէս:
խա. 142ա-4բ Աղէկսանդր թագաւոր գրէ թուղտ եւ
ուղարկէ առ մայրն – Թագաւոր հզաւր, կայսր
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ինքնակալ երից մասանց աշխարհի գրեմ... կարի մեծ
յիշատակ է շատոց նախանձելի է:
խբ. 145ա-67բ [Յաղագս դաւոյն Անտիպատրեայ
եւ դեղ մահու արբուցանելոյն մեծին Աղեքսանդրի, եւ
վասն նշանին, որ եղեն, եւ վասն անդարձ կտակագրին իւրոյ] – Մինչդեռ ի Բաբելոնէ մեծ նշան մի
յայտնի եղեւ... վերին նախախնամութեամբն վճարեաց
զվաղճան հասարակաց:
– 167բ-8ա Ընդիր գոված եւ երեսբաղտ մեծ հանճարեղտ ամէնայմարդ... լինի քեզ աջովն իւր տէրունական:
խգ. 168բ-9բ Եթէ որպիսի ողբս ասացեալ Աղէկսանդրի հիւանդութեան իւրում ըմպռնեալ դեղով –
Աւա՜խ վշտապէս հաս տուգանաց տառապիս...այլ
ինքն միայն է անմահ, որ ամենեցուն տիրէ:
խդ. 170աբ Եթէ որպէս ողբ ասաց մայր Աղէկսանդրու Ոլոմպիայ ի վերա Աղէկսանդրու – Լացէ՛ք
զիս, մա՛յրք Մակեդոնացիք, զի միայմաւրս ի զաւակաց
զարքայեայկորուստ զմայր... մաւրն Կամպովրոսի
թագաւորին, որ ես այս թշուառութեանս հանդիպեցայ:
խե. 170բ-1ա Դուստրն Դարեհի, որ կին էր Աղէկսանտրու, թէ որպիսի ողբս յաւրինէր – Ննջեցաւ
կտակ հոգուս զի լքայ ես երկուց կողմանց... գերեզմանակից եւ մահայկից, զի կին կայսեր ոչ է պարտ զուգիլ
ընդ ումէք:
խզ. 171բ-2բ Եթէ նախարարքն Աղէկսանդրու
որպիսի լան զթագաւորն իւրեանց – Եկա՛յք ի միասին, թագաւո՛րք եւ իշխա՛նք, կո՛մս եւ նախարա՛րք...
ծարաւեալ եմք ի տապոյ սրտից մերոց. եւ այսպէս
ողորմագին ողբս կազմէին:
խէ. 172բ-4ա Եթէ առ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս
որպէս ի վերա բերի – Ապէնիազն Աստուած Բանն
հայրական արտայփայլեալ լուսով լցուց զեղակս ի
ձեռն ճշմարիտ մարդեղութեանն իւրոյ... Տէրն մեր կուսական մամնով երկրպագի յերկնաւորաց եւ երկրաւորաց:
խը. 174բ-6ա Եթէ որպիսի բանս խրատ խաւսեցեալ հանճարեղն Աղէկսանտրոս – Բարեաց գործոց եւ քաջ առաքինութեանց ոչ գոյ հակառակ կամ
պատերազմ տալ... անվճար ժամանակաւք. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն: Կատարեցաւ:
Տե՛ս Յ. Սիմոնեան Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ, Երեւան 1989. ձեռագրիս մասին՝ էջ 38. Ա. բնագրի համառօտ տարբերակն է:

– 5ա Որ Աղէքսանդրու պատմօյթունն Աստուածայշունչումն Ա. Մակայբայեցու<ու>մն գլուխ Ծ. եւ տուն
Ա. մինչեւ ԽԷ. եւ մինչեւ եւ ՁԹ.:
Բ. 177ա Հարցոյք էին, որ երեւեցան առաքելոցն ի
համբարձմանն. պատասխանի. Մովսէս եւ Եղիայ.
զվէմն, զոր աւծ Յակոբ ի Գողգոթայ, հրեշտակն տարաւ
ի Քորէբ, որ Մովսէս ԲԺ. (12) վտակ եհան, երթայր
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առաջի ժողովրդեանն Իսրայէլի առանց ուրուք բառնալոյ, եւ յետոյ բերաւ հրեշտակէն ի նոյն տեղի, զոր
եդին կափարիչ գերեզմանին Քրիստոսի (այսչափ):
Գ. 177ա Տաղ հոգէվարին տուն ԽԲ. (42), ի յԱռաքէլ
վարդապետէ – Աչք իմ ծովացեալ, / գետք յինէն հոսեալ... անձամբ հառաչեն լալագին յայն հրայպարակին:
Դ. 2ա-4ա, 181ա-3բ [Շարականք]
1. 2աբ [Կանոն սրբոց թարգմանչաց] – Սքանչելագործ Աստուած, որ ցուցեր սքանչելիս...

րեալ, թէ չիք այլ Աստուած բայց ի քէն, ըստ որում եւ
սուրբս յաւիտենից ընդ իս առեալ՝ զմարգարէից եւ զառաքելոց, զհայրապետաց եւ զվարդապետաց եւ զվկայ
արեամբ պսակելոցն, զպարս եւ զդասս աւրհնեմք եւ
զամենայն սուրբ Երրորդութիւնդ եւ մի աստուածութիւնդ, այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:

Տե՛ս Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, Էջմիածին, 1861, էջ 523:

1. Խուլթուբէկ գրչի. 168բ Այլ եւ զանարժան փծուն
գրիչս՝ Խուլթուբէկ անարժան սարկաւագիս յիշման արժանի արարէ՛ք. ամէն:
174ա. Ո՛վ ընթերցողք, յիշման արարէք արժանի
զաշխատող սորա, |174բ| որ քերթողօրէն արարի անխոտորանակ, որ ի յընթեռնուլն իմասցիս, պւիտիկոսք եւ
քարտուղարք եւ ապա գիտասցեն զշխատանս սորայ:
176ա Եւ զգրող յայսմ գրի / ես՝ Խուլթուբէկ մեռաւ ի
լի, / որ ես ի յիմ ժամանակի, / մաս մի բարի, / |176բ|
այլ ծուլ կենաւք յասնաւորի, / կեցայ տխմար ես յաշխարհի: / Եւ յամենայն ժամանակի / հաւասեցայ անշահ
բանի, / բայց խնդիր մի կայ յիմ սրտի, / որ ասէք մի
Տէր ողորմի / ինձ՝ եղկելի մեղաւորի՝ / մեղսայմակարդ
Խուլթուբէկի: / Եւ ի Տեառնէ առնու զբարի, / զոր պատրաստեաց յիւր հայրենի, / ի դասէ դասս աջակողմի /
իւր փառք ի հետ իւր սիրելի: / [Եւ ի] Ռ. (1000)
թվականի, / ՁԴ. (84) յարայբարթի (1635), / գրեալ
եղեւ բան եւ գործի / թագաւորին Աղէքսանդրի, / ի ըՍպահան այս քաղաքի, / յաստուածայխնամ Ջուղայ գեղի, / առ ոտն սուրբ Յակոբի, / Սուրբ Յովանէս, Սուրբ
Գէորգի. / ի թագաւորութեան Պարսկաստանի / քաջ
եւ յաղթող շահ Սովի: / Փառք տանք, աիրհնենք զՀայր
եւ զՈրդի, / թէ ի՛նչ բանք ստեղծեալ է աշխարհի:
Փառք Աստուծոյ. ամէն: Եւ մի՛ մեղայդրէք գրոյս եւ
սղ|177ա| ալանացս, զի կար մեր այս է ///:
2. Մեսրոպ գրչի. 180ա. Փա՝ռք, անըսկզբանականին, անեղին եւ անվաղճանին. Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ
Հոգոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտենից. ամէն. Արդ, գրեցաւ տառս, որ կոչի Աղէքսանդր, ձեռամբ Մեսրոպ
գրչի, ի քաղաքս Ասպահան, ի թվականիս մերոյ ՌՁԴ.
(1635), ի ժամանակին որ էր հայրապետութիւնն
տեառն Փիլիլպոսի եւ թագաւորութիւնն պարսից շահ
Սէֆէ, զոր ցանկացող եղեալ սմայ, ոմն Ջուղայեցի
իմաստուն եւ հանճարաշատ պարոն Աւետիքն եւ ետ
գրել զսայ ի վայելումն անձին իւրոյ եւ իւրոցն ամենայնի՝ հաւրն իւրոյ խօջա Եղիազարին եւ եղբարցն՝
Մինասարին, Ամիրասաթին, Բաբին, մօրն իւրոյ՝
Շաղզատէ, եւ քըւերացն՝ Խանփարավարին, Փարասխանին: |180բ| (այլ թանաքով)՝ Դարձեալ յիշեցէ՛ք
զխօջա Եղիազարն եւ միւս կողակիցն զՓարիխանն եւ
զորդին փոքրագոյն՝ Յակոբն, եւ դստերքն՝ Թարվէզն,

2. 2բ [Կանոն Աւետեաց սուրբ Աստուածածնին] –
Ուրախ լե՛ր, Մարիա՛մ, սուրբ Աստուածածին, զի ի
տաճարիդ մաքրեցելոյ... (տե՛ս նոյն՝ 1861, էջ 15):
3. 3ա [Կանոն սրբոց թարգմանչաց] – [Ա]նճառելի շնորհօք լցեալ ի յիշատակի... Որ շնորհս աստուածային... (տե՛ս նոյն՝ 1861, էջ 526-7):
4. 4աբ [Կանովն Մեսրովբայ վարդապետին] –
[Ո]ր շնորհս աստուածային առ ի վերուստ իջեալ յերկնից...
5. 5ա [Կանոն չորրորդ կիւրակէի] – Փառաւորել է
անուն քո յաւիտեան, Աստուած հարցն մերոց: Վասն
Աբրահամու սիրելւոյն քո... (տե՛ս նոյն՝ 1861, էջ 165):
6. 181ա-2բ [Տեառն Ներսիսի կաթողիկոսի ասացեալ Վասն նընջեցելոց] – Արարիչ եւ մարդասէր,
անոխակալ եւ բարեգութ...
7. 182բ-3ա [Կանոն երկրորդ կիրակէին] – [Մ]անկունքըն գերել ի մէջ հընոցին... (տե՛ս նոյն՝ 1861, էջ
152):
8. 183ա. [Մեծացուսցէ՛ք Յարութեան Տեառն] –
[Մ]ա՛յր եւ կոյս, աղախին Քրիստոսի... (տե՛ս նոյն՝
1861, էջ 62):
9. 183բ [Կանոն նոր Կիրակէին] – Սքանչելի հրեշտակըն Տեառն ցնծութեամբ իջեալ... (տե՛ս նոյն՝ 1861,
էջ 62):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ՕՐԻՆԱԿԻ

168աբ Փառք քեզ, անպար[տ] եւ անապատում
արարիչ եւ հրաշայգործ Աստուած, որ արժանի արարեր զթարամտար եւ զոգնամեղ եւ զապիկար եւ զվաթար անձ Խաչատուր Կեչառեցի, հասանիլ մեղսաներկ
մատեամբ եւ տկար մարմնով ի գիծ վերջին արքայական գրոցս աշխարհակալին Աղէկսանդրու: Առ այս
զի՞նչ ունիմ հատուցանել տրիտուր, քան թէ քոին լուսեղինաց եւ բոցեղէն բերանով աւրհնել զքեզ, Հա՛յր
Աստուած, եւ զԲան քո էակից, հանդերձ Հոգովդ փառակցաւ, նա եւ յաւժանտակ առեալ զընթացս աւդայկառաց |168բ| լուսաւորացդ, որ անբերան շարժմամբ
զաւրհնառաք բարեբանութիւն մատուցանեն: Իսկ ըստորայնոց ազգ կենդանեաց բերան առեալ զմարդ,
քոին պատկերի երկրպագեն վայելջայբար յայտարա-

Ձեառգրիս մասին տես Մ. Թ. Ավդալբէկեան, Խաչատուր
Կեչառեցի, Երեւան, 1958, էջ 214:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
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Խաթիշայն. ամէն: Դարձեալ կրկին անգամ յիշեսցէ՛ք
պարոն Աւետիքն եւ կողակիցն իւր՝ Գուլդաստն, եւ
դուստրն իւր՝ Հուսնիխանն, եւ այլ զոր Տէր Աստուած
տացէ, եւ յիշողացն եւ յիշեցելոցն ողորմեսցի Տէր Աստուածն ամենայնի՝ որչափ ի մարմնի, եւ խաղաղական
կենօք պահեսցէ, եւ յետ աստեացս արքայութեան
արժանի արասցէ, լսել տայցէ զերանական ձայնն. թէ՝
Ծառա՛ բարի եւ հաւատարիմ, մո՛ւտ յուրախութիւն
Տեառն քո. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
Հա՛յր մեր որ յերկ[ինս]:
Տե՛ս ԺԷ. յիշ-ք. Բ, էջ 609-610, Հմր 895:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (Ժէ դ.) Մին տեսիլ տեսայ Էկրայ աղայոց Բ.
շ[ա]բաթ անցաց, Բ. շաբաթ օր տեսայ հարիվելից
կ[ող]ման լոսին պա[յ]ծ[ա]ռ քանց արեկակն հարվելմտից, լոսինն նվազ քան կոր աստղ հրեւմիտիցն
բարձր էր այմայ կորէր հառաջ փախէլ էր հարելան
լեռն յետեվ հարեվելան լոսին պա[յ]ծառ յետ դառձավ
դապի յարմտից լոսնոն վերայ ամայ հարմտից լուսին
էր քանց պզտիկ աստղ, ես կանչիցի երազի ձեզ
մշտըլխ աստ շահ Սէվին ոժաւ զդոս արխումիցին փախաւ երազն, փառք տվի Աստուծոյ կանչեց թ/// խ///
փախաւ: խոռ
2. 4բ (ԺԷ. դ., շղագիր) Եւ յիշեցելոյն ողորմեսցի
Տէր Աստուածն ամենայնի, որչափ ի մարմնի են՝ խաղաղական կենօք պահեսցէ, եւ յետ աստեացս արքայութիւնն արժանի արասցէ, լսել տացէ զերանական ձայն,
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թէ՝ Ծառա՛ բարի եւ հաւատարիմ, մո՛ւտ յուրախութիւնն
Տեառն քո. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս, ամէն,
ամէն: Քրիստոսի [ծա]ռա Ղազար:
3. Պհպ. Բբ՝ (1944 թ., շղագիր) Վերանորոգուած է
մատենադարանի կազմատանը 1944 Հոկտեմբերին. Լ.
Խաչիկեան:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Աա սոսնձած թերթիկին՝ «37. Պատմութիւն մեծի Աղէքսանդրի, քառածալ, բոլորագիր,
գրեալ ի թղթի, զարդարեալ պատկերօք, ունի յիշատակարան ի վերջն, գրեալ ձեռամբ Մեսրոպ գրչի, ի քաղաքս Սպահան, ի թվականիս մերոյ ՌՁԴ. (1635), ի
ժամանակին, որ էր հայրապետութիւն տեառն Փիլիպոսի եւ թագաւորութեան պարսից շահ Սէֆէ: Նուէր
յԱստարախանայ», «ՌՁԴ.-1635, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», 2ա, 183բ՝ «ՃՂ. (190) թուխտն գրիս»,
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «Ես ասացի Քրիստոսի ծառայ»,
«Քրիստոսի ծառայ Մարտիրոս», «Ես է, զի որդի Յովանէսն. ամէն, այ ///րան յիշի», «Ամա, մոյ», «1847
года читов», 15ա՝ «յ, բ, ե, ի շ, ց», 179բ՝ «Սրբազան
առաքեալն Բարդուղիմեոս ել իլ լեառն Դադունեա եւ
անդ ետես զդեվն ջերմոց եւ կամէր հալածել զնա եւ
նարդոս ծայնօվն ասաց զնորփըն զիա՞րդ հալածես
զիս, որոց վերա անուն քո եւ անուն հրեշտակապետին
Միքայէլի, յիշեսցես անդ հալաձե յայնմանէ», «ես»,
«ջ», 180ա՝ «ն», (12 հատ) «ա-չ», «շ» (հնգիցս) 183բ՝
«ա-ժ», «գիրիչտ փորձու»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 23բ, 24ա, 89բ, 90ա՝ մարդ(՞)90ա):

3388
ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԳՐԻՉ՝ Ղազար Շօռօթցի:
ԹԵՐԹ՝ 252+2 (կրկն.՝ թ. 28, 117. ստ. լս. գրչի էջակալում՝ անղթ., որ է՝ 4ա-250ա). չգրուած՝ 1բ, 2բ-4բ, 108աբ, 250բ, 251ա:
ՊՐԱԿ՝ 3+Ա-ԻԱx12 (ԻԱ՝ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ թ. 16, 17 եւ այլուր՝ թագով պսակուած զինանշան՝
մէջն անընկալելի պատկեր, 18, 23 եւ այլուր՝ «FG»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
15,1x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12.7x8). սահմանագծերը կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 5ա): ՏՈՂ՝ 25: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
բաց դարչնագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր, ստորին լուսանցակողին՝ մէջքին մօտ՝ զարդատարրերի մէջ սափոր, վերին լուսանցակողին՝
մէջքին մօտ՝ խորանակերպ եկեղեցու պատկեր՝ վրան խաչ:

Նմուշ 5ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի կաշին տեղ-տեղ գունաթափ, մաշուած՝ թափուած, թերթերի վրայ կան զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, գրադաշտը տեղ-տեղ գունափոխուած, երբեմն ա.
երեսի գիրն արտացոլուած բ. երեսին եւ հակառակը, թ. 1-4, 241՝
հիմքից մասամբ անջատ, թ. 242՝ հիմքից պոկուած, թ. 174-7՝ 0.3
մմ-ով կարճ:

ՌՄԻԲ. – 1773

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2ա (Տիտղ.) Գիրք բարոյական քարոզք, ասացեալ մեծի սրբազան Սիմէօն կաթողիկոսի ամենայն
Հայոց, նաեւ պատրիարքին Յակօբայ. քարոզք բարոյականք, ասացեալ Տերունական տօնից, այլեւ քարոզք Պետրոս վարդապետի Նախիջեւանեցոյ՝ վասն
առակաց Աւետարանի բազում օրինակօք: Արդ, այժմ
գրեցաւ գծագրութեամբ Ղազարու վարդապետի Շօռօթեցոյ, ի Սուրբ Աթոռս Էջմիածին, ի հայրապետութեան տեառն Սիմէօնի կաթողիկոսի ամենայն
Հայոց, ի թուոջ ՌՄԻԲ. (1773), յամսեանն Օգոստոսի
Ա. 5ա-107բ [Գիրք, որ կորչի Աղբիւր բացեալ,
արարեալ եւ շարադրեալ տեառն Պետրոսի վարդապետի Նախիջեւանցւոյ Աղամալեան|
– 5ա-10բ Բան առ բարեմիտ ընթերցօղս...
– 10բ-11ա Որդորակ առ առակաւոր բանսն Քրիստոսի...
Տե՛ս ձեռ. 2, 12ա-90բ: ա/11բ-5ա: բ/15ա-7բ: գ/17բ-9բ:
դ/20ա-4ա: ե/24ա-8ա: զ/28ա-8բ: է/28բ-30ա: ը/30ա-2բ: թ/32բ-
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4բ: ժ/34բ-5բ: ժա/35բ-40ա: ժբ/40ա-4բ: ժգ/44բ-6ա: ժդ/46ա8ա: ժե/48ա-51բ: ժզ/51բ-2բ: ժէ/52բ-8ա: ժը/58ա-64ա:
ժթ/64ա-7բ: ի/67բ-70բ: իա/70բ-1ա: իբ/71բ-2բ: իգ/72բ-3բ:
իդ/73բ-5ա: իե/75ա-84ա: իզ/84ա-8բ: իէ/88բ-94ա: իը/94ա:
իթ/94ա-6ա: լ/96բ-8ա: լա/98ա-101ա: լբ/101ա-7բ:

–107ա Անկիւնաւոր առ առակսն...
Բ. 109ա-14բ [Յակոբայ Նալեան Քարոզգիրք
Կիւրակէից]
ա. 109աբ-14բ. Քարոզ ԺԶ. ասացեալ Կոստանուպօլսու պատրիարգի տեառն Յակոբայ արքեպիսկոպոսի վասն Շողակաթի Էջմիածնի, որ ի Վաղարշապատ քաղաքի, ի շաբաթի վերափոխման նաւակատեաց. Զգուշ լե՛ր, որպէս ցուցաւ ի քեզ օրինակ ի
լերինն արասցես. Ելից ԻԵ., Խ. – Որպէս ասէ մեծ
վարդապետն Որոգինէս... ի ծոց մայրութեան նորա.
ամէն (տե՛ս ձեռ. 2311, 69բ-71բ, ԺԶ.):
բ. 114բ-31ա Քարոզ ԺԷ. Յաղագս վերափոխման
ամենաօրհնեալ սրբուհւոյ Աստուածածնին, մօր եւ
մշտակուսին ի այնմ բանին. Եւ եղեւ ժամ, նստաւ...
Բ. Թագաւ. 7. 1 – Դաւիթ թարգմանի՝ Սիրեցեալ եւ բաւականացեալն ի Հօրէ... եւ գովեալ յաւիտեանս յաւիտենից եւ եղիցի միշտ օրհնեալ. ամէն (տե՛ս ձեռ. 2311,
71բ-7բ, ԺԷ.):
գ. 131ա-43բ Քարոզ ԺԸ. Երկրորդ Կիւրակէի զկնի
վերափոխմանն, քարոզ Բ. ի վերայ Աւետարանին
Ղուկասու Ա. Լ. Յարուցեալ Մարիամ յաւուրսն
յայնոսիկ... – Խորհրդապէս այսու իմանամք բնաբանիւ... Եղիսէի յարուցանեալ զմանուկն սոմնացւոյն
(տե՛ս ձեռ. 2311, 77բ-82ա, ԺԸ.):
Գ. [Քարոզգիրք Սիմէոնի Երեւանցւոյ]
ա. 143բ-5ա ՂԸ. գլուխ. Նորին Սիմէօնի Քարոզ ի
յորպիսութիւն Սրբոյն Էջմիածնի, ի բանն թէ՝ Սեաւ եմ
ես եւ գեղեցիկ, դստե՛րք Երուսաղէմի. Երգ 1. 4 – Դաւիթ մարգարէն յառաջագոյն տեսեալ... յալէկոծեալ ծովու ծփիմ հանապազ իմայնովքս հանդերձ. եւ այլն
գրել եմ քարոզն (տե՛ս ձեռ. 2212, 309բ-10ա, ՂԸ.):
բ. 145ա-7ա ՂԹ. գլուխ. Նորին Սիմէօնի Քարոզ ի
Սուրբ Էջմիածինն եւ ի սուրբ մեռոնն, ի բանն Սաղոմոնի, թէ՝ Աղբիւր պարտիզաց ջրհոր ջրոյն կենդանւոյ
եւ որ յարմարի ի յօրն բաշխման սրբոյ մեռոնին –
Խորհրդաբար արքայն Սաղոմոն... եւ գիտացէ՛ք, թէ
յումմէ է այդ շնորհ. եւ այլն. եւ զայն տե՛ս ի միւս
տետր, ուր ի վերայ սրբոյ մեռոնին յաճախ գտցես
համարն 100 (տե՛ս ձեռ. 2212, 310բ-1ա, ՂԹ.):
գ. 147ա-9ա [Ճ.] Նորին Սիմէօնի Քարոզ դարձեալ
ի Սուրբ Էջմիածին եւ ի սուրբ մեռոնն, ի բան, թէ՝
Գովելիք են գեղեցիկն եւ պարսաւելիք գարշելիքն. ի
յօր բաշխման սրբոյ մեռոնին – Աստ վարդապետաց
արդարութիւն է ընդաբոյս դաշ եւ կանօն իմն... եւ մի՛
մոռանայք զերախտիս նորա. ամէն (տե՛ս ձեռ. 2212,
311բ-2ա Ճ.):
դ. 149բ-50բ ՃԱ. գլուխ. Նորին Սիմէօնի ի սուրբ
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մեռոնն՝ յորում աւուր պարտի բաշխել, ի բանն Պօղոսի, որ ասէ՝ Գործագից եմ ձեզ եւ աղաչեմք. եւ այլն
– Որովհետեւ հայրապետ էր եւ խոր[հ]ը[ր]դակից...
մի՛ ընդունայն անցիցանիցէ՛ք զժամանակ շնորհառութեանս. եւ այլն, եւ զայլն տե՛ս ի միւս տետրն (տե՛ս
ձեռ. 2212, 312բ, ՃԱ.):
ե. 150բ-52ա ՃԲ. Նորին Սիմէօնի Քարոզ ի յողջոյնն, ի բանն Ղուկասու, թէ՝ Յոր տուն մտանիցէք,
նախ ասասջիք՝ Ողջո՛յն տանս յայսմիկ – Մարգարէք
ի հնումն եւ առաքեալքն եւ վարդապետքն ի նորումս...
Ուրեմն, որք որդիք են ողջոյնիս եւ ընդունին, հանգիցէ
ի վերայ նոցա, զոր ունիմ ընդ յիս, որք ոչ ի յիսմանէ
(տե՛ս ձեռ. 2212, 313աբ, ՃԲ.):
զ. 152բ-54բ ՃԳ. Նորին Սիմէօնի դարձեալ վասն
Ողջունի, ի բանն, թէ՝ Յոր տուն մտանիցէք, նախապէս ասասջիք՝ Ողջո՛յն տանս յայսմիք – Սովորութիւն
է ծնօղաց, զի ի դաստ[ի]արակելն զփոքրագոյն մանկունս... ունիմք եւս զառողջացուցիչ եւ զվերանորոգիչ
սուրբ լոյս մեռոնն. եւ զայլն որպէս կամիս ասա՛,
բաւեսցի (տե՛ս ձեռ. 2212, 314աբ, ՃԳ.):
է. 154բ-6ա ՃԴ. Նորին դարձեալ Վասն ողջունի, ի
բանն թէ՝ Յոր տուն մտանիցէք, նախ ողջոյն տո՛ւք –
Սովորութիւն է թագաւորաց, որ առաքեալն իւրեանց...
եւ որ ոչ ի ձեզ դարձիցի ողջոյն ձեր, քանզի, ուր ոչ գոն
այս նշանք, հեռի է Քրիստոս անտի: Եթէ կամիս՝ ի միւս
հատորն, ի մեծ քարոզն ողջունի, որ անդ (տե՛ս ձեռ.
2212, 315աբ, ՃԴ.):
Դ. ա. 156բ-76ա Կիրակէի Վարդաւառին՝ Այլակերպութեան Տեառն ի վերայ Մատթէոսի. 12 համարէն մինչեւ 19, Ի. համարէն մինչեւ ԻԷ.: Երկրորդ՝ Ցուցումն չարչարանացն Քրիստոսի, մահուանն եւ
յարութեանն: Երրորդ՝ Փառքն պայծառակերպութեանն Քրիստոսի, վկայութիւն Հայրական եւ նման
ամպոյ հովանաւորութիւնն Հոգւոյն Սրբոյ եւ ներկայանալն Մովսէսի եւ Եղիայի. 10 գլխէն մինչեւ 12
1. 156բ-60ա Մասն առաջին. Ի Յակոբայ պատրիարքէ արարեալ Կոստանտուպօլսի – Նախ բացայայտի կարծողութիւնքն հրէից... զի ի նմանէ յաղբերէ
ծորայ ամենայն կեանքն հրեշտակաց եւ մարդկան:
2. 160ա-4ա Մասն երկրորդ – Յորում ցուցանի
չարչարանքն Քրիստոսի... եւ յաւուրն երրորդի յարիցուք առաջի նորա:
3. 164ա-76ա Մասն երրորդ – Յորում ցուցանի
փառք պայծառակերպութեանն Քրիստոսի... որում ընդ
Հօր եւ Հոգւոյն Սրբոյ փառք յաւիտեանն. ամէն:
բ. 176բ-91բ Քարոզ ԻԴ. Խաչվերացի Կիւրակէին ի
պատիւ Սրբոյն Խաչին, ի վերայ Աւետարանին Յօհաննու. Գ. գլուխ, ԺԴ. համար
– 176բ Որպէս բարձրացոյց Մովսէս զօձն յանապատի, նոյնպէս բարձրանալ պարտ է որդւոյ մարդոյ,
զի ամենայն, որ հաւատայ ի նա, մի՛ կորիցէ, այլ ըն-
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կալցի զկեանս յաւիտենականս եւ այլն. Յորոց բանից
հաւաքին. նախ, թէ Սուրբ Խաչն բազմօք... ընդունիմք
զյաւիտենական կեանս:
1. 176բ-82ա Մասն առաջին – Թէ սուրբ խաչն
բազմօք օրհնեցաւ եւ գուշակեցաւ ի հնումն... եւ երկիր
աւետեաց, յորմէ կաթեցաւ սրբուհի կոյսն, ասէ Կուռնելիոս՛՛:
2. 182ա-8ա Մասն երկրորդ – Խաչն կանգնեցաւ
յերկրի, բառնալով յինքեանն զփրկիչն, որ բժշկեաց
զխայթեցեալսն ի սատանայէ... ի խաչին, ի գերեզմանին եւ յիմ ցյաւիտեանս (՞):
3. 188ա-91բ Մասն երրորդ – Եթէ հաւատով խաչեցելոյն ընդունիմք զյաւիտենական կեանսն... եւ ի վերայ նորա խաչեցելոյն երկրպագութիւն եւ պատիւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. եղիցի, եղիցի:
Ե. 191բ-240բ [Յակոբայ Նալեան Քարոզգիրք Կիւրակէից]
– 191բ Բնաբանն. Եթէ սիրէք զիս, զպատուիրանս
իմ պահեսջիք... Պենտէկոստէի Հոգւոյն Սրբոյ
գալստեանն, ի վերայ բանին Յօհաննու, ուր ասէ
Տէրն. 14. 15
ա. 192ա-214բ Քարոզ առաջին – Բնաբանս այս
ունի զչորս մասունս... փոխանակ զնա Տէր կարդալոյն,
ըստ որում, այսինքն՝ Յիսուսի Քրիստոսի, Հօր եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն (տե՛ս ձեռ.
2311, 3ա-11ա, Ա.):
բ. 214բ-22բ Երկրորդ քարոզ |215ա| սրբոյ Երրորդութեան, ի վերայ բանին Յօհաննու. Երեք են, որք
վկայեն յերկրիս՝ Հայր, Բանն եւ Հոգին Սուրբ, եւ սոքա երեքեանս մի են. 1 Յօհաննու 57. երեք են, որք
վկայեն յերկինս եւ այլն – Զայս քարոզս ի պատիւ
սրբոյ Երրորդութեանն եւ ի դաւանութիւն ճշմարտութեան... փառք եւ պատիւ եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս յաւիտենից Հօր եւ Որդւոյն եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
ամէն (ունի՝ 216բ-8բ Մասն առաջին, 218բ-9բ Մասն
Երկրորդ, 219բ-21ա Մասն երրորդ, 221ա-2բ Մասն
չորրորդ. տե՛ս ձեռ. 2311, 11ա-4բ, Բ.):
գ. 223ա-8ա Քարոզ չորրորդ. Ի վերայ ելմանն ի
Վիրապէն Սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին. [բն.]
Դուք, որ եկիք զկնի իմ ի միւսանգամ գալստեան...
Մատթէոս. 19. 28. – Երբ որ գեղեցիկն Յովսէփ քաջագոյն գտաւ ի մարտի... եւ զփառս ի հանդերձելումն.
ամէն (տե՛ս ձեռ. 2311, 18բ-20բ, Դ.):
դ. 228ա-40բ Քարոզ հինգերորդ. Ի տօնի եկեղեցւոյ կարգեալ ի Սրբոյն Գրիգորէ Լուսաւորչէն՝ յետ ելմանն ի Վիրապէ. Յօհաննու 10, 22. Եղեն յայնժամ
Նաւակատիք Երուսաղէմ, եւ ձմեռն էր. եւ այլն –
Նաւակատիք է տօն օրհնութեան տաճարի եւ եկեղեցւոյ... ուստի եւ փրկչին ակն ունիմք. վերջ (ունի՝ 228բ32ա Մասն առաջին, 232ա-6ա Մասն երկրորդ, 36ա40բ Մասն երրորդ. տե՛ս ձեռ. 2311, 20բ-5ա, Ե.):
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Զ. 241ա-3ա Նորին Սիմէօնի ի կացէ՛ք բարով ասելն ի յելանելն ի յեկեղեցւոյն, ի աւարտ գործոյն Տէրն
մեր Յիսուս Քրիստոս – Պատուիրեաց նոցա, թէ յոր
քաղաք... ըստ առաքլեոյն Պօղոսի երանեցելոյն. Վերջ:
Տե՛ս եւ հմմտ. Քարոզգիրք Սիմէոնի Երեւանցւոյ, ձեռ.
2211, 317բ-8ա, ՃԶ.:

Ե. 243բ-6բ Ցանկ գլխաւոր բանից սրբոյն մատենիս, որ գոչի Քարոզգիրք – Ա գլուխ. Յաղագս հաշտութեան՝ ժզ. երեսն... ՃԶ. Կացէ՛ք բարով ասելն, ի
ելանելն եկեղեցւոյն ի յաւարտ գործոյն՝ նձա. երեսն:
ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. նոտրգիր
ա. 1ա (ԺԸ. դ.) [Տօնացոյց մասն]. Նոյեմբերի ԺԸ.
(18) պատմութիւն սրբոյ հօրն մերոյ Լուսաւորչին...
Մարտի Ա. Մայիումայ եպիսկոպոսին եւ քահանայի միյոյ:
բ. 252բ (ԺԹ դ.) Ինձ պարգեւեալ ի սերելոյ / Առ ի
վայել օգուտ հոգւոյ... երբ որ կամիս յայլս բաշխես /
Զվարձս բարեաց առ քեզ թողցես:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. Տե՛ս Տիտղ.՝ 2ա:
107բ Գծօղ սորին Ղազար մեղօք լցեալ իբրու
սեւաոր Շօռօթեան եւ ծառայ ամենից:
186բ Վասն այն կիսադ թողի, որ գիրն եղծեալ էր,
նոր այս երեսն գրեցի կամ թէ զի այս տետրն մուրաքապն վատ էր. ամնեղադիր լերո՛ւք կամ թէ գրի վատութեանն, զի կար մեր այսքան էր եւ այսչապ եղեւ:
246բ Աւարտ եղեւ ցանկիս. ներել մաղթեմ վասն
Ղազար սեւաոր գծողիս, զի պատուելեացդ ոտից փոշի
եւ մոխիր, եւ պատրաստական ծառայ ամենից, եւ
Քրիստոսի լոյսոյն մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն:
247ա Յիշատակարան Քարոզգրքիս - Ամենաբարի
բնութիւնն եւ ամենառատ գթութիւնն ոչ կամեցեալ գիշերայնով եւ թաքստեամբ պարածածկել զիւր զբարեաց եւ զմեծաց պարգեւաց ե՛ւ հոսանս, ե՛ւ զծաւալմունս, վասն որոյ բացեալ զդրունս գանձուց եւ ըշտեմարանաց իւրոց անթուելեաց եւ անճառելեաց, էհեղ եւ
տարածեաց անսպառօրէն՝ յանդիման առնելով զիւրն
ամենահարուստ տէրութիւնն, յօրինելով գեղեցկագիր
պայծառութեամբ եւ գունագուն վայելչութեամբ, զարդարելով եւ շքեղատարած կայանիւ եւ հեղուսիւ
պնտակազմ կառուցմամբ զետեղելով անշարժապէս: Եւ
ի վերայ այսքանեաց մշտատեւ եւ անբաւ պարգեւաց
իշխան եւ տէր զմարդկային ազգս եդ՝ իշխել եւ վայելել
ըստ նորուն ահապարփակ հրամանի եւ կամաց: Եւ այսու ոչ շատացեալ, յաղագս անսպառ սիրոյն եղելոյ առ
մեզ, այլ ի վախճանի աւուրց զմիածինն իւր պարգեւեաց մեզ՝ առ ի հաղորդակցիլ |247բ| բնութեան մերոյ՝
ըստ վկայութեան սրբոյն Յոհաննու, որ ասէ. «Այնպէս
սիրեաց Աստուած զաշխարհ, մինչեւ զորդին իւր միածին ետ», իսկ ի յարդեանց եւ ի հաղորդութեանց մեծի
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սիրոյ այսորիկ ընտրեցան եւ արիացան, զօրացան եւ
քաջացան անբաւք եւ անթիւք զանազան ծաղկօք եւ
չքնաղազարդ վարուք, ելին ընդառաջ անմահ փեսային՝
թագազգեացք եւ պսակափայլք, ըստ ձայնի սրբոյն
Պօղոսի, որ ասէ. «Եւ նա ետ զոմանս առաքեալս,
զոմանս մարգարէս, զոմանս աւետարանիչս, զոմանս
հովիւս եւ վարդապետս»:
Արդ, եղեւ աւարդումն գրքոյս, որ է Գ. բարեսէր եւ
ճշմարտայքարոզ անձանց ասացեալ եւ շարատրեալ.
նախ՝ սրբազան վեհապետին եւ ընդհանրականն հայրապետի տեառն Սիմէօն երիցս երանեալ կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց՝ Քարոզ ի վերայ սրբոյն անյաղթելի
Աթոռոյս Էջմիած[ն]ի եւ սրբալոյս իւղոյն մեռոնի, եւ
որում աւուր բաշխելոյ է ժողովուրդեանն, նաեւ ողջոյնի ամենագեղեցիկ եւ քաղցր մտօք շարատրեալ, լի
զօրաւոր բանիւք: Երկրորդ՝ Յաղագս տէրունական
տօնից՝ |248ա| քարոզ Յակոբ պատրիագէ ասացեալ,
խորհրդաւոր բանիւք ի վերայ նոյն աւուրն ասելոյ:
Երրորդ՝ սրբոյ Աւետարանին առակաւոր բանսն, զոր
մեկնեալ է համեղ մտօք եւ զօրաւոր բանիւք Սրբոյ
Աթոռոյս Եւտոկիոյ միաբան եւ ծայրագոյն նիւիրակ
տեառն Պետրոսի աստուածաբան վարդապետի եւ
սրբափայլ եպիսկոպոսի Նախիջեւանցի, որ ասի Աղամալեան, որ է մերծակայ ընդանի մեր եւ ազգակից:
Արդ, եղեւ ի շրջաբերութեան հայոց ի ՌՄԻԲ.
(1773), ի յերկիրս Արարատեան եւ ի մայրս մեր լուսակառոյց տիրանկար, երկնահանգէտ, յաթինասարաս
Սրբոյ եւ մեծի Աթոռոյս Էջմիածնի, եւ ի սորին
վեհապետ եւ ընդհանրական հայրապետ տեառն Սիմէօն կաթողիկոսի Երեւանցւոյ ամենայն Հայոց, եւ ի
պատրիարգութեան սրբոյն Երուսաղէմայ եւ Կոստանտնուպօլսու տեառն Պօղոսի եւ Գրիգորի աստուածիմաստ վարդապետացն: Արդ, ես՝ յետնեալ ամենաթշւառ <յ>տրուպս եւ ամենասղալ իբր գծօղս զայս
ժողովեալ Քարոզգիրքիս, Ղազար եւեթ անարժան եւ
մեղօք լցեալ վարդապետս, որ եմ Նախիջեւանու եւ ի
գեղջէն Շօռօթու, տարակիր եղեալս ի մանկութենէ՝ ի
հայ|248բ|րական յերկրէս եւ բուն գաւառէս, ի պէսպէս
վիշտս եւ անտանելի նեղութիւնս կրեալ, եւ յոյժ խեղճալի եւ ողորմելի թափառական շրջեալ ի յերկիրն Յունաց եւ ըՌուսաց եւ Ֆարսից վասն Մաժակ Կեսարիու
սրբոյ Կարապետի շնորհատու գերեզմանին, եւ Լմայ
սրբոյ անապատին նւէրս ժողովելոյ եւ Աստուծով տեղն
հասուցանելոյ, եւ թէ որքան եւ որչապ զաղէտս եւ
զկսկիծս լեալ, միայն թէ ամենահայեաց սրտագիտին է
յայտնի, յորում տեսցէ զտառապանս եւ զբազմավիշտ
ցաւ սրտիս իմոյ, նա ինքն իւր անհուն ողորմութեամբն
եւ բազմառատ գթութեամբն ողորմեսցի եւ գթասցի
մաքիւր աղօթիւք սիրելի հարցդ եւ եղբարցդ իմոց, զի
թերեւս ձերին սուրբ մաղթանօքն այց արասցէ Տէրն
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մեր Յիսուս Քրիստոս զտառապեալ հոգւոյս եւ ցօղն
ողորմութեան ցօղեսցի ի դամբարան յոսկերաց իմոց,
ընդ նմին եւ ձեզ՝ սիրելեացդ ողորմեսցի աստ եւ
հանդերձեալումն. ամէն:
Եւ դարձեալ՝ գիրքս գրեցաւ ի վերջին դառնացեալ
ժամանակի, որ ոչ գոյր մարգարէն Երեմիայ, յորում
ողբայր զազգս Հայկազեան, որպէս ի հնումն ողբայր
ազգին |249ա| իւրոյ Իսրայէլացւոց, վասն զի յերկիրս
յարեւելեան ոչ գոյր թագաւոր, այլ էր բնաճինճ արարեալ ի Նատիր շահայ, որ ասի Թէմէզն. եւ ամենայն ոք
ինքնագլուխ իբր թագաւոր եղեալ: Իսկ ի յերկիրն
արեւմտեան եւս քան եւս սաստքանայր եւ խռովիւր
ալէկոծութիւն պատերազմին. Զ. ամ է մինչեւ այսօր, որ
էր թիւն ՌՄԻԲ. (1773), ամսեանն Յուլիսի ԻԵ. (25),
դեռեւս լինի պատերազմն անհաշտ եւ խռովութիւն
այն: Վասն զի միահեծան կայսրն եւ թագաւորն ըՌուսաց՝ անունն Կարտարինէ, եւ որդւոյն իւրոյ՝ անունն
պարօն Պէտրովիչ, այսինքն՝ Աստուծով զօրացեալ
Պետրոս լսի, եւ թագաւորն օսմանցոց՝ սօլթուն Մուստաֆայն, ի յետ իրեայրս պատերազմին: Թէպէտ ասացի՝ գոյր թագաւոր ազգին օսմանցոց, այն եւս եղեալն
իբրեւ չեղեալ, զի թշնամիք նորին բազումք էին, եւ
պատերազմունքն՝ յոլովք, եւ ինքն տկար, եւ ոչ կարէր
քաջութիւնս ինչ առնել եւ յաղթել իւր ներկհակին,
միայն թէ նորա յաղթութիւնն եւ պատերազմն ի վերայ
տառապեալ, ողորմելի եւ վշտալի ազգին քրիստոնէից,
որք իշխանութեան իւրոյ են: Զի կային ի մեծի վշտակրութեան տառապանաց |249բ| եւ ի պէսպէս նեղութեանց, ցիր եւ ցան եղեալ, եւ մնացեալքն ի ներքոյ
ոտից կոխան կան մինչեւ ցայսօր՝ ՌՄԻԲ. (1773): Զինչ
ասել պիտոյ է, եթէ ոչ զայս միայն, թէ որ տառապացոյցն, նոյն ողորմեաց ըստ մեծի ողորմութեան իւրում,
եւ բազմառատ գթութեամբն գթասցի ամենայն քրիստոնէից, եւս առաւել՝ թէ տառապեալ ազգիս հայոց, որ
անտէրունչ եմք յամենայն կողմանէ. ամէն: Վասն զի
յոյժ նեղէին եւ գիշատէին, զինչս եւ զստացուածս
կողոպտէին, զկինս եւ զտղայս յափշտակէին եւ
գերէին, եւ առաւել թէ ի հաւատոցն հանէին, եւ պէսպէս անտանելի կսկիծս հասուցանէին, մինչ զի վանք
եւ անապատ ազգիս հայոց անմարդաբնակ արարեալ
եւ իսպառ քայքայեալ՝ ամայի արարին, յորում բիւր գոհութիւն եւ փառս մատուսցուք ամենաբարեաց բարերարութեան Աստուծոյ, որ բարկացեալ մերոյս անհուն
մեղացն՝ այսպէս արար, միայն թէ ինքն իւր անհուն
ողորմութեամբն եւ գթութեամբն, որպէս որ կամի, իւր
կամքն օրհնեալ եղիցի. ամէն:
Եւ արդ, երեսս անկեալ աղաչեմ, աղերսեմ եւ
հայցեմ ի բարեսէր եւ իմաստ|250ա|նախոյ ուսումնասիրաց անձանց եւ ի ճաշակողաց այսր հոգեւոր սեղանոյ, զի եթէ սխալ ինչ գտանի, ներեցէ՛ք վասն սիրոյն
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Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, զի նա միայն է անսխալ եւ
անպակաս եւ անթերի, ըստ որում՝ մարդ եմք սխալական եւ պակասաւոր եմք յամենայնի: Եւ վասն այն
աղերսեմ եւ դարձեալ աղաչեմ յիշատակել Ղազար իբր
անարժան եւ մեղապարտ վարդապետս Շօռօթեան եւ
միաբան սրբոյ աստուածաէջ եւ քրիստոսահիմն աթոռոյս, որպէս վերն ասացի, թէ յիշատակել զիս ի մաքրափայլ մաղթանս եւ ինձ ներումն յանցանաց շնորհել,
թերեւս աղօթիւք ձերովք ցօղն ողորմութեան մարդասիրին Աստուծոյ, ցօղեսցի ի շիրիմ ոսկերաց իմոց եւ
իմայնոցն, եւ անուն գրեսցի ի դպրութիւն կենաց, որով
եւ դուք եղիջիք գրեալ ի մատեանս կենաց վերին
գաւառին եւ դպրութեանն. ամէն: Ընդ սմին մաղթեմ եւ
զայս դուզնաքեայ յիշատակարանս դրոշմել, եթէ ոք
զայս իրողութիւնս գաղափար դիցէ, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 108ա (ԺԹ. դ., նոտրգիր) Թէպէտ բազումս գտանես ի սմա սխալ, / բայց քաւելի չէ այն ի նախկին, /
հեղինակէ սորին ներմուծեալ, / այլ ի վերստին օրինակելն որպէս / վասն համբակ լինելոյ ոչ ի դիպ[ա]ց, /
այլ մի գիտութեանց» (ջնջած՝ թանաքը լղոզուած):
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2. 251բ (1817 թ., նոտրգիր) Ի 1817 եւ ի 21 Յուլիս
ամսոյ եղեւ հրկիզութիւն մեծ ի թաղս հայոց, որով բազումք ի յաղքատութիւն անկեալ մեծամեծ վնասուք:
Դարձեալ եղեւ հրկիզութիւն ի 21 Դեկտեմբերի 1819
թուոջս ի շուկայն, որով յոյնք եւ տաճիկք բազումս
վնասեցան, եւ հայք՝ սակաւ, թէեւ ոմանք յոյժ, բայց
անվնաս ի տանց:
3. 252ա (նոտրգիր) 1819 յամի Տեառն եւ յաւուրս
Հոկտեմբեր ամսոյ, վասն անհաւատարմութեան Տիւզօղլի կոչեցելոցն արքային Օսմանցւոց, որ ի մեծն Պօլիս, զոմանս ի ծովու եւ զոմանս ի կախաղանս կենսազրաւ արարեալ զամենայն ինչսն եւ բոլորվին ի յարքունի աստ գրեցին միանգամայն տիրապետելով: Ընդ
որս բազումք եւս զմեծամեծ տուգանս տուեալ, աւր
ուրեմն զերծան ի մահուանէ անտի: Այս եղեւ յաւուրս
առաջնորդութեան Զմիւռոյ Փիլիպպոսի արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարգութեան Պօլսոյ Պօղոսի սրբազան եպիսկոպոսի, որ ի պատճառս նորին զբազում նեղութիւնս կրեաց մեծաւ երկիւղիւ: Եւ եղեւ հրձուածողաց սասանութիւն մեծ, եւ սկսան բազումք անուանիլ
հարք ի յաչս միայն:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 252բ՝ «հասնի զնստել, ժանտ»:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «715/3388», «ՌՄԻԲ.-1773, Մ[եսրոպ]
եպիսկոպոս»:
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ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ
ՀՆԾՈՒՑ Ս. Աստուածածին (Կարին)
ԳՐԻՉ՝ Յովասափ Արզուրումցի (1ա-231ա), Անանուն Ա.
(231ա-42բ), Անանուն Բ. (327ա-59բ):
ԹԵՐԹ՝ 360+4 (չորիցս՝ թ. 1, կրկն.՝ թ. 210). չգրուած 1ա-1ը,
102բ, 326բ, 360աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԹx12 (Ա՝ 6, Բ՝ չիք)+Ա-Գx12 (Գ՝
10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,6x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13.2x7.5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 15ա, 231ա,
327ա). գծումներ՝ ճնշումով: ՏՈՂ՝ 27, Անանուն Բ՝ 24-25: ԿԱԶՄ՝
դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կտաւ (Բ. փեղկի դռնակը ծաղկաւոր կտաւ). լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. չգրուած, լուսագծերով թուղթ:

Նմուշ 15ա

Նմուշ 231ա

Նմուշ 327ա

ՌՃԿԵ.-ՌՃՀԱ. – 1716-1722
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – (գծանկարային) Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, 31ա՝ Մատթէոս աւետարանիչ (՞),
մարդադէմ Զ՝ 60բ, մարդադէմ Գ՝ ոճաւորուած թռչնային պատկերով՝ 66բ, 189բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ շագանակագոյն:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վրան կան ճաքեր եւ
քերծուածքներ, մէջքի կաշին վերին հատուածից Ա. փեղկից,
ստորին հատուածից Ա. եւ Բ. փեղկերից անջատ, դռնակը կիսով
չափ, զոյգ կապիչներն ընկած, դռնակի աստառը մասամբ պոկուած, լուսանցակողերի կարմիրը թափուած, լուսանցակողերը
գործածութիւնից եւ խոնաւութիւնից աղտոտուած. Պհպ. Բ., թ.
1ա-3բ՝ կէսից աւելին անհամաչափ պատռուած-ընկած, սկզբից,
թ. 18, 359-60-ի միջեւ 2 թերթ ընկած, երեւում են հիմքերը, թ. 4-6՝
վրան ստորին գամի անցք, առաջին պրակահամարների Բ., Գ.
պրակները, թ. 293-302, 320-3՝ հիմքից թուլացած, թ. 316, 325,
353՝ հիմքից մասամբ պոկուած, թերթերի վրայ կան խոնաւութեան եւ աղտոտուածութեան հետքեր, թանաքաբծեր, թ. 231-42՝
գրադաշտը գունափոխուած. ունի պրակների 2 համարակալում:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
– 2ա-3բ Ցանկ քարոզի արարեալ /// որ ցուցանի
/// (պատռուած) – Քարոզ վասն խոստովանութեան
եւս ///... /// Յովասափ աբեղայիս ///:
Ա. 2ա-326բ [Քարոզգիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
[Քարոզք յառաջին հատորէ]
Տե՛ս

Ձմեռան

հատոր,

տպ. 1740:

ԿԲ/125ա-32բ:
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ԿԴ/108ա-13բ: ՁԹ/57ա-60բ: Ղ/60բ-3բ: ՂԲ/103ա-8ա: ՂԸ/95բ102ա: ՃԼԳ/113բ-8բ: ՃԾ/276ա-83բ: ՃԾԱ/283բ-91բ: ՃԾԷ/
265բ-71ա: ՃԾԹ/271ա-5բ:
Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741: Ե/318ա-25բ: ԺԳ/296բ305բ: ԺԹ/166ա-9բ: ԼԹ/259ա-65բ: ԽԶ/231բ-7բ: ԾԴ/237բ-41բ:
ԾԸ/241բ-7ա: ԿԱ/195ա-200ա: ԿԲ/220ա-6բ: ԿԴ/247ա-53բ:
ԿԷ/253բ-9ա: ԿԹ/216բ-20ա: ՀԶ/200ա-5բ: ՁԶ/65ա-6բ: Ղ/63բ5ա: ՃԲ/311բ-8ա: ՃԴ/183ա-9բ: ՃԺԷ/226ա-31ա: ՃԻԱ/178ա83ա:
ՃԻԲ/305բ-11ա:
ՃԻԳ/170ա-3ա:
ՃԻԴ/173ա-8ա:
ՃԼԱ/89ա-95բ (կրկ. 139բ-47բ): ՃԼԲ/132բ-9բ: ՃԼԵ/147բ-54ա:
ՃԼԶ/118բ-23ա: ՃԽԳ/189բ-95ա: ՃԾԲ/160ա-5բ: ՃԿԸ/205բ12ա: ՃԿԹ/212ա-6բ: ՃՀԱ/154ա-60ա:

[Քարոզք արտաքոյ Ա եւ Բ հատորաց]
ա. 4ա-15ա. [Քարոզ] – /// ինք իցեն ոչ միայն զբարի ինչ գործս... արժանաւորս առնէ շնորհօք եւ ողորմեա:
բ. 15ա-26ա Գ. Քարոզ վասն խոստովանութեան,
ի բանն. Ասա՛յ դու նախ զանօրէնութիւնս քո, զի
արդարասցիս եւ սիրելի Աստուծոյ լինիցիս եւ մի
ամաչես՛՛ – Ի վերայ այս բանիս Դ. ինչ ասելի է. նախ,
թէ զի՞նչ է ասելն ասա՛յ... եւ բնակարան ամենասուրբ
Երրորդութեան. ամէն:
գ. 26ա-31ա Դ. Քարոզ վասն զղջման եւ ապաշխարութեան, ի բանն. Խոտորեա՛յ ի չարէ եւ արա՛
զբարի, խնդրեա՛՛ – Տրատական բան մարգարէիս
յերիս դէմըս տարորոշի... եւ արժանի արասցէ յաւիտանից կենացն. ամէն:
դ. 31ա-7ա Ե. Քարոզ վասն ի բան Աւետարանին,
որ ասէ. Երանի ողորմած Աստուած, զի նոքա զողօրմութիւն – Տէր մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի հրամանք... եւ
երկնից սուրբ արքայութեանն. եւ նմա փառք յաւիտեանս:
ե. 37ա-41բ Քարոզ վասն ողորմութեան, ի բանն՝
Եղերո՛ւք գթած աշխարհի, եւ Հայրն ձեր երկնաւոր
գթած է. Յիսուս օգնեայ ի՛՛ – Յայսմ բանէ երեք իրս
տեսանելի է. նախ, թէ քանի յեղանակաւ երեւի...
երթայք յինէն անի՛.՛ եւ այլ միւսն:
զ. 41բ-7բ Զ. Քարոզ սրբոց առաքելոցն Պետրոսի
եւ Պօղոսի, ի բանն. Իբրեւ ճաշեցին, ասէ Տէրն ցՍիմոն Պետրոս... - Ի վերա այսմ բանի Գ. ինչ ասելի է.
նախ՝ վասն ճաշոյն... ի Տէր մեր, որում վայե՛՛:
է. 47բ-52բ Է. Նորին Գրիգորի Քարոզ Յոհաննու
աւետարանչին եւ Յակոբայ եղբար նորին, ի բանն.
Դարձաւ Պետրոս եւ տեսանէր զաշակերտըն... – Ի
վերայ այսմ բանի Դ. ինչ ասելի է. նախ՝ վասն տօնիս...
որ եւ զմեզ արժանի արաս՛՛:
ը. 52բ-7ա Ը. Քարոզ սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային, ի բանն. Ահա տեսանեմք զերկինս բացեալ... – Ի վերայ այսմ բանի Գ. ինչ ասելի է. նախ, թէ
զի՛նչ է պատիւ... ժողովեսցէ զմեզ Քրիստոս Աստուած.
եւ նմա փառք:
թ. 66բ-8բ ԺԱ. Քարոզ վասն յիշոցնատուաց, ի
բանն Սողոմոնի, որ ասէ՝ Թէ որ հայհոյէ զՀայր... –
Գիտելի է, զի որք յիշոցք տան, բազումս մեղանչեն...
անուն իւրոյ արժանաւորեսցէ. ամէն:
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ժ. 69ա-79բ ԺԲ. Քարոզ Վարդավառին, ի բանն
Մաթէոսի. Եւ յետ վեց աւուր առնու ընդ իւր Յիսուս
զՊետրոս եւ զՅակոբոս եւ զՅոհաննէս եւ հանէ զնոսա ի լեռն բարձր եւ այլակերպեցաւ առաջի նոցա –
Արարիչն ամենեցուն ի վերայ այսմ բանի Զ. իմն
գլխօրէն մեկնութիւն տեսցուք... եւ տալ նոցա պարգեւս զՀոգին Սուրբ:
ժա. 79բ-88բ ԺԳ. Նորին Գրիգորի ասացեալ. Քարոզ վերափոխման Աստուածածնին կուսին Մարիամու՝ մօր Տեառն, ի բանն. Բազումք դստերք ըստացան մեծութիւն, բազումք արարին զօրութիւն, բայց
դու առաւել եւս անցուցեր զա[մենեքումբք] – Արարիչն Աստուած արար զլուսաւորս մեծամեծս եւ փոքունս... եւ անթիւ յանցանաց մերոց. եւ նմայ փառք
յաւիտեանս. ամէն:
ժբ. 118բ-23ա Ի. Քարոզ խաչի, ի բանն. Փայտ կենաց է ամենեցուն, որ պատսպարին ի նա եւ որք [յ]ենուն ի նա իբրեւ՛՛ – Աստուածային եւ մեծ նախնի
մարգարէն Եսայեայ... եւ ուրախարար սրտից մերոց
Տէր Քրիստոս օգնեա՛:
ժգ. 123ա-5ա ԻԱ. Քարոզ ի բան Մանասէ թագաւորն, որ ասէ՝ Մեղա՜ Տէր, մեղա՜, եւ զանաւրենութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ – Որպէս ոք անկեալ ի մէջ
հրոյն... յաղագս որո ասէ՝ Մեղա՜յ Տէր, մեղա՜յ, եւ զնոսա օգնեա՛յ, Յիսո՛ւս:
ժդ. 291բ-6բ Ծ. Դարձեալ ի նոյն բանս. Այս է պատու<վ>էր իմ, զի սիրեսցիք զմիմեանս, որպէս եւ՛՛ –
[Վ]արդապետք ասեն, թէ սէրն չորս յատկութիւն
ունի... Այս է պատուէր իմ սիրով ք՛՛:
Բ. 327ա-31բ [Նախերգանք Քարոզգրքի] – Երանելի բնութիւն եւ աննախանձ բարութիւն, սկիզբն կենաց... եւ առաւել որդոյ լնու զարարածս եօթնալուսօք
շնորհօք. ամէն:
– 331բ-8ա [Օրհնութիւն քարոզից ճոխ եւ յարմարաւոր բանիւ. ձեռ. 2161, 4բ-8ա] – Այժմ ժամանեալ
յաւար[տ] եւ ի կատարում թարգմանութեան առաջի
արկեալ բանիս, ըստ կարի եւ ոչ ըստ չափաու... կենդանութիւն շնորհեսցէ ձեզ եւ ձեր ննջեցելոցն. ամէն*:
Ծնթ. Տարբերութիւններ ունի ինչպէս տպագրի, այնպէս էլ
ձեռ. 2161ի (2ա-8ա) համեմատ:

Գ. 338ա-9ա ԾԳ. Ամենասուրբ Հոգին, որ զարդարեաց զտիեզերս ամենայն («Ա-Ք»)... Քաղցրն Աստուած քաղցրացուսցէ ի ձեզ եւ քաղցրացուսցէ զսիրտ
բռնաւորաց ընդդէմ ձեր եւ ընդդէմ ձերոց. ամէն:
– 339ա-40ա Օրհնեալ է Հայրն Աստուած անեղ,
անծին, անժամանակ, գովեալ է Որդին միածին բան
Հօր... եւ բամացուսցէ հարիւրաւորս, Ռ.աւորս (1000)
եւ զբիւրաւորս արասցէ. ամէն:
Դ. 340բ-2ա ԾԴ. Պատրաստ արարեր առաջի զսեղան ակն յանդիման նեղչաց իմոց... զգլխաւոր
արարածքն զերկինս եւ զերկիրս:
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Ե. 342ա-4բ Արդ, օրհնեալ է արարիչն ամենայն
գոյից եւ յընդհանուր սեռից եւ բանականաց... թէ
եկայք ժառանգք արքայութեան. ամէն:
Զ. 344բ-356բ Հայրն համբերութեան Յոբ հրամայէ, զի՞նչ երկիր իցէ, յորում լոյսն ագանիցի... եւ
հոգի անեղին նորոգեսցէ:
Է. 356բ-7ա Վասն ժամանակագրութեան յԱդամայ մինչ ցայսօրս - Արդ, յԱդամայ մինչ ի փոխիլն
Ենովքայ են ամք ՌՆՁԵ. (1485)... անտի ի Նէրնէս Կլայեցին ՃՁԳ. (183) ամ է:
Ը. 257ա-9բ Ամք եւ անուանք նախահարցն կարգաւ – Ադամ ՋԼ. (930). Սէթ ՋԺԲ. (922), Ենովս ՋԵ.
(905)... Յամի ԵԺ.աներրորդի (15) Ամասիայ թագաւորին Յուդայ թագաւորաց Րեբովամ (անաւարտ):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Յովասափ գրչի. 183ա Ընդ նոսին եւ ես Արզուրումցի սուտանուն Յովասափ աբեղայ գրեցի զայս:
189բ թվին ՌՃՀ. (1721թ.) աւարտ.
259ա Ձեռամբ տրուպ, Տէր:
296բ Որ եւ զմեզ արժանի արասցէ Քրիստոս սիրոյն
իւրոյ եւ ողորմութեան. ամէն: Ձեռամբ տէր Յովասափ:
283բ Ձեռամբ ապիկար եւ չնչին, մեղայշաղախ Յովասափ աբեղայէ, ի դուռն Սուրբ Աստուածածնին, որ
է Կարնոյ քաղաքին, թվին ՌՃԿԵ. (1716) սկսեալ այս:
325բ Ձեռամբ անարժան, մեղսամած եւ մարամիտ
եւ նիհար ի բնութեամբ, կարի անճարակ ի գրոյ եւ
իմանալոյ, բազում վշտի եւ դառն ժամանակի մէջ
լինելոյ: Ամ ամէ խռովութիւն եւ աղմուկ. ազգ ազգի
վերայ պատերազմ, ո՛չ Վան եւ ո՛չ Սպահան, |326ա|
ե՛ւ գիւղ, ե՛ւ գաւառ, յաւար եւ գերութիւն մանկանց եւ
տղայոցն մտանիլ ի ձեռս հեթանոսաց ազգին խիստ
բազմացան: Թվին ՌՃԾԸ.ին (1709) անասնոց ցաւ
անկաւ արեւմուտ եւ արեւել՝ ամենայն տեղիս, անթիւ
եւ անհամար ջարթ եղեւ, սակաւ սակաւ զերծանէին,
մինչ որ թվին ՌՃՀԱ. (1722), որ այս գիրք կազմեցանք,
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ոչ է վերչացեալ, տեղիս տեղիս մեռանին ի ցաւոյ, թվին
ՌՃԼԲ.ին (1683) սուղութիւն եղեւ, մինչ որ Դ. տարի Ա.
սանտիմ ցորեն Ը. ղուռուշ, մինչեւ Ժ. եւ ԺԲ. (12) եղեւ,
գինն Բ. ձու՝ Ա. փայրան, ան այլ չկար, Բ. սոմառնոց ջըվալ յերթ՝ Ա. ղուռուշ: ՌՃՂԷ. (1748) Կարնոյ քաղաքս
շարժ եղեւ, բազում գիւղք հիմամբ տապալեցաւ, բազում հոգի ի ներքոյ հողին մնացին, Ժ. եւ ԺԵ. (15) օր
երերար յերկիր, մինչ ի Սպահան եւ Թարվէզ փուլան,
ինչ ասեմ, չիք խաղաղութիւն:
Գրեցաւ գիրքս ի դուռն Սուրբ Աստուածածնին, որ
կառուցեալ կայ ի Կարնոյ քաղաքի, ի մօտ գիւղին
Հնծուց կայ, նորին առաջնորդ աստուածաբան Մարգարէ վարդապետի, եւ ես՝ ծառայ նորա, աշակերտ, եւ
ես միայն կարի անմիտ եւ տգէտ, եւ անշնորհ մեղօք ի
լի, աղաչեմ, աղաչեմ, ո՛վ հայրք եւ եղբայրք, թէ
հանդիպիք ի գրքիս հայելով կամ ընթեռնելով, սխալից
ներեցէ՛ք եւ ինձ՝ մեղաւորիս ներումն յիշէ՛ք, եւ դուք
յիշեալ լինիք. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

4ա (1889 թ.) Նուէր Սուրբ Էջմիածնայ մատենադարանին՝ Գաբրիէլ Յովհանիսիանց, 1889 թ., Մայիս
(այլ ձեռքով)՝ «հմր 14»:
ՆՇՈՒՄ՝ Կազմի մէջքին փակցուած թերթիկին՝ «12»,
Ա փեղկի կազմաստառին փակցուած թերթիկի ա.
երեսին՝ «142 (ջնջած). Քարոզգիրք ութածալ. գրեալ ի
թղթի, հասարակ նօտրագիր, թուականն եւ գրիչ անյայտ (վերջին 4 բառը ջնջած): Բովանդակութիւն մատենիս տե՛ս ի պատառեալ ցանկիդ, գրուած ՌՃՀԱ.ին.
չունի զյիշատակարան (վերջին 2 բառը ջնջած). (այլ
ձեռքով)՝ Կարին քաղաքում, տե՛ս յիշատ՛՛ վերջում. հմր
12», բ երեսին՝ «734/3389», թ. 1ե՝ «ՌՃԾԸ.-1709
Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս», «հմր 18», սեւով շղագիր՝
«Տէր Գրիգոր Վարդապետեանցի»:
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ՍԻՄԷՈՆԻ ՋՈՒՂԱՅԵՑՒՈՅ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՌՃԿԸ. – 1719
ԳՐԻՉ՝ Ստեփաննոս երէց:
ԹԵՐԹ՝ 130. չգրուած 1ա, 2բ-3բ, 31բ, 123բ, 127ա-30բ: ՊՐԱԿ՝
1-10x12 (1՝ 14, 10՝ 13+7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով, լուսադրոշմով՝ խարիսխ, ծայրին երեքնուկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,5x10,5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11,5x6,8), սահմանագծուած կարմրով.
խորագրերն ու գլխատառերը կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝
27ա): ՏՈՂ՝ 18, 27, 28: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, վրան կարմիր գործուածքէ շապիկ, ներսի
կողմը ծաղկազարդ եւ գորշ գոյնի կտորներ, վերին եւ ստ.
եզրերը ներսի կողմից շերտազարդ կտաւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմաստառն ընկած, երեւում է միջուկտախտակը, մէջքի կաշին ճաքճքած, կտաւէ կազմը մաշուած,
թերթերին աղտոտուածութեան, խոնաւութեան, բորբոսի հետքեր, թ. 2, 129՝ ցեցի անցք, թ. 130 ստ. մասը հիմքից պոկուած.

130բ փակցուած էջանշան թերթիկ. վրան անկապակից տառեր՝
«լեղի, համ, իս, իւր, սրբոց, ի րձս»:

Նմուշ 27ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
4ա-126բ Սիմէոնի վարդապետի արարեալ Քերա-
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կանութիւն ըստ լեզուի մերում Հայկազանց: [Ք]երականութիւն է գիտութիւն տառից եւ ասութեանց եւ
կիրառութեանց սոցին ըստ շարագրութեան քերթողացն: Եւ բաժանի յերկուս՝ ի կիրառելիս եւ կիրառութիւնս:
Տե՛ս ձեռ. 1984, 115ա-62բ: 1.ա/4ա-6ա: բ/6ա: գ/6ա-7ա:
դ/7աբ: ե/7բ-8բ: զ/8բ-9ա: է/9ա: ը/9բ-31ա: թ/32ա-55ա: ժ/55ա8ա: ժա/58ա-1ա: ժբ/61ա-4ա: ժգ/64ա-5բ: ժդ/65բ-71ա:
ժե/71ա-4բ: 2.ա/75ա-9ա: բ/79ա-80բ: գ/80բ-1ա: դ/81ա-113ա:
ե/113ա-23ա:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ

124ա (1637 թ.) [Ա]մենայնի իրի չափ եւ քանակութիւն կոպ[ա]ր եւ սահման բնաւորեցաւ լինիլ, զի ոչ ի
ստեղծականացս առանց սահմանի կացացաւ ինչ յէէն,
ուստի եւ ոչ թարց չափոյ: Վասն որոյ ի չափակցութիւն
անդամոցն գեղեցկութիւն կենդանւոյն առկայանա՝ ի
փիլիսոփայէն ասացաւ: Քանզի արդարեւ զառելեալսն
ի վայելուչ չափոյն անհեթեթս եւ անճոռանիս անուանեմք, եւ զոչ ժամանեցեալսն ի սոյն՝ անկատարս եւ
թերիս: Իսկ զըստ պատշաճին զչափակիրսն կատարականս եւ ախորժս զգացմանցս վարկանիւք:
Իսկ ի բանականաց խօսունից |124բ| զառաջնատիպսն՝ անկարգազրոյցս. եւ զերկրդատեսակսն՝
տգէտս: Իսկ զերրորդակերպսն՝ յարմարախօսս եւ քերականս ասեմք լինել. որպէս թէ զուղղութիւն եւ զչափ
բանին կարգաւորապէս առպահեալ ըստ կանոնին արտաբերաց: Այլ քանզի զանազանք են կայք, ուստի
տարբերք են չափք եւ ուղղութիւնք իւրաքանչիւրոցն:
Զի այլ է իմանալեաց, եւ այլ՝ զգալեաց, այլ՝ մարմնոց,
եւ այլ՝ մարմնականաց, այլ՝ զետեղեկանաց, եւ այլ՝
ապադրելեաց, այլ՝ իրաց, եւ այլ՝ իրականութեանց, այլ՝
մակացելեաց, եւ այլ՝ մակացութեանց, եւ այլոցն
սոյնպէս:
Արդ, ի յոլովից եւ ի զանազանից ուղղչաց մի եւ այս
գրգուկ օրի|125ա|նակեցեալ, որ է եւ ասի Քերականութիւն: Իսկ թէ որո՞յ է յէիցս իցէ ուղիղ՝ ահայ տառից
եւ ասից: Քանզի թարց սորին նպաստութեան ոչ ոք յայսոսիկ բաւապէս կարէ մխիլ՝ ըստ ֆիլիսոֆոսացն
բանից, որք հանրից իմաստասիրութեանց, իբր այնց
չորս բանիւ յաւէտ քան թէ գործով մատարարեն՝ զսայ
ենթակայ, իսկ եւ բանալի բացայայտեցին գոլ:
Քանզի որպէս վայելումն դարաստանի իմիք՝ ախիւք
եւ դրամբ փակեցելոյ փոքեր իմն անպատուելոյ երկաթէ ի պէտս ունի այսպէս, եւ մանաւանդ արհեստ գրչութեան եւ ընթեցման, քան թէ այլքն, այսորիկ փոքեր եւ
նուաստի հըմ|125բ|տութեանս կարօտի: Առանց որոյ ոչ
ոք հմտօրէն ընթէրցօղ, ոչ ոք ըստ բաւականին բանագէտ, ուստի եւ ոչ ոք յարմարապէս գրիչ: Այլ իցէ
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թերեւս, որպէս վարկանիմ յոմանց յառաչս երեւեցելոց
ծաղրիլ եւ նշկահիլ ի պիտանացուիս այսորիկ, յորում
չիք հիացումն. զի որք ի յաւէտ ախտս իցեն ընբռնեցեալք, ցաւոց զվիշտսն նինքեանս կրեցեալս զգալ ոչ
զօրէն, այսպէս եւ ոչ յիմոցս նմանեաց իւրեանցն յանդիմանի յիմարութիւն: Այլ թարց արհեստի եւ կրթութեան յընթեռնուլ եւ ի գրել առփութան. որք ոչ գրեն,
այլ եղծեն եւ ոչ գրեն, այլ խանգարեն՝ որպէս փեղ՝
յերկրաչափութիւն |126ա| ձկտեցեալ, եւ գոմէշ՝
յերաժշտութին, ուստի առակ, կատակ ծանակ եւ քամահանաց, նպատակ նշաւակի յաւէտ առլինին. եւ առաջի
հմտաց եւ իրագիտաց իբրեւ զիս հեգնելի եւ ծիծաղելի
երեւին:
Որ ահա անվարժ եւ անկիրթ գոլով մասանց բանի
եւ կառաւարութեան նոցին, այլեւ առոգանութեանց
պիտոյից, մանաւանդ եւ ոչ զգիրս ըստ պատշաճ ձեւոյն
նըկարել զօրելով անուսումնաբար եւ տգիտապէս,
զայս գրգուկ գաղափարեցի, այլանդակս եւ արտատիպս զգրոցն կերպադրութիւնսն քարշելով:
Վասն որոյ ներել իմումս տգիտութեան, խակութեան եւ յիմարութեան ժտեմ ի խոհեմամիտ եւ ի
հմտավարժ վերծանողցդ. զի եւ Քրիստոս ներեսցէ
սխալանաց եւ յանցանաց ձերոց գթութեամբն իւրով.
|126բ|:
Թիւ գրգուկիս աւարտեցման,
զոյգ շրջանիկ, եզ յոբելեան,
եւ մակ եռակ քառապատկեան,
քառիկ դարձեալ եւ մու քսան
(1050+12+24+551=1637):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 126բ Գրեցաւ վայելչատիպ գրգուկս ձեռամբ
Ստեփ[ա]ննոս երիցու, ի թուականիս հայոց ՌՃԿԸ.
(1719), ի Փետրվար ամսոյ աւարտումն, եւ խնդրեմ ի
վայելողացդ, զի ներեսջիք սխալանաց իմոց:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. փեղկին սոսնձուած՝ «Сергеев
Фабрики» ճնշադրոշմով թերթիկին. «Հմր 2, Քերականութիւն Սիմէոն վարդաետի, քառածալ, նոտրագիր,
գրեալ թղթի, ունի յիշատակարան ի վերջն: Գրիչ Ստեփաննոս երէց, թիւ ՌՃԿԸ. նուէր յԱստրախանայ»:
«Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»: «739/3390»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1բ՝ «բացական է՝ չէ կըցական, ընդհատրական է՝ չէ սահմանական, բաժանողկան, ապացուցական, վերլուծական: Բացական է՝ չէ կըցական,
ընդհանտրական է՝ չէ մասնական, հասարակ է՝ չէ
յատուկ»:
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3391
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
(Բաղկացած երեք տարբեր ձեռագրերից)
րեալ մեծի հռետորին Թումայի Իտալացւոյ արտադրեալ ի հայս Ոսկանի Երեւանցւոյ

ԹԵՐԹ՝ 425+1 (կրկն.՝ 322): ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ճաշոց. լատիներէն: ԺԴ. դար: 1 (Ա)՝
ստացուած մէկ թերթի ընդլայնակի եւ ընդերկայնակի եզրահատումով, մագաղաթ (16.1x12.3. մօտ 1.3 սմ (1 տող) ծալուածք-ելուստ),
գրուած երկսեան մի սիւնը՝ (8.1x12.3), գիրը` գոթական: Տող՝ 11:*
*Տե՛ս Л. И. Киселева Л. И. Каталог рукописей и
фрагментов латинского алфавита хранящиеся в Матенадаране, Ереван, 1980, стр. 74:

Տե՛ս ձեռ. 2275, Ա, 10ա-94ա: ա. 1/4ա-6ա, 2/6ա-14ա: բ.
1/14ա-6ա: 2/16ա-38բ: 3/38բ-54բ: 4/54բ-113ա: գ/113ա-6ա:
2/116աբ, ա/116բ-9ա, բ/119ա-20ա, գ/120ա-1բ: դ. 1/121բ-2ա,
2/122բ-5ա, 3/125ա-7ա, 4/127ա-32ա, 5/132ա-56բ:

– 156բ [Վասն իմաստասիրութեան] – Որք մի անգամ իմաստասիրութեան տենչան բանից... որպէս
հանդերձեալ եմք ուսանել, իմաստասիրութիւն է
(այսչափ):
ՁԵՌԱԳԻՐ Բ.
ԺԷ. դար

Նմուշ Աբ
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վրան կան ճաքեր եւ
քերծուածքներ, ցեցի անցքեր, եզրերի կաշին մաշուած, երեւում է
միջուկ-տախտակը, զոյգ գամերն ընկած, գործածութիւնից եւ
խոնաւութիւնից լուսանցակողերը մաշուած, աղտոտուած, ստորին լուսանցակողի մի մասի վրայ մեծ թանաքաբիծ. թ. 414-425՝
ցեցի անցքեր, թ. 245, 276, 394, 399, 402, 421-5 եւ այլն՝ ստորին
աջ անկիւնից պատռուած-ընկած, թ. 380, 381, 425՝ հիմքից
անջատ, թ, 127՝ հիմքից մասամբ անջատ, Պտռկ-Պհպ. Ա՝ խիստ
աղտոտուած, վրան ցեցի անցքեր, թերթերի վրայ կան զանազան
բծեր, խոնաւութեան հետքեր, տեղ-տեղ գրադաշտը գունափոխուած. զարդագրերը եւ լուսանցային մանրանկարները գծանկարային. ունի պրակների 3 համարակալում, երկրորդինը՝ Ա-Դ՝
գլխագրերով (Գ, Դ՝ կարմրով):

ՁԵՌԱԳԻՐ Ա.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Անանուն (1ա-156բ):
ԹԵՐԹ՝ 156. չգրուած՝ 2բ: Պրակ՝ 2+Ա-ԺԳx12 (ԺԳ՝ 10): ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,2x10,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x6). սահմանագծերը սեւով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 39ա,
ծածկագիր՝ 1ա). խորագրերը՝ կարմրով, ապա նաեւ կանաչով:
ՏՈՂ՝ 21:

Նմուշ 39ա

Ծածկագիր 1ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 4ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, կենդանի՝ 3բ: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝
կենդանագիր՝ 4ա: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր (գծանկարային):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3բ-156բ Քերականութեանց գիրք առաջին, արա-

ԳՐԻՉ՝ Անդրէաս (157ա-352բ): ՍՏԱՑՈՂ՝ Անդրէաս (գրիչը):
ԹԵՐԹ՝ 198+1 (157ա-354. կրկ.՝ 322). չգրուած 353ա-4բ:
Պրակ՝ Ա-ԺԷx12 (ԺԷ՝ 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ. լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,2x10,3: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11x6.5): ԳԻՐ՝ նոտրգիր
(նմուշ՝ 216ա). խորագրերը, որոշ քարոզների սկզբնատողերը եւ
այլ տեղեր՝ բոլորգրով եւ կարմրով: ՏՈՂ՝ 21-23:

Նմուշ 216ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 157ա Ստորոգութիւնք Արիստոտելի – Հոմանունք ասեն, որոց անւուանք միայն հասարակ, իսկ
ըստ անուանն բան գոյացութեան... իսկ փաղանունք
ասեն, որոց անունն հասա՛՛ (այսչափ):
Բ. 157բ-352բ [Քարոզգիրք]
– 157բ-9ա [Ցանկ] – Ա.* Վասն, այն թէ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ... ՀԴ. Վասն համբերութեան:
Ծնթ. Ձեռագրում չկան բնագրերը հետեւեալ միաւորների՝
Ա. («Վասն այն, թէ բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ»), Բ.
(«Վասն ճանապարհորդաց»), («Վասն այն, եթէ մարգարէ յարուսցէ Տէր Աստուած յաղբերց»): Դ.-Ի. վերստին համարակալուած, Դ.-ն՝ իբրեւ Ա.:

ա. 159ա-74ա Ա. Քարոզ աւետեաց Աստուածածնին. [բն.] Եւ յամսեանն վեցերորդի առաքեցաւ Գաբրիէլ հրեշտակ Աստուծոյ... – Գրեալ է եթէ՝ Թագաւոր
ոմն ունէր ակն մի յոյժ... ցուցանէ Բ. անգամ մաքրութիւն սուրբ Կուսին, որ է յարկ բարձրելոյն:
բ. 174ա-83բ [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ, ձեռ.
3321, 20ա-31բ] Քարոզ վասն ծնընդեանն Քրիստոսի. [բն.] Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ –
Իմաստունք ասեն, թէ՝ Յորժամ պատերազմ լինի ի մէջ
մեծամեծաց... զի այս օր է տօն ծնընդեան Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս:
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գ. 183բ-94ա [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ, ձեռ.
7581, 75ա-86բ]. Քարոզ վասն մկրտութեանն Քրիստոսի) [բն.] Ի քէնէ, Տէ՛ր, աղբեր կենդանութեան –
Ասեն իմաստունքն, թէ՝ Սուրբ Աստուածածինն նման է
աղբերին, զի որ հայի յաղբերս... շնորհեցաւ գերագոյն
քան զայնոսիկ, զի թողութիւն պարգեւէ մեղաց:
դ. 194բ-208բ [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ,
ձեռ. 2184, 252բ-6ա]. Քարօզ վասն Տեառնընդյառաջին եւ Քառասնօրեան տաճարին. [բն.] Եւ իբրեւ
ածին ծնօղքն զմանուկն Յիսուս... – Ասեն, թէ՝ Սուրբ
Աստուածածինն նման է հաւի մի, որ կոչի ալթիօն... այլ
ի հոգին եւ ի մարմինն:
ե. 209ա-27ա Ե. [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ,
ձեռ. 3321, 127ա-36ա]. Քարօզս վասն ծաղկազարդին) [բն.] Իբրեւ մօտ եղեւ յԵրուսաղէմ եւ եկին ի
Բեթբագէ... – Իմաստունք ասեն, թէ՝ Աստուած Բ. ունի
աթոռ արդարութեան... եւ Քրիստոսի յուսոյն մերոյ
փառք յաւիտեանս. ամէն:
զ. 227բ-40ա Զ. [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ,
ձեռ. 3372, 64ա]. Քարօզ վասն Խորհրդոյ պատարագին) [բն.] Փորձեսցէ մարդ զանձն իւր... – Գրեալ է
Դաւիթ՝ Զբաժակ փրկութեան ընկալայց... եւ գեղեցկագոյն. որչափ եւ գիցէ ոք:
է. 240բ-51բ [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ, ձեռ.
3321, 80ա-4ա]. Քարոզ մեծի ուրբաթին [բն.]՝ Կտակ
յետ մահուն հաստատուն է... Եբր՛՛ Թ. – Կին ոմն
մեծազգի ունէր Գ. որդի... մինչեւ գետն քաղցրութեան
հեղաւ ի հոգիս մեր:
ը. 251բ-5ա Քարոզ Անանիայի ասացեալ յաղագս
խոնարհութեան. [բն.]՝ Ուսարո՛ւք յինէն, զի հեզ եմ եւ
խոնարհ – Արդ, որպէս ասէ առաքեալ, Ամենայն խոնարհ Բ. լաւ համարել... ամենայն խոնարհութեամբ
զմիմեանս լաւ համարել քան զանձինս:
թ. 255բ-68բ [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ, ձեռ.
3321, 302ա-11ա]. Քարոզ վասն յարութեան. [բն.]՝
Արդարեւ յարեաւ Տէրն եւ երեւեցաւ Սիմոնի – Ասեն
իմաստունք, թէ՝ Սուրբ Աստուածածինն նման է արծուի... եւ պատառեցին զնոսա դեւքն:
ժ. 269ա-85ա Թ. [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ,
ձեռ. 2184, 92բ-9բ]. Քարոզ վասն յարութեան Տեառն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. [բն.]՝ Երանի սրբոցն, որք
ունիցին բաժին ի յարութեան... – Իմաստունք ասեն,
թէ օրն Գ. յատկութիւն ունի... եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեանս. ամէն:
ժա. 285ա-303ա Ժ. Քարոզ համբարձմանն Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ. [բն.] Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս համբարձաւ յերկինս եւ նստաւ ընդ աջմէ Հօր –
Ասեն իմաստունք, թէ՝ Թագաւոր ոմն շինեաց դարպաս... զի արժանի արասցէ զմեզ համբարձման իւրոյ.
ամէն:
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ժբ. 303ա-18բ Քարոզ գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ.
[բն.] Հուր եկի արկանել յերկիր... Ղուկաս ԺԲ.
գլուխն – Ասեն իմաստունք, թէ՝ Սուրբ Աստուածածինն
նման է կարմիր ոսկւոյ... եւ հրեղէն արասցեն, որպէս
այսօր: Աղաչեսցուք զՀոգին Սուրբ, զի եւ զմեզ արժանի
արասցէ. ամէն:
ժգ. 318բ-27ա ԺԲ. Քարոզ այլակերպութեանն
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ Էառ Յիսուս
զՊետրոս եւ զՅակոբ եւ զՅոհանէս... – Նոյնպէս ի
հոգեւորն ցուցանէ այս պատուական անգին ակն... եւ
յայտնեցին զայլակերպութիւն Քրիստոսի, որոյ փառք
յաւիտեանս. ամէն:
ժդ. 327բ-40բ [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ,
ձեռ. 3321, 186ա-93բ]. Քարոզ յաղագս վերջին դատաստանին. [բն.]՝ Զի որպէս փայլակն որ ելանէ... –
Սովորութիւն է թագաւորաց եւ իշխանաց, զի յորժամ...
թէ՝ Եկա՛յք աւրհնեալք Հօր իմոյ, ժառանգեցէ՛ք զկեանս
յաւիտենից:
ժե. 341ա-52բ ԺԴ. [Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ,
ձեռ. 2183, 283ա-7բ]. Քարոզ փոխման Աստուածածնին. [բն.]՝ Եւ նշան մեծ երեւեցաւ յերկինս... – Գրեալ
է Երկրորդ Թագաւորութեանց ի Զ. գլուխն... նոյնպէս
Քրիստոս արար մօրն իւրում:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրիչ-ստացողի. 194ա Եւ այժմ յանգ եղեւ բանս
քարոզին,
որ վասն մկրտութեան Քրիստոսին.
փառք եւ պատիւ նմին,
որ Տէր եւ ստեղծօղ է սմին:
Ի յերկրաւորացս, որք քրիստոսեանք լինին,
ի յերկնաւորացն ամենեւին ի ծրօղէ սորին,
եւս յաւելուին փառատրութիւն Աստուծոյ Բանին,
քանզի մկրտութեամբ եւ արեամբ նորին
փրկեալ եղեւ ամենեւին ի դժոխոց խաւար բանտին,
եւ ի ծառայութիւնէ չար սատանային:
Այս եղեւ զօրութեամբ Յիսուս միածնին,
որ մար[մ]նացաւ ի կուսէ Աստուածածնին,
եւ միացաւ ընդ բնութեանս մարդկային,
եւ ազատօղ եղեւ իւրոյ ծառայ Անդրէին:
Վասն որոյ տարաշխարհիկ լեալ է գերին,
զի բնաւին զերծցի ի բռնութենէ սատանային,
բայց մնացեալ ներքոյ սորին,
որ օրէնք անդամոց ասին,
զի սա է յոյժ սաստկային զէն եւ սուր բանսարկուին,
ի սմանէ զերծցի գերին բար[ե]խօսութեամբ Աստուածածնին,
որ մայր եղեւ Աստուծոյ Բանին
եւ երաշխաւորեալ է վասն մեղաւորին,
ամենայն ազգաց մարդկային,
մանաւանդ, սակս անձին տառապեալ Անդրէին:
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208բ Ո՛վ Սիմէոն ծերունի,
ահա բան քո լրիւ այսօր կատարի,
զի մանուկն Յիսուս, որ փրկիչ վերաձայնի,
այսօր ընդ հօրն Յովսեփայ
եւ ընդ մօրն Աստուածածնի
գան ի տաճարն ուրախութեամբ եւ խնդալի:
Կորբան ունին ի ձեռս իւրեանց տատրակ եւ աղաւնի,
|209ա| ըստ ասիցն մեծին մարգարէին Մօսիսի,
վասն որոյ, ո՛վ Սիմէոն ծերունի,
ողոքէ զքեզ գծօղ այսմ տառի,
բարեխօս լե՛ր դու եւ հայր Յովսէփն Յիսուսի,
առ համբակն այն, որ փրկիչն անուանի,
մանաւանդ, մայրն Տեառն մերոյ Յիսուսի,
զնոսին ի գութ փոխարկեա՛ ի վերայ եղկելոյս Անդրէի,
որպէս արձակեցար դու ի կապանաց մարմնոյ բանտի,
նոյնպէս եւ ես ազատեցայց Յիսուսիւ բարեխօսութեամբ Աստուածածնի
ի միւսանգամ գալստեանն եւ օդայնոց այսականի.
եւս առաւել հայրն իմ Մկրտիչ,
ընդ մօրն իմոյ Թանկազզի
եւ այլ արեան առու մերձաւորքըն,
երախտաւորացն ի վերայ անձիս տառապեալ Անդրէի:
Նաեւ աղաչեմ զձեզ, ո՛վ վերծանօղ այսմ տառի,
զի ձայնք եւ աղերսք ձեր համաձայնեսցի
ընդ իմոյս ձայնի Անդրէի,
զի եւ դուք ողորմութիւն առնուցուք յայնմ ատենի.
որ է օր վերջին մեծին դատաստանի. ամէն.
Հայր մեր որ յերկինս՛՛:
227ա Յիսուս Քրիստոս մեսիա աւրհնեալ,
Ի համայնից ես յար փառատրեալ,
բայց ի գալստեանս յայս, որ տաճարն քո եկեալ,
փառք քո գերազանցեալ եւ յաւելեալ:
Թէպէտ ի ստե[ղ]ծուածոյս փառատրութիւն, որ վասն
քո եղեալ,
դու ի այնց փառատրութեան ոչ յաւելեալ կամ
նուաստացեալ,
սակայն խորհուրդն մեծ դու կատարեալ,
այլ ես՝ գծօղս, յուսով առ քեզ կամիմ դիմեալ,
որ արեամբ քով եմ գնեալ եւ փրկեցեալ:
Թէպէտ ափփով եմ չարեօք լցեալ եւ ժանկոտեալ,
եւ իմ չարեօքս ի ձեռն բանսարկուին անկեալ,
Ի քէն հեռացեալ եւ տարկացեալ:
Ո՛վ Տէր փրկիչ, խնամ քո մի՛ լիցի յինէն հեռացեալ,
թէպէտ իմ զփառսն քո եւ զպատիւն ոչ իմացեալ,
այլք եւ ճողոպրեցայց ի բանսարկուէն, որ եմ ի
նոցանէ գերեալ:
Զի արարօղ եւ ստեղծօղ, ես՝ Անդրէի անձիս եղեալ,
մանաւանդ, եւ ընդ այս բաժն եւ մասին լիցին եղեալ.
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Հայրն՝ Մկրտիչ, եւ մայրն իմ՝ Թանկազիզ,
որք են ի ննջեցեալս յաւելեալ:
Ընդ այս լիցին փառք քո յաւելեալ,
զի մեղաւորքն լիցին ի ձեռաց սատանայէ ճողոպրեալ,
վասն որոյ ի ստեղծականացս փառատրութիւն քո
միշտ լիցի վերերգեալ:
240ա Քրիստոս Աստուա՛ծ, քո սուրբ խորհրդոյ
տնօրէնութեամբդ ողորմեա՛, գթա՛, մարդասիրեա՛,
մաքրեա՛, սրբեա՛, աներկեւան պահեա՛ յաշխարհէս
յայսմէ, որ ոչ է տեղի եւ օթեւան եւ բնակարան Հոգւոյդ
Սրբոյ: Կազմեա՛ եւ պատրաստեա՛ ի մեղսամակարդեալ
անձն եւ հոգի ծրողիս՝ Անդրէի, որ եւ զհայրն իմ՝
Մկրտիչն, եւ մայրն՝ իմ Թանկազիզն, փրկեա՛ եւ
ազատեա՛ զնոսա ի ձեռանէ բանսարկու սատանային.
եւ ընդ ամենայն սուրբս եւ սիրելիս քո դասակարգեա՛
ի յառաջակողման դասուն, Հոգւոյդ Սրբոյ բարեխօսութեամբ: Յաղագս որոյ փառք եռակի տերութեանդ եւ
միասնական Աստուածութեանդ այժմ եւ անսպառ
յաւիտեանս. ամէն. Հայր՛՛:
251ա Ո՛վ քաղցր Յիսուս, ընդէ՞ր անչափ չարչարիս
անմեղդ, որ ինչ ոչ մեղար, ծաղիկ անմահութեան, ես՝
աւաղակս, արժանի տանջանաց, եւ դու ի խաչ կախեալ
կաս. ես եմ յանցաւոր, եւ դու զպատիժ յանցանաց իմոց
կրես, վասն կարի անարգ իրացն ընդէ՞ր այն չափ գին
ետուր: Ի՞նչ շահ ունիս յայտ նախատանացդ կարօղ
մեծ զօրութեանդ, ո՛չ ապաքէն արբեալ ես ի սիրոյ
մերո, ոչինչ համարիս զնախատինս վասն մեր, եղուկ եւ
վա[յ] մեզ, թէ ոչ տամք պատասխանի վիրաց քոց, եթէ
ոչ սիրեմք զքեզ եւ բարի հատուցումն ոչ առնուցումք
քո սուրբ մահուդ: Ողջոյն քեզ, փա՛յտ փրկութեան, վահան հաւատոյ, զէն անյաղթելի, սուր երկսայրի ընդդէմ
թշնամեացն: Կառք թագաւորին, որ ի վերայ քո ձիաւորեցաւ փրկիչն աշխարհի, քեւ յաղթեցաւ |251բ| թշնամին, դու փառք որբոց, դու պարծանք հաւատացելոց,
խա՛չ տէրունական փրկչին Յիսուսի, բարեխօսեա՛
վասն մեր առ Քրիստոս, եւս առաւել գծողիս Անդրէի եւ
հօրն իմոյ՝ Մկրտչի, եւ մօրն իմոյ՝ Թանկազզի. ամէն:
255ա Արդ, ի մեղս ստերիւրեալ եւ ի մեղս
մակրթեալ, հող եւ աճիւն ամենայն հաւատացելոց ի
Քրիստոս Արդրէաս՝ ծրօղ սորին, որ յորջորջի գիրք
Քարոզից, գրեցի ի յիշատակ ինձ եւ իմ ծնողացն, քանզի որ ոք հանդիպին սմա, ողոքեմ մու լիասիրտ սրտիւ
ողորմի ասասցեն ինձ եւ իմոյս ծնողացն՝ Մկրտչին եւ
Թանկազզին, հանդերձ Հայր մեղայիւ. եւ որք յիշեսցենն, յիշեալ լիջին առաջին Քրիստոսի Աստուծոյն
մերոյ, որ է աւրհնեալ ի համայնիցս. ամէն: Հայր մեր՛՛:
268բ Յիսուս Քրիստոս փրկիչ աշխարհի, որ փրկեցեր զնախահայրն ի մեղացն սկզբնականն Ադամ եւ
զայլ սուրբ հարսն, որ ընդ կարգի ի ժահահոտոյ գբոյ
բանտի, ի գերութենէ եւ ի բռնութենէ սատանայի, ընդ
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նոսին եւ զիս, որ ափփով կամ իշխանութեամբ սատանայի, զծրօղ այս սրբոյ մատենի եւ Քարոզգրքի:
Սակս որոյ ողոքեմ զթագաւորդ Նազօվրացի,
փրկեա՛ զիս ի ձեռանէ սատանայի,
որ միշտ խոցոտէ զիս ի հոգի,
եւ դնէ հանապազ ի վերայ իմ վէրս ի վիրի,
նմին իրի սատար լե՛ր դու ինձի,
եւ անուն իմոյ չուառականի.
Ոչ կարեմ մի գիր ձգել, զոր չէ յիշելի
թէպէտ ոչ Անդրէաս վերաձայնի
ընդ ինձ եւ ընդ եղկելոյս Անդրէի,
փրկօղ լեր հօրն իմոյ՝ Մկրտչի
եւ բազմագութ մօրն իմոյ՝ Թանկազզի:
Թէպէտ ոչ են ի մարմնին այսմ աշխարհի,
այլ են փոխեցեալք եւ յաւելեալք առ ննջեցեալքն
ամենի,
վասն որոյ յարուցանողիդ փառք միշտ յաւելուի
ի բերանոյ մեղսասիրիս, որ զՅիսուս խնդրես. ամէն:
327ա Բայց ողոքեմ զձեզ, ո՛վ վերծանօղք, ողորմել
եւ ողորմի ասել ինձ՝ անարհեստ գրչիս Անդրեայ, եւ
հանգուցեալ ծնողացն իմ՝ Մկրտչին եւ Թանկազզին,
կատարօղքն աւրհնեալ լիցին. ամէն:
ՁԵՌԱԳԻՐ Գ.
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ՝ Յովսէփ (356ա-418ա):
ԹԵՐԹ՝ 70 (355-425). չգրուած 355աբ, 418բ-25բ: Պրակ՝ ԱԶx12 (Զ՝ 9): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5x9.5:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (11.5x6.3). սահմանագծերը սեւով: ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 366ա). խորագրերը շագանակագոյնով: ՏՈՂ՝ 23:

Նմուշ 366ա

356ա-418ա [Քարոզգիրք Գրիգորի Տաթեւացւոյ]
[Քարոզք յառաջին հատորէ]
Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740: Ա/356ա-70բ: Կ/381ա92բ: ԿԱ/չիք: ԿԲ/370բ-81ա: ՃԺԸ/409ա-18ա: ՃԻԹ/392ա-9ա:
ՃԼ/399ա-409ա:

ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԸ. դար, նոտրգիր
– Պհպ. Աբ /// թղթ՛՛ եւ թնկ՛՛... ուր խառնս որպէս
փայլակ:
– Պհպ. Աբ ԲՃԾԳ. (253) բիւր, ԸՌ. (8000), այլ ԲՃ.
(200)
զխրատս իմաստից նոցա բաշխեմ
իմաստասէր, ուշիմ կազմեմ,
քանզի առատ եմ, որ շնորհեմ
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միայն զկամն ի փոյթ խնդրեմ,
բախեայ զդուռն (այսչափ):
– 1ա (ԺԷ. դար) [Մասն Քերականութեան իմն] –
Ե. ձայնք, սեռ, տեսակ... սահման մի է:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 418ա Եւ զմեղայպարտ գծողս ընդ նոսին
փրկեսցէ յիշեալն, եւ որ յիշեսջի եւ Քրիստոսի փառք
յաւիտեան: Գրող սորին Յովսէփս:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1702 թ., նոտրգիր) Թուին ՌՃԾԱ. (1702) էր,
յորում ամի ձեռնադրեցաւ (ծածկագիր՝ վբճշցըի)
աբեղայն մեծի հինգշաբթի օրն. փառք եւ պատիւ եւ
գոհութիւն, Աստուծոյ:
1բ (ԺԹ. դ․, մխեդրուլի վրացատառ հայերէն)
«Զօհրէն տարաւ Բ., (վրացերէն) Փետրուար Զ․»:
2. 2ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Քարուզգիրքս է Նիկօղոս
վարդապետինըն ե մատա[մ]բ (՞) Աստուծոյ, ուր երդալ, ուր գուզեիր գրեալ էս գնաին կու հուգամ. Յիսուս
Որդի իմ միա՛՛:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 4ա, 157բ, 418ա՝ սեւով քառանկիւն
ուղղանկիւն՝ մէջը «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ՏԷՐ ՕՀԱՆԷՍ
ՌՄԶ. (1757)»:
ՆՇՈՒՄ՝ Կազմի Ա. փեղկին փակցուած թերթիկի ա.
երեսին, հակառակ դիրքով՝ «Քերականութիւն Թումայի
Իտալացւոյ, հանդերձ մի մեկնութեամբ, ութածալ,
նօտրգիր, արտագրեալ ի թղթի Ոսկանայ Երեւանցւոյ,
թիւն անյայտ: Պարունակին ի սմա. ա. Այլեւայլ Քարոզք, արարեալ ի ձեռս անյայտ արանց, ի տօնս տէրունականս եւ յազգի ազգի խորհրդական բանս
փրկչին մերոյ Յիսուսի եւ մարգարէից: բ. Մասն ինչ ի
քարոզից Գրիգորի Տաթեւացւոյ. մի թերթ պահպանակ
լատին գրութեամբ», բ երեսին՝ «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս, 740/3391»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պտռկ-Պհպ. Աա՝ «տէրտէրն պահ
տուաւ կենտ փող», վրացերէն, ԺԹ. դ., մխեդրուլի.
Աղերս առ Քրիստոս, 1ա՝ «զգործս ձեռաց քոց», 1բ՝
«Սիրելի մար», 3ա՝ «այլոց ցնծամք, այլոց ցնծամք»,
«Զի բաց ի քէն, այլ ուստէքէ ճար չունիմ, ճար սիրելի
մայր իմոյ փրկչին Մարիամ, սուրբ կոյս Մարիամ»,
«աշխարհս է ծօվու». 418ա՝ «Այս է քերականութիւն,
քերականութիւն որ է տրամաբանութիւն, մեղաս».
355ա՝ «Քերականութիւն», 381բ՝ (ԺԹ. դ․, մխեդրուլի)
հայերէն երեք բառի՝ «գայթանք, տարերք, սխալանք»,
վրացերէն թարգմանութիւն. հակառակ դիրքով՝ «ամէն,
ամէն ասեմ ձեզ, զի մինչ ես մանուկ էի», 423բ՝ «նոր
օրհնութիւն քեզ եղան[ա]կէին, օրհնեալդ ի կանայս»:

1649

825

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

1650

3392
ՍԻՄԷՈՆԻ ՋՈՒՂԱՅԵՑՒՈՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ

ՌՃԶ. – 1657

ՍՏԱՑՈՂ՝ Սարգիս:
ԹԵՐԹ՝ 366+2 (կրկն.՝ թ. 1, 204), չգրուած 1աբ, 178ա-179բ,
350բ, 359բ-366բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԼԱx12 (Լ 10, Է, ԼԱ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ:
ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,5x11,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (10,5x7), սահմանագծուած կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 180ա) խորագրերը
կարմրով, գլխագիրք՝ կարմիր, կապոյտ թանաք: ՏՈՂ՝ 20-21:
ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ,
աստառը՝ ծաղկազարդ կտաւ:

Նմուշ 180ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 1գ, 72ա:
Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր,
թռչնագիր: Գոյներ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, Բ. փեղկի տախտակի
վերին եզրը եւ դռնակն ընկած, երկուական կապիչներն ու մէկ
գամն ընկած, մէջքը ճաքճքած, հիմքի կարերը քանդուած, թերթերին խոնաւութեան, աղտոտուածութեան, բորբոսի հետքեր, թերթերին ցեցի անցքեր (թ. 257-274 եւ այլուր), կարմիր թանաքը
տարածուած, գիրը դժուարընթեռնելի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. 1գ-71բ [Սիմէոնի վարդապետի Ջուղացւոց արարեալ Քերականութիւն ըստ լեզուի մերում հայկազանց]
Տե՛ս Ձեռ 1984, 115ա-62բ: 1/1գ-40ա: ա/1գ: բ/2բ: գ/2բ3ա: դ/3աբ: ե/3բ-4ա: զ/4աբ: է/4բ: ը/4բ-17ա: թ/17ա-29բ:
ժ/29բ-31ա: ժա/31ա-3ա: ժբ/33ա-4բ: ժգ/34բ-5ա: ժդ/35ա-8ա:
ժե/38ա-40ա: 2/40ա-70բ: ա/40բ-3ա: բ/43ա-4ա: գ/44ա:
դ/44ա-65ա: ե/65ա-71բ:

Բ. 72ա-177ա Համառօտ հաւաքումն Տրամաբանութեան, արարեալ ի Սիմէօն քաջ րաբունապետէ
Ջուղայեցւոյ
Տե՛ս ձեռ. 664, 101ա-57բ: Յաղագս տրամաբանութեան
/72ա-3ա: ա/73ա-114ա: բ/114ա-30բ: գ/130բ-177ա:

Գ. 180ա-349ա. Սիմէօնի Գառնւոյ եպիսկոպոսի
արարեալ մեկնութիւն գրոցն Պրոկղի
Տե՛ս, ձեռ. 874, 10ա-115բ: Յառաջաբանութիւն թարգմանողի/180ա-1բ: Ցանկ Գրոցս/182ա-3ա: 1.ա/184ա-91ա (խորագիրը՝ 183բ): բ/191ա-92բ: գ/192բ-99ա: դ/199ա-204գ: ե/204գ21ա: զ/221ա-26բ: է/226բ-31ա: ը/231ա-37բ: թ/237բ-45բ:
ժ/245բ-47ա: ժա/247ա-50ա: ժբ/250ա-52բ: ժգ/252բ-54ա

(խորագիրը՝ ի լուսանցս): ժդ/254ա-56ա: ժե/256ա-57բ:
ժզ/257բ-64ա: ժէ/264ա-70ա (խորագրի տեղը բաց՝ չգրած):
ժը/270ա-71բ: ժթ/271բ-72բ: ի/272բ-73բ: իա/273բ-81ա:
իբ/281ա-84բ: իգ/284բ-90բ: իդ/290բ-93ա: իե/293ա-96ա:
իզ/296ա-308ա: իէ/308ա-20բ: իը/320բ-42բ: իթ/342բ-349ա:
[Յիշատակարան լուծողի գրոցս]/349աբ: Յիշատակարան
թարգմանողի գրոցս/349բ-50ա:

Դ. 351ա Համառօտ հաւաքումն վասն մարմնոյ եւ
հոգոյ եւ յորոց բաղկանայ մարմինն – [Հ]ասարակաց մտաց ըղձալի ճշմարտութիւնն, զի առ այս հաստատեցաւ միտք... ապա որոց վասն դիտաւորութիւն
առաջադրութիւնս է:
1. 351բ-59ա Յաղագս զանազան նշանակութեանց բառից – [Գ]ոյութիւն եւ էութիւն մի են, որ հասարակաբար ասին ի վերայ գոյացութեան... Բայց այս
ոչ է ըստ գոյացութեան, այլ ըստ պատահման, զի չափն
է պատահումն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 71բ Գրեցաւ գիրս յԷջմիածնոջ, ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ, ի վայելումն Սարգսին եւ
թվիս ՌՃԶ. (1657):
177բ Ի շրջաբերութեան հայոց ՌՃԶ. (1657):
Տե՛ս ԺԷ. դ-ի յիշ-ք, Գ., էջ 762, Հմր 1161:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

360ա (ԺԷ. դ.) Յիշատակ է իմաստութեան գիրս
Ներսէս կաթողիկոսին, ի դուռն Սուրբ Երից Մանկանց:
364բ (1660թ., շղագիր) Յիշատակ ետու այս գիրս
Մեսրոբ կաթողիկոսին, ես՝ մեղապարտ Ներսէս կաթողիկոսն, թվին ՌՃԹ. (1660):
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «1 Քերականութիւն եւ տրամաբանութիւն ///րտ հեղինակի», Ա. փեղկի աստառին
սոսնձած թերթիկին՝ «ՌՃԶ.-1657, Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», «741/3392», «Նորին վեհափառութեան տեառն
Գէորգեայ Դ.-ի երկնապարգեւ մատենագրութեան
նուէր /// ոյէ Համազասպ քահանայէ /// Աւետիքեանց
/// 14 /// ամի»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «կան, յազնպարիք (՞) համբրուք»:

3393
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԳԱԼԻՁՈՐ
ԳՐԻՉ՝ Տիրատուր Կիլիկեցի:
ԹԵՐԹ՝ 263. չգրուած՝ 74ա, 121ա, 197ա-8ա, 263ա: ՊՐԱԿ՝ ԱԻԱx12 (Է՝ 16, Ժ՝ 9, ԺԱ՝ 15, ԺԷ՝ 14)+5: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
16x11,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (12x8): Գիր՝ բոլորգիր (նմուշ՝
111ա): ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ մուգ շագանակագոյն կաշի՝

ՉԾԸ. – 1309
վարդեակահիմք զոյգ գամերով, Ա. փեղկին 172 կոստղ, կենտրոնում՝ մետաղէ ուղղանկիւն զարդաթիթեղի վրայ մետաղէ խաչ,
խաչի բեւեռներին եւ կենտրոնում երբեմնի եղած ակի չորս կողմերին կոստղեր. միջուկը՝ տախտակ, Ա. փեղկի աստառը՝ հնատիպ գրքից փորագրանկար՝ Եկեղեցին որպէս ընտրեալների

1651

826

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

բազմութիւն. Յայտնութիւն Յովհաննու (Է. 9-10), Բ. փեղկինը՝
թուղթ. լուսանցակողերը՝ կարմիր:

Նմուշ 111ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Մատթէոս՝ 1բ, Մարկոս՝ 74բ, Ղուկաս՝ 121բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 198բ: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝
2ա, 75ա, 122ա, 199ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, վարդեակ, տաճար՝ 38բ, 56բ, 108ա, 128ա, 183բ, թռչուն, ծառ՝ 48ա,
49բ, 102ա, 103ա, խաչ՝ 64բ, 66բ, 69բ, 112ա, 115ա, 189բ, 250ա:
Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր, թռչնագիր, կենդանագիր, մարդագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կապոյտ, կանաչ, կարմիր, դեղին, սեւ, վարդագոյն, շագանակագոյն, մանուշակագոյն, մոխրագոյն, սպիտակ, ոսկի:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ.
մատենագիտութիւն Թ.-ԺԷ. դդ., Գահիրէ, 2005, էջ 93:
ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ճառ ինչ. ԺԱ. դար: ԱԲ+ԳԴ. ստացուած 2 տարբեր թերթերի ընդլայնակի հատումով, ընդերկայնակի եզրահատումով եւ ընդերկայնակի ծալումով: Մագաղաթ,
15x10,2 (նախնական լայնութիւնը՝ 20,4) երկսիւն. ուղղագիծ երկաթագիր (նմուշ՝ Աա): Կարդալ՝ Աա-Բբ, Գա-Դբ: «4-5 բառ անընթեռնելի) ///ցեալն (՞) սուրբն եւ անարատն, ոչ աւելաստացուին բարեգործն, եւ ոչ բոլորովին, որ ի չարութեան ի Միքէ
գտեալ, յամենայն բարութեան տեսեալն... համարձակիցի զայ[ն]պիսի յառաջարձակ ձայն եւ զնունք անուանել հայր, քան զ///րէ,
եթե հաղորդ մտաց իմն իցէ ///», «/// որ զամենայն ///բք /// արքաի անգամ գա/// զամենայն... ընդ նմին թռչել նմա էք մինչ զի
լքանել թողուլ զնա ///ն երկիր անցանել ընդ ամենայն որ իմ ի///»:

Նմուշ Աա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. թերթերի եզրերը Ի. դարում դեղնաւուն
թափանցիկ թղթով ամրացուած, կազմը նորոգած, կոստղապատած 1665 թուին (տե՛ս 261բ), մաշուած, վրան կան ճաքեր եւ
քերծուածքներ, զոյգ կապիչները, խաչի կենտրոնի ակն ընկած.
լուսանցակողերի կարմիրը մասամբ թափուած, աղտոտուած,
թերթերի վրայ կան աղտոտուածութեան հետքեր, խոնաւութիւնից թերթերի հիմքերը տեղ-տեղ գորշացած, Պտռկ-Պհպ-ները եւ
որոշ թերթեր գրեթէ ամբողջութեամբ խունացած, խոնաւութիւնից
մանրանկարների գոյները արտացոլուած հակառակ եւ արտատպուած հանդիպակաց էջերին, տեղ-տեղ թերթերը նորոգուած
տպագիր թղթով, թ. 263բ եւ Պտռկ-Պհպ. Գա, Դբ՝ տեղ-տեղ գիրը
թափուած, լուսանցային մանրանկարները նորոգման ժամանակ
կտրուած, թ. 104՝ հիմքից անջատ, էջանշան՝ կարմիր, դեղին,
կանաչ, սպիտակ թելեր՝ թ. 19, 37, 57, 72 եւ այլուր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 2ա-73բ Աւետարան ըստ Մատթէոսի:
2. 75ա-119ա Աւետարան ըստ Մարկոսի:
3. 122ա196բ Աւետարան ըստ Ղուկասու:
4. 199ա-256բ Աւետարան ըստ Յովհաննու:
Ունի գրչի սրբագրումներ:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 119ա Զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս զգերապատիւ /// (3-4 բառ քերուած, անընթեռնելի) զաս-
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տուածասէրն եւ զմարդասէրն ամենայն զարմիւք, ծնողաւք, բնաւին ազգականաւք յիշեսջիք ի Քրիստոս Աստուած ի քաւութիւն. ամէն:
258ա (բոլորգիր նոտրի տարրերով) Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ մի աստուածութեանն.
ամէն: Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվին ՉԾԸ. (1309),
ի մեծ դպրատանս, որ կոչի Գալիձոր, ի վարժապետութեան մեծիս Եսայեայ եւ եռամեծին Դաւթայ, ձեռամբ
անիմաստ գրչի Տիրատուր Կիլիկեցոյ: Արդ, աղաչեմ
զհանդիպաւղսդ յիշել յարժանաւոր յաղաւթս ձեր
զանպիտան գրչակս, եւ ինքն՝ Տէրն ամենեցուն յիշէ
զյիշողսն մեր յիւրում արքայութեանն, եւ նմա փառք
յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս ԺԴ. դ-ի յիշ-ք, էջ 60, Հմր 79:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 1ա (1356 թ., նոտրգիր) Նուաստ [ծ]առայս
Աստուծոյ Գրիգորի[ս] [ան]արժան քահանայ /// (1-2
բառ քերուած) աստուածապատ[իւ] սուրբ մատեանս ի
հալալ արդեանց ի վայելումն ինձ եւ զաւակաց իմոց.
յերես անկեալ ամենեցուն, որք հա[նդի]պիք սմայ, յիշեսջիք յարժան[աւոր աղ]աւթս ձեր զստացաւղ սորայ
եւ զծն[ո]ղսն իմ, եւ որք յիշման զմեզ արժան ա[ռնէք],
Աստուած զինքն իւր երկնից արքայութեան արժանի
առնէ]. ամէն: Գրեցաւ թվին ՊԵ. (1356):
2. 119բ (1367 թ., նոտրգիր) Վերըստին ստացայ
զաստուածախաւս սուրբ Աւետարանս, ես՝ նուաստ ծառայս Աստուծոյ Տիրացուս՝ որդի Ներսիսին, եւ կենակից իմ՝ Եղիսաբեթ՝ դուստր Թադէոս իրիցու, գնեցաք ի
հալալ արդեանց մերոց եւ եդաք մեզ յիշատակ եւ
տղային մեր՝ Նասապին, գնացելոյն առ Քրիստոս: Եւ
եդաք ի սուրբ ուխտն ի վանքն Ապահունեաց ի
Սուրբն Նիկողայոս, առ գերեզմանին սուրբ վարդապետին Գրիգորի, զոր աղաչեմք զամենեսեան՝ որք
հանդիպիք այսմ հոգէլից եւ աստուածային մատենիս,
զի դուք |120ա|, որք էք այժմ ի մերում ժամանակիս, եւ
որք գայք զկնի մեր, յիշելոյ արժանի առնէք զմեզ՝
ծնողաւք մերաւք: Նայ եւ կրկին աղաչեմ զձեզ՝ դասք
քահանայից եւ եկեղեցականաց, զի յիշէք զպատուելի
եւ հեզահոգի հայրպետն սուրբ վանացս՝ զհայր Անտոնն, զի նորայ յորդորելովն եւ կամակցութեամբն
եղեւ այս սուրբ Աւետարանս վանացս, եւ որք յիշէ
զմեզ, միով Տէր ողորմայիւ Աստուած զինքն յիշէ ի
միւսանգամ գալստեանն իւրոյ. ամէն: Գրեցաւ գիրս ի
հայոց թվական[ին] ՊԺԶ. (1367), Մարտին ԻԲ. (22),
զի յայսմ ամի գնեցաք:
Տե՛ս ԺԴ. դ-ի յիշ-ք, էջ 481, Հմր 587:

3. 120բ (1383 թ., բոլորգիր) Քրիստոս Աստուա՛ծ, ի
քո միւսանգամ գալըստանն ողորմեա Հռեփսիմեայ եւ
ծնաւղաց իւրոց, հաւրն՝ Վարդերեսին, եւ մաւր իւրոյ՝
Ճաւհարին, եւ թող զիւրեանց յանցանս, զի յամենայն
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ժամ ողորմութիւն կառնէ վանաց՝ ի ձէթ եւ յամենայն
պէտս եւ իդիր զիր մեծ խալկինն ի վանքս, եւ այժմ
աղաչեմք զձեր սրբութիւնդ, զի ով ոք բնակի ի Սուրբ
ուխտս յԱպահունեաց վանքս եւ պատարագէ զՔրիստոս ի Սուրբ Նիկողաոսի տաճարս ի ժամ սուրբ պատարագին, յիշեցէ՛ք զՀռեփսիմէն, զՎարդեր[եսին, եւ]
զՃաւհարն եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէ՛ք. յԱստուածոյ, որ պարգեւէ զարքաութիւնն նոցայ եւ ամենայն
հաւատացելոց: Գրեցաւ ի թվիս ՊԼԲ. (1383), յիշեցէ՛ք
զգրիչս զԱռաքել սարկաւա<ր>գս. ամ[էն]:
Տե՛ս ԺԴ. դ-ի յիշ-ք, էջ 547, Հմր 683:

4. 257ա (վերին լուսանցում) Ի թվականիս ՋՁԲ.
(1533):
5. 259ա (1553 թ., բոլորգիր) Փա՜ռք անըսկըզբնականին՝ Հաւր եւ Որդոյ նորայ միածնի եւ ամենասուրբ
Հոգոյն՝ ելողին նորին էութենէ: Աւրհնութիւն Աստուծոյ
Հաւր, որ գթացաւ յարարածս իւր եւ առաքեաց զմիածին որդին ի փրկութիւն մարդկան եւ գովութիւն Աստուծոյ Բանին, որ ողորմեցաւ եւ յանձն առ անժամանակականն լինել ընդ ժամանակաւ եւ անմահականն
ընդ մահուամբ, եւ որդին Աստուծոյ<ոյ> առաջ, քան
զամենայն յաւիտեանս. ամեն: Ես՝ Եղիշա մելիքս յԱպարանուց, որ հանդիպա այս սուրբ Աւետարանիս, որ
ի ձեռն յանաւրինաց գերի է, |259բ| եռափաքաք սրտիւ
եւ ուղիղ հաւատով գնեցի ի հալալ վաստակոց իմոց՝
յիշատակ ինձ եւ ամենայն յարեան մերձաւորաց, որ առ
Քրիստոս հանգուցեալ կան, թէ՛ մեծ եւ փոքր, թէ՛ այր
եւ թէ՛ կին, որ տանէս պակասեալ են եւ առ Աստուած
հանգուցեալ իմ հաւրն՝ Սիմէոնին, իմ մաւրն՝ Ազիզին,
իմ եղբաւրն՝ Նաւռլուսին, իմ քւերնացն՝ Գաւառին եւ
Նսեբսաւթլին, եւ իմ որդոցն, որ առ Աստուած են
փոխել՝ Մարգարին, Յապովին, Մէհ|260ա|րապին, եւ
իմ դստերացն՝ Խոսրովիթղթին, Գաւարին, եւ իւր
եղբաւրն՝ Յովանիսին: Այսչափ մարդիկ, որ հանգուցեալ են ի Քրիստոս Աստուած, ողորմի ասացէ՛ք, եւ Աստուած ձեզ ողորմի միւսանգամ գալստեանն Քրիստոսի. ամեն: Դարձեալ աղաչեմք զձեզ, ո՛վ եղբայր, ընթերձաւղ սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէ՛ք զԵղիշա մելիքն
եւ իւր առաջի կողակիցն, որ անուն Հռիբսիմէ կոչի, որ
հանգուցեալ է ի Քրիստոս |260բ|, յետի կողակիցն իմ՝
Հարաթմելիքն, եւ իմ հաւրուն՝ Փիրուիմն, եւ իմ ծաղկեալ որդոցն եւ դստերացն՝ Յովասաբին եւ իւր կողակցին՝ Բանապշին եւ իմ նորակընունք տէր Սիմէոնին, եւ իւր կողակցին՝ Սառային, եւ Յակոբին եւ իւր
կողակցին՝ Խանսաւթլանին, Սարգսին, Ազիզին, Հեղինին եւ իմ թոռանցն՝ Հերապետին, Կարապետին,
եւ իւր քըւերացն՝ Գաւարին, Սալվարին. եւ ամենայն
մերձաւորաց՝ կենդանեաց եւ մեռելոց. ամէն: |261ա|
Յիշատակ եդաք ի դուռն աստուածընկալ Սուրբ Նշանիս, ո՛վ ընթերձող սուրբ Աւետարանիս, ոք հանդիպիք
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սմայ կարդալով կամ աւրինակելով, յիշես<ցի>ջիք ի
մաքրափայլ աղաւթս ձեր, Աստուած զձեզ յիշէ ի միւսանգամ գալըստեան. ամեն: Գրեցաւ գիրս ի յայգին
տէր Յովանէս արհեպիսկոպոսին, ի ձեռն անարժան
սուտանուն Մխիթար եպիսկոպոսին: Անմեղադիր լե՛ր,
անխազ* եմ գրել. յիշես<ց>ջիք զմեզ ի յաղաւթս ձեր,
եւ Աստուած զձեզ յիշէ ի միւսանգամ գալըստեան.
ամեն. թվին ՌԲ. (1553):
* Ծնթ. «Անխազ»՝ երեւի ուզում է ասել, որ գրել է առանց
տողագծման, ուստի եւ գրածն տողերն ուղիղ չեն:

6. 257բ (ԺԵ. դ., բոլորգիր) [Վե]րջին ստացողի
սրբոյ Աւետարանյիս յիշեցէ՛ք զբարեմիտ եւ հեզայհոգի, սրբասնեալ, յամենայն առաքինութեամբ լցեալ
Գրիգոր քահանայն, որ ստացաւ զսուրբ յԱւետարանս ի
արդար վաստակոց իւրոց, եւ ետու[ր] նորոգել յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծընողացն իւրոյ՝ հաւրն (այսչափ):
7. 258բ (ԺԵ. դ.) Փառք սրբոյ Երրորդութեանն՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն:
Ես՝ Յոհաննէս էրէցս, որ գնեցի զսուրբ Աւետարանս ի
Պետրոս աբեղէն, եւ վերըստին դարձուցի ի սուրբ
ուխտն՝ ի վանսն որ կոչի [Ապա]հունեաց, առ դրան
Սուրբ Աստուածածնին եւ Սրբոյ Նիկողայոս հայրապետին, եւ եդի ինձ յիշատակ եւ կենակցին իմոյ՝ Ահլիմելիքին, եւ հաւրն իմոյ՝ Տաւնաշին, եւ մաւրն իմոյ՝
Աւգոցին, եւ եղբարցն իմոց՝ Ասլիպարոնին եւ Անանին, Նորշին եւ Շահպարոնին, եւ զաւակաց նոցին՝
Մուրատին եւ Իւանէ, եւ Աբիսողոմէ, վկայութեամբ
Փըթառճու գեղին տանու[տէրացն] ///:
Տե՛ս ԺԴ. դ-ի յիշ-ք, էջ 481, Հմր 587՝ կից 1367 թ. յիշ-ին
(119բ), որպէս յետին ստացողի յիշ.:

8. 257ա (1657 թ., բոլորգիր) Ի թվականիս հայոց
ՌՃԶ. (1657), ի հայրապետութեան Սուրբ Էջմիածնա
տեառն Յակոբայ եւ թագաւորութեանն Պարսից
փոքրն շահ Ապազին, ես՝ Յովաննէս եպիսկոպոսս՝
սպասաւոր եւ վերակացու Սաղմոսավանից եւ Լուսաւորչ<ո>ի սուրբ յանապատիս, տուէլ էր Ապարանցի
մէլիք Յովասափ էրէցն, վախմ, մեք այլ տեսինք եւ
[ի]մացանք այս սուրբ Աւետարանս, որ Աստուածընկալ Սուրբ Նշանին էր: Ահա, այժմ մեք շնորհեցանք
նմա, ով ոք որ խօսի, դատի Աստուծոյ. ամէն: Դարձեալ
Աստուածային օ[ր]հնանքն ի վերայ Եղիշի տղայ
Գրիգորին, Կիրակոսի տղայ Ակոբին, տէր Ղուկասի
տղա Ուհանէսին, Նորարեւի տղայ Մուրատխանին,
Կիրակոսի* տղա Թումանին, Սուքարի տղա Կիրակոսին, Ջհանկրի տղա Սիմոնին, որ կամակից եղան
սուրբ Աւետարանիս: Առանք հալալ ընչից մերոց,
տուինք ի դուռն Աստուածընկալ Սուրբ Նշանին:
*Անունը ջնջուած, գրուած այլ՝ անըթեռնելի անուան տեղում:
Տե՛ս ԺԷ դ-ի յիշ-ք, Գ., էջ 763, Հմր 1162. չունի «Դարձեալ...» սկսուածքով՝ անունների թուարկումը:
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9. 261բ (1665 թ., նոտրգիր) Շնորհիւ մարդայսիրին
Աստուծոյ՝ ես՝ ոսկէրիճ Սարունխանս Մայլաղասումեցի, կոստըխել տվի սուրբ Աւետարանս՝ յիշատակ
ինձ եւ ամուսն]ոյն իմոյ՝ Մայրանին եւ որդոցն իմոյ՝
Միրզին, Ավաքին, Վարդանանին, եւ իւրեանց կողակցանց, եւ ամենայն ննջեցելոց իմոց: Արդ, աղաչեմ
զամենեսեանն՝ որք կարդաք սուրբ Աւետարանս, զիս եւ
որդիքն իմ, եւ ննջեցեալս յիշէք, լի սրտիւ ողորմի
ասէք. Աստուած ձեզ ողորմեսցի իւր մուսանգամ գալըստեանն. ամէն: Հայր մեր, որ երկ՛՛: |262ա| Ի թվին
ՌՃԺԴ. (1665), ո՛վ ոք զաս յիշատակարանս հանցէ,
անէծս Կայէնի առցէ, մասն Ութայի:
10. (ԺԷ. դ., բոլորգիր) 257բ Ես՝ Գրիգորս տուի Է.
ապազի Աւետարանիս:
Ես՝ Ակոբս, տուի Դ. ապազի:
Ես՝ Ուհանէսս, տուի Դ. ապազի:
Ես՝ Մուրատխանս, տուի Գ. ապազի:
Ես՝ Թումանս, տուի Դ. ապազի:
Ես՝ Կիրակոսս, տուի Բ. ապազի:
Ես՝ Սիմոնս, Ա. ապազի:
11. 262բ (ԺԷ. դար, բոլորգիր) Աստուած ողորմի
ասացէ՛ք Նուպկարին, որ էրետ Ա. լաւ յալխուխ սուրբ
Աւետարանիս:
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12. 262բ (ԺԷ. դ., նոտրգիր) Ես՝ անարժան Մարտիրոս, գրեց[ի]. ո'վ կարդայ, բերան ողորմի ասէ, Աստուած իւրեանց ողորմի աւուր դատաստանի, ով զարմանի, <խորհ> խորհուրդայ մեծայնեալ արարիչն Աստուած ի Որդան եկեալ կամեր մըկելի ծառայեն, ուրմէ
չառուր Կարայպետ զմրկելի անձս (չշարունակած):
13. 263բ (1746 թ.. բոլորգիր) Վերստին գրեցաւ
սուրբ Աւետարանս ի թվին ՌՃՂԵ.ին (1746): Արդ, յիշատակ է սուրբ եւ փրկագործ Աւետարանս բոշա
Վարդխաթունին, հօրն՝ Անդրա[կ]ին, մօրն՝ Մարինոսին, եւ իւր [կո]ղակցուն, նաեւ որդւոցն եւ դստերացն,
իւր հին եւ նոր ննջեցելոցն, զի որք հանդիպիք,
պարտիք լի բերանով զողորմի ասել, [որ] ստացեալ է
ի հալալ վաստակոց իւրոց, եւ ձեզ Աստուած ողորմեսցի ի միւսանգամ գալըստեանն: Արդ, չունի ոք իշխանութիւն ձեռնամուխ լինիլ սուրբ Աւետարանս սուրբ
յանապատիցս հանելոյ. այնպիսին մասն Յուդայի եւ
պատիժ Կայէնի առց[է]:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի մէջքին փակցուած թերթիկին՝
«Աւետ[արան]», 1ա՝ «ՉԾԸ. - 1309, Մ[եսրոպ] եպ[ի]սկոպո[ս], 789/3393»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 262բ՝ «ոչձձձձ»:

3394
ԲԱՌԳԻՐՔ
ԺԸ. դար
ԹԵՐԹ՝ 267-1*+1 (կրկն՝ թ. 74. գրչի էջակալում, սխալներով՝
1-53, որ է 3ա-34բ). չգրուած 1դ, 137բ, 266ա-7բ: ՊՐԱԿ՝ 1-34x8
(Ա, ԻԷ 9, Բ, Դ, ԺԶ, ԻԶ 7, Է, Ժ, ԺԲ, ԻԶ 6, Ի, ԻԵ 10): ՆԻՒԹ՝ սպիտակ թուղթ, կապոյտ թուղթ (թ. 72-100, 176-211), լուսագծերով
եւ լուսադրոշմով՝ եռամահիկ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16,1x10,6: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12,5x8,7), 16բ-33բ՝ սահմանագծուած սեւով:
ԳԻՐ՝ նոտրանման շղագիր (նմուշ՝ 57ա), ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 2225: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ չգրուած թուղթ. լուսանցակողերը
կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա (սկ.), սպիտակ չգրուած թուղթ:

Նմուշ 57ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը՝ մաշուած, ձեռագիրը խոնաւութիւն տեսած, թերթերին աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
2բ-265բ Առձեռն Պառարան (այլ ձեռքով):
Ա. 3ա-71բ [Բառգիրք]
ա. 2բ-18բ Ա – Ական՝ լաղում, զոր գողք փորեն ի
ներքոյ տան...աքսորել՝ արտաքսել:
բ. 18բ-9բ [Բ] – Բազմադրուաստ՝ բազմագովեստ...
բոթ՝ գոյժ կամ* ցաւալի լուր:

գ. 19բ-21ա [Գ] – Գահ՝ աթոռ (Մակ. 5.8, Ղուկ. 8.
33, գաղատոս՝ քարագործ... գօշել՝ կսկծեցուցանել:
դ. 21ա-2ա [Դ] – Դագաղ՝ փայտից կազմած ինչ, որ
մեռեալ տանեն... դրօշակ՝ փէշ, մերթ՝ պայրախ, խաչուառ:
ե. 22ա-3ա [Ե] – Եզերել՝ վերջացուցանել կամ
աւարտել... ասի զեօթն շնորհաց Հոգոյն Սրբոյ:
զ. 23բ-4բ [Զ] – Զակատել՝ կատակել եւ ծաղր լինել... զօրաւիգ՝ օգնական ի պատերազմի:
է. 24բ [Է] – Էական՝ էութեանական, գոյացական...
էութեանական՝ էական կամ գոյացական:
ը. 24բ-5բ [Ը] – Ըէրէ կամ երէ է ասարակ անուն
ամենայն վայրի... ըստ որում՝ որպէս կամ իբրեւ. Նարեկ ԽԷ.:
թ. 26աբ [Թ] – Թագազն՝ թագաւորի ազգաց... թօշնիլ՝ պակասիլ յուժոյ:
ժ. 27ա [Ժ] – Ժահր՝ ժահ, այսինքն՝ յոյժ աղտեղի
կամ գարշ... ժտել՝ խնդրել կամ աղաչել:
ժա. 27աբ [Ի] – Իբրեւ՝ յորժամ կամ մինչ մերթ նշանակէ... ի քթթել ական՝ թարթել աչաց, այսինքն՝ ժամանակ մինչեւ ական թարթել:
ժբ. 27բ-9ա [Լ] – Լանջք՝ ռմկամ կործք. Յօհ. 13.
25... լքանիլ՝ թուլանալ կամ մեղկանալ կամ լուծանիլ.
Առակ 3. 2:
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ժգ. 29ա-32ա [Խ] – Խաբշիկ՝ արաբստանցի արաբ...
խօսնակ՝ խոսօղ, մերթ՝ բարեխօս Նրկ. ՂԶ.:
ժդ. 32աբ [Ծ] – Ծագ՝ ծագումն, ծագել, մերթ՝ եզր
կամ ըսկիզբն... Ծողակ՝ որոգայթ կամ տուզախ.:
ժե. 32բ-6ա [Կ] – Կա՝ նշանակէ կալ կամ ըմբռնեայ
կամ ի ձեռս առ... կքումն՝ կքեցուցանել, կորացուցանումն կամ թեքել կամ կարկամութիւն. Նրկ. ԺԸ.:
ժզ. 36ա-9բ [Հ] – Հագագ՝ խռչակ, այսինքն՝ պօղազ... հօրան՝ ջոկ կամ երամ ոչխարաց կամ այծեաց.
Երգ 4. 1 եւ Նրկ. ԽԶ.:
ժէ. 40ա [Ձ] – Ձաձել՝ հաւաքել եւ կամ ժողովել...
ձօն՝ պարգեւ կամ ընծայ կամ նուէր:
ժը. 40բ [Ղ] – Ղաբանոս՝ իմաստուն կամ իմաստասէր... ղօղիլ՝ թագչիլ:
ժթ. 40բ-1բ [Ճ] – Ճահ՝ պատշաճ կամ պատկան կամ
արժան... սպանանել զմնացե[ա]լ ժողովուրդս. Երեմ.
6. 9:
ի. 41բ-55բ [Մ] – Մագիստրոս՝ իշխան կամ պետ
կամ նախարար... մօրու՝ ռամկ. խորթ մայր ///:
իա. 56ա-59բ [Յ] – /// Յաղիմ՝ զենուլ կամ զոհել
կռոց... յօրանչ՝ յօրանջումն կամ որոշտալն:
իբ. 59բ-62բ [Ն] – Նախընծայ՝ նախընծայօղ կամ
նախընծայեալ. Նարեկ... նօտար՝ քարտօղար կամ գրագիր. ռամկ.՝ խասէմ:
իգ. 62բ-4բ [Շ] – Շաբաթ ու ի շաբաթէ, -ուց, -ուք...
աղ՝ աշուրի լոշ կամ լաւաշ. Ելից 19. 2:
իդ. 64բ-8ա [Ո] – Ո՝ է անուն հարցական, որով նշանակի՝ ով, զոր օրինակ... ուրուազ՝ հզօր կամ զօրեղ
կամ ուժեղ կամ պինդ:
իե. 68աբ [Չ] – Չաման՝ ռամկ չաման, տաճկ. կամ
չէմէն... չօճ՝ է տեսակ ինչ ծառոյ Ագաթ.:
իզ. 68բ-71բ [Պ] – Պագանել՝ համբուրել կամ երկիր
պագիլ. Ելից. 12. 24... պատրուճակ՝ ոչխար պատրաստել ի կերակուր, թէ ///:
Բ. 72ա-265բ [Բառգիրք]
ա. 72ա-81ա [Ա] – Ապուր՝ ապռւր, թալան, աւար...
Աֆրիկայ, տե՛ս Աֆրիկէ:
բ. 81ա-8ա [Բ] – Բա՝ է թարմատար, շաղկապ նշանակէ... բքացնել՝ մրրկեալ. Նրկ. ԺԷ.:
գ. 88բ-92բ [Գ] – Գադիշ՝ դէզ խրձոյ ցորենոյ կամ
օրան. Հռութ. 3. 7... Գօշեմ՝ խաժանել կամ կսկծեցուցանել. Նարեկ ԺԷ.:
դ. 93ա-6բ [Դ] – Դալայլիկ՝ տե՛ս դայլայլիկ... դօրիքս՝ կուղխն որ ընթանա ընդ առուս. (վրաց.)` մդինարէ շլոն:
ե. 96բ-101ա [Ե] – Եբենոս՝ տե՛ս Զաբանօս... համեմատեն լուսոյ կամ ղամբարաց, որոց յիշի. Յայտն. 4. 5
զ. 101բ-3բ [Զ] – Զածած, -ի, -իւ, -իւք՝ զաւակ կամ
ծնունդ... զօշ՝ պիղծ կամ զազիր կամ աղտեղի կամ
զօշուտ:
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է. 103բ-4ա [Է] – Էական՝ էութենական կամ գոյացական... զխուտ՝ անասնոց ճարակին, որպիսի է եղջերուն, վարազն եւ այծեամն եւ այլք:
ը. 104ա-7ա [Ը] – Ըղորկել՝ ողորկել կամ հարթել
կամ կոկել... յետ կամ զկնի, եւ յորժամ առնու տրկանննշանակէ պէս:
թ. 107ա-113ա [Թ] – Թաթամշիլ՝ լուծանել կամ մեղկանալ... վավաշոտն՝ որպէս եւ գիճութիւն:
ժ. 113աբ [Ժ] – Ժամանոց՝ բաժակ, ամանք, այսինքն՝
անօթք... ժօռատ՝ ատամնատ կամ ատամաթափ:
ժա. 113բ-4բ [Ի] – Իբր՝ անգամ, երբեմն... իփօստազիզի՝ ենթակայութիւն:
ժբ. 114բ-8ա [Լ] – Լագութիւն՝ պագշոտութիւն կամ
վավաշութիւն կամ ճակաճանութիւն... լօռայ՝ խրճիթ
կամ խուղ, այսինքն՝ սենեակ միականեցաց կամ կրօնաւորաց:
ժգ. 118ա-31բ [Խ] – Խաբուսիկ՝ խաբօղ... խօչիւն՝
հնչիւն կամ թնդիւն կամ ձայնք պատերազմի կամ
որոտման:
ժդ. 131բ-4ա [Ծ] – Ծածանիլ՝ երերիլ կամ շարժիլ
եւ կամ ծփծփալ... ծօղարկել՝ որոգաթել կամ որսալ
որոգաթիւ:
ժե. 134ա-57ա [Կ] – Կազմել՝ կառուցանել կամ
շինել կամ յօրինել... կանչել՝ զայրացմամբ կամ մռնչել
կամ գոչել կամ ձայնել. Եսայ. 31.4:
ժզ. 157բ-71բ [Հ] – Հագագայք՝ բարբառք լեզուաց
կամ հնչմունք...խարտեաշ՝ եւ սեաւ եւ ոմանք՝ կապուտակ:
ժէ. 171բ-3ա [Ձ] – Ձագար՝ է ծակ հործիկ ինչ ծոցաւոր... ձօնիչ՝ ընծայօղ կամ մատուցանօղ կամ
նուէրել կամ պատարագօղ: Լամբ.:
ժը. 173աբ [Ղ] – Ղաբիւրինթոս՝ տե՛[ս] զլաբիւրինթոս... մերթ եւս լոգանալ կամ լողանալ կամ մկրտիլ:
ժթ. 173բ-80ա [Ճ] – Ճագար՝ ռամկ չախալ, եւ է սա
բազմահաչ... ճօպան՝ տե՛ս զճոպան:
ի. 180ա-3ա [Յ] – Յաբեթածին՝ ծնեալ ի Յաբեթայ...
յօրինեմ՝ ճարտարարուեստ եւ կազմել կամ շինել մերթ
շարագրութիւն կամ յօրինեալ ճառ:
իա. 183ա-7բ [Ն] – Նաունիկ՝ այլահ կամ այլարդ...
նօտր՝ այսինքն նոտրգիր, որպէսի է՝ ա, բ, գ:
իբ. 187բ-91ա [Շ] – Շագանակ՝ է ազգ ինչ կաղնոյ,
այսինքն՝ կարծր... շրշիւն՝ շշնջիւն, այսինքն՝ ձայն
շարժման տերեւոց:
իգ. 191բ-4բ [Ո] – Ոլոմպիա՝ է բառ յունական, որ
ստուգաբանի՝ համապայծառ... ոքոզ՝ եկփան, որ է տեսակ ինչ անարգ փշոյ:
իդ. 194բ [Չ] – Չիղջ (չղջի, -իւ)՝ ելասար կամ մաշկաթեւ... է հոն դողալ:
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իե. 195ա-99բ [Պ] – Պալասամ կամ պալասան կամ
բալասան... օրտու՝ բոյս ինչ, յորմէ հիւսեն զպէսպէս
անօթ եւ փսիաթս. Յօբ 8.11, եւ 40.16, Եսայ. 19.6:
իզ. 199բ-201ա [Ջ] – Ջաբրուն՝ թիկնոց, որ է վերարկու... հանի ջուր ի խորոց. ռամկ. թուլումպայ:
իէ. 201ա-2ա [Ռ] - Ռաբդոն՝ ցուպ կամ գաւազան...
եփեալ ռամկ. պէքմէզ:
իը. 202ա-212ա [Ս] – Սաբակ՝ տե՛ս զվանդակ...
սօսիւն՝ զսօսափիւն:
իթ. 212ա-20բ [Վ] – Վաթարել՝ վթարել կամ անպիտանացուցանել... վրնջել՝ խխնջել, երեւարաց ցանկութեան ձայն:
լ. 220բ-31բ [Տ] – Տաբատ (եբրայեցոց)՝ կտաւեղէն... դեղնափայտ՝ ռամկ. չիմշիր. (վրաց.)՝ շիմտիսխէ.
Եսայ. 41. 19:
լա. 231բ-33ա [Ր] – Րազ՝ նիազկ կամ նուազ կամ
սակաւ... րոք՝ տե՛ս զաղեկատ:
լբ. 333ա-7բ [Ց] – Ցախել՝ տ՛ես զտափանել... անջատեալք ի բուսոյն ի վառ. Հրց. ԺԱ.:
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լգ. 337բ [Ւ] – Իւծ՝ տե՛ս զհիւծ, իւծել՝ տե՛ս զհիւծել... մախանք՝ կամ նախանձ կամ հեռ.:
լդ. 337բ-47ա [Փ] – Փադամ՝ տե՛ս զփանդամ, փաթաթ, փաթաթանք, այսինքն՝ փաթոյթ... փօրէզիկ՝ տե՛ս
զփէրեզակ:
լե. 247ա-58բ [Ք] – Քած՝ է գոշուն գրափար՝
մատակ... քօղ՝ տես զքաղ. Ծնն. 15. 9, Թու. 29. 22:
լզ. 258բ-64բ [Օ] – Օբալ՝ նոյն է ընդ բառիս
հօբալ... ապա օֆրան թառնեն ժողովուրդն:
լէ. 265աբ-66բ [Ֆ] – Ֆաթապանտ, (այլազ)՝ պնդիչ
կապն փոշտանկաց, այսինքն՝ աղէթափից... Ֆ.՝ ֆրեր
կամ ֆրէր (գաղղ.), այսինքն՝ (ֆռանկսզ) եղբար,
Ագաթանգիղոս: Վախճան:
ՆՇՈՒՄ՝ մէջքին՝ «Բառգիրք», Աա՝ «ԺԸ., Մ[եսրոպ]
եպ[իսկոպոս]», «791/3394»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Աա՝ «խոզ», 2ա՝ «Հրեշտակ ամենակալի գլուխն ու ոտքերը», 2բ՝ «հայրապետք»:
ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՝ Աա խոզ, կազմի Ա. փեղկի աստառին, 1ա՝ ոտք, 2ա հրեշտակ, 2բ հրեշտակք, հայրապետներ, խաչ, Բ կազմաստառին՝ հովիվք (՞):

3395
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԵ. դար
ԳՐԻՉ՝ Կարապետ, Աւետիս քհյ: ԾԱՂԿՈՂ՝ Մելքեսէթ:
ԹԵՐԹ՝ 306. չգրուած՝ 1բ, 2ա, 153ա, 261բ: ՊՐԱԿ՝ 1-30x12*
(1, 2, 5, 6, 7, 13, 24, 25, 27՝ 10, 3, 14, 15, 16, 18, 26՝ 8, 4՝ 9, 10՝
4, 30՝ 11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,5x9,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
միասիւն (9.5x6). սահմանագծերը երկգիծ կարմրով: ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 137ա): ՏՈՂ՝ 21-22: ԿԱԶՄ՝ Ա փեղկը մասամբ սեւ,
մասամբ հին եւ նոր շագանակագոյն կաշի, մէջքը եւ Բ փեղկը սեւ
կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ ծաղկաւոր կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Դ+Ե-Է. դեղնաւուն, չգրուած
թուղթ (Պհպ. Ա՝ սպիտակ թուղթ):
*Մէջընդմէջ եւ կիսով չափ կան նաեւ տառերով պրականիշեր, սակայն թուերով ներկայացնելն աւելի նպատակայարմար է:

գ ի ր՝ հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կանաչ,
վարդագոյն, դեղին, կապոյտ, սեւ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. նորոգուած Ի. դարում, Ա. փեղկի վրայ
փակցուած հին կազմի կաշուի մի մասը՝ զանազան ճաքերով եւ
քերծուածքներով, մնացեալն այլ՝ շագանակագոյն եւ սեւ կաշիներ, մէջքը եւ Բ. փեղկի կաշին սեւ, դռնակը եւ կապիչները շագանակագոյն. պահպանակները նորոգման ժամանակի. լուսանցակողերի կարմիրը թափուած, խոնաւութիւնից եւ գործածութիւնից լուսանցակողերը եւ թերթերը աղտոտուած, գրեթէ բոլոր
թերթերի եզրերը լրացուած դեղնաւուն թղթով, թերթերի վրայ
կան զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, թ. 58-68՝ այրուածքի խոշոր հետք. նորոգման ժամանակ էջերի դասաւորութիւնը
խառնուած, բնագիրը խաթարուած, թափուած հատուածները եւ
թերթերի խառն դասաւորութիւնը տե՛ս Բվնդ., թ. 36՝ կարդալ թ.
145-ից, թ. 92-4՝ 134-ից, թ. 95՝ 129-ից յետոյ. 306աբ՝ կրկն.
296աբ-ի հետ: Ունի էջանշան՝ կարմիր կտոր՝ թ. 27, 44, 266:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-306բ Շարակնոց
Նմուշ 137ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ - Աւետումն Յովակիմայ եւ Աննայի՝
2բ, Յարութիւն Քրիստոսի՝ 119բ, Հոգեգալուստ՝ 153բ. լս-ային՝
Գաբրիէլ հրեշտակապետ՝ 8բ, Ստեփանոս Նախավկայ՝ 32ա, Յոհան մարգարէ՝ 41բ, Սուրբ Սարգիս՝ 43բ, Գրիգոր Լուսաւորիչ՝
76ա, 168ա, իմաստուն կուսանք (խորհրդանշական՝ մի անձն 5
մոմով)՝ 101ա, Յովհաննէս աւետարանիչ՝ 117ա, Յովհաննէս
Մկրտչի գլուխը սկուտեղի վրայ՝ 124բ, Յովհաննէս Մկրտիչ՝
164ա, Քրիստոս՝ 145ա, 181ա, Հռիփսիմէ՝ 174բ, Մարիամ Աստուածածին՝ 188ա, մարգարէ՝ 215ա, քերովբէ՝ 222ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 3ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 27բ, 44բ, 90բ, 197բ, 250բ,
266ա, 289ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, աքաղաղ՝ 166բ, խաչ՝ 113բ, 115ա, 202ա, 204բ եւ այլուր, տաճար՝
27բ, 179ա, 186բ, 197բ, 203ա, ծառ՝ 36ա, 96բ, 98բ: Զ ա ր դ ա -

Տե՛ս ձեռ. 1576, 4ա-368բ: 1/3ա-6ա (անխորագիր): 2/6ա8բ: 3/8բ*-10բ («...վասն որոյ ամենեքեան ///», չիք՝ ԴԿ. Հբ.
Աստուածածին սուրբ կոյս անապական...»), բ/չիք: 4/11ա (չիք՝
Աւրհ. ԲՁ. Ուրախացի՛ր, սըրբուհի... Ուրախ լե՛ր բերկրեալ...
ԴՁ. Հ. Որ դասուց երկնաւորաց... [Մ. Ուրախացի՛ր, Աստուածածին... Տ. Աւրհնեմք ըզքեզ...], «///անկացեալ եւ ի մարմնի
բնակեցաւ...»): 5/11ա-2բ: 6/12բ-4ա: 7/14բ-6ա: 8/16ա-8ա:
9/18ա-20ա: 10/20ա-20բ («...անփոփոխելիդ ի յէութեան
քեզ///», չիք՝ «ԴԿ. Հ. Որ խոնարհեցար... Մ. Որ զանճառելին
ծընար... ԳԿ. Ո. Հրաշափառ ծընունդ... Տ. Այսաւր յայտնեցաւ
մեզ... ԲՁ. Ճշ. Զքեզ Հայր...»): 11/չիք: 12/21ա-3ա («/// քեզ
յայտնեաց աղաւնակերպ երեւմամբ...»): 13. ա/23ա-4ա,
բ/24աբ (ունի՝ «Մ. Ո՛վ գերահրաշ ծաղիկ... Հաւրն երկնաւոր
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աւրհնութեամբ»), գ/24բ-5ա, դ/25աբ, ե/25բ, զ/25բ-6ա, է/26ա7ա, ը/27աբ: 14/27բ-8բ («... Ուստի եւ Սիմէովն հոգեւոր ///»,
չիք՝ «Մ. Աթոռ քրովբէական... Ո. Որոյ առեալ հրաման... Տ. Զոր
փառաբանեն... ԴԿ. Ճշ. Անըսկիզբըն Բանըն...»): 15/չիք:
16/29ա-30ա («/// զաւթոռ թագաւորութեան Թէոդէսի...»),
բ/30բ: 17/30բ-2ա: 18/32ա-4բ: 19/34բ-5բ, 37աբ: 20/37բ («...
զոր տեսի քարոզք Բանին ///», չիք՝ «Որ անմարմին ի Հաւրէ...
Հ. Որ զամենայնըն յոչընէ... Ո. Որդիքն Որոտման... Տ. Հոգի իմ
կանխէ... Մկ. Որ յանըստուերի լուսոյն...»): 21/38ա-9բ (չիք՝
«Աւրհ. ԳՁ. Երանելի սուրբ առաքեալք... Զորս առեալ... Ճշ. Զառաջնորդս եւ զվարդապետս... ԱՁ. Հ. Էակից Բանդ Հաւր... Ո.
Տէ՛ր որ զգըթութիւնըդ...», «/// ատենին հանդերձեալ մընա...»,
ունի՝ «Հբ. Ի յանսահման ծովէն... բարեխաւս լե՛ր:»): 22/39բ41բ: 23/41բ-3բ: 24/չիք: 25/44բ-6ա: 26/46ա-47բ, 48ա («...
մաքրեա՛ զիս, Տէ՛ր, որպէս երբեմն ըզ///», չիք՝ «Տ. Ամենայն զինուորութիւընք... Հ. Աղցմի. Երգէին մանկուքն... Ո. Զըղջըման
իմոյ... Տ. ԶԱստըւածն Իսրայէլի... Հ. Բարեբանեալ եւս, թագաւո՛ր... Ո. Վտանգիմ ի բազմութենէ... Տ. Որ բնակեալդ ես... Հ.
Բարեբանեալ ես ի յաւիտեան... Ո. Թիւնս իմ: Ողորմեա՛ ինձ...
Տ. Ի բարձանց: Փառըք քեզ Աստըւած... Մկ. Զառաւաւտու
զաւրհներգութիւնըս...», «/// Զի նա է Տէր տէրանց...»):
27/48բ-50բ, բ/50բ-4ա, գ/չիք: 28/54ա-56ա, բ/56ա-7բ («... անդադար աւրհնութիւն ///», չիք՝ «Հ. Ուղիղ են ճանապարհք քո...
Ո. Մեղաք մինչեւ յերկինս... Տ. Հընչմամբ փողոյ... Մկ. Մանկունք եկեղեցւոյ... Հբ. Համբառնալով զաչս մեր...»), գ/58ա59բ (չիք՝ «ԲԿ. Աղցմի. Հարցըն մերոց աւրհնեալ ես... Ո. Յամենայն ժամ... Տ. Միաբանութեամբ տուք փառս... Հ. Որ Հարցըն
մեր... Ո. Թիւնս իմ: Ողորմեա՛ ինձ... Տ. Յորժամ գայցես...», «///
առաքեա՛ եւ փըրկեա՛...»), դ/59բ-60բ: 29/61ա-2բ, բ/62բ-6բ,
գ/66բ-7բ («... յամենայն անփորձութենէ յան///», Հբ. Հովանի
աջոյ...), դ/68ա-9բ (չիք՝ «[Աւրհ.] ԳԿ. Ասյսաւր ընդ անմարմնոցըն դասս պարեն... Այսաւր զանյաղթելի մարտիրոսացն...»,
«///րորդութիւն աւրհնեալ Տէր...»): 30/69բ-71բ, բ/71բ-6ա,
գ/80ա-81բ: 31/83ա-5բ բ/85բ-9ա, գ/89ա-90ա: 32/90ա-91բ,
96աբ: 33/96բ-8բ (չունի՝ «ԱՁ. Հ. Որ զերիս մանկունս...»):
34/98բ, 99ա (անխորագիր, «...եւ ոստս ի ծառոց բեր///», չիք՝
«Հ. Բարեբանեալ ես...», «///եալ մատուցանէի...»): 35/99բ101ա: 36/101ա-03ա: 37/103ա-4բ: 38/104բ-7ա: 39/107ա-8ա
(տե՛ս 113բ-5ա՝ «ԲՁ. Արծաթսիրութեամբըն մոլեալ... Ի գիշերին յորում... ԳՁ. Հ. Իջեր յերկնից... Մ. Յահեղ աւուրն... Ո.
Եկեալ ի փըրկութիւն... Տ. Ո՛վ ըսքանչելի... ԲՁ. ՄԿ. Որ թագաւորդ ես... Ստեղ. Մկ. Եկայք հաւատացեալք...»), բ/108բ13բ, գ/115ա-7ա: 40/117ա-8բ, բ/118բ-9բ (ստ. լս-ում):
41/120աբ (չիք՝ «Աւրհ. ԱՁ. Այսաւր յարեաւ ի մեռելոց... Այսաւր
Զատիկ մեր...», «///լուսափայլ երկնից իջեալ...), բ/120բ-4բ,
գ/124բ-5բ: 42/125բ-7ա, բ/127ա-9բ, 95աբ («... եւ մանկունըք
հաղորդեց///»): 43/130ա-4ա («///արարէ՛ք ըզնա յաւիտեան...»), բ/134ա-7բ, 92ա, գ/92ա-4բ, 138ա-9ա, դ/139ա-41բ,
ե/141բ-5ա: 44/145աբ, 36ա (145բ «... ով է սա դիմե///», չիք՝
«Ո. Որ ողորմութեամբ քո... Տ. Իշխանութիւնք երկնից... ԱՁ. Ճշ.
Որ համբարձաւն այսաւր... ԴՁ. Հբ. Որըք տընկակից եղեաք...
Հ. Ծագումըն միածին... Ո. Ըզքեզ աղաչեմք... Տ. փառաւորեալ
անճառելի... Հ. Փառաւորելով զանուն քո... Ո. Անժամանակդ
Աստըւա՛ծ...», 36ա «/// Զանճառելի Յարութիւնըն...»):
45/36աբ, 146ա-7բ, բ/147բ-52բ: 46/154ա (չիք՝ «[Աւրհ.] ԴՁ.
Առաքելոյ աղաւնոյ... Կենդանարար Աստըւած... ԲԿ. Երրորդութիւնն անբաժանելի... ԱՁ. Հ. ԶՀոգւոյն ըզգալուստըն... Մ. Այսաւրըն որ ժողովուրդք... Ո. Որ յամենայնի ես... Տ. Որ ի քրովբէական կառսըդ...», «///լըցոյց խընդութեամբ սուրբ զառաքեալսըն...»): 47/154բ-6ա: 48/156ա-7բ: 49/157բ-9ա:
50/159ա-60բ: 51/160բ-2ա: 52/162ա-3բ: 53/163բ-4բ, 165ա-6բ
(164բ «...իսկ արտաքուստ///», 165ա «///ւնողացս շնորհել
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զքաւութիւն...»): 54/166բ-8ա: 55/168ա-70բ: 56/170բ-2ա:
57/172ա-4բ (ունի՝ «ԴՁ. Մկ. Որ ընտրեցար յԱստըւածոյ...»),
բ/174բ (խորագիր չիք): 58/174բ, 175ա-8բ (174բ «... ի պարծանըս բա///», 175ա «///կս ժաժ կալեալըք յուսով...», «Հբ.
Անըսկիզբըն Բանն Աստուած...»՝ գրուած վերջում), բ/178բ-9ա:
59/179ա-80բ: 60/181ա-3ա: 61/183ա-4բ: 62/184բ-86բ:
63/186բ-8ա: 64/188ա-90ա: 65/193բ-5ա: 66/195բ-7բ:
67/197բ-8բ: 68/198բ-200բ: 69/200բ-1բ: 70/201բ-3ա:
71/203ա-4բ: 72/204բ-5բ: 73/205բ-7ա: 74/207ա-9բ: 75/209բ11ա: 76/211ա-3ա: 77/213բ-5ա, բ/215ա-6բ: 78/216բ-8բ:
79/218բ-20բ: 80/220բ-2ա: 81/222ա-4ա: 82/224ա-7ա,
բ/227աբ, գ/227բ, դ/227բ-8ա, ե/228ա, զ/228աբ, է/228բ-9բ,
ը/229բ-30ա, թ/230ա, ժ/48ա, ժա/230բ-1ա, ժբ/231ա, ժգ/231բ
(անխորագիր), ժդ/248աբ (անխորագիր), ժե/231բ-2ա,
ժզ/232աբ, ժէ/232բ-3ա, ժը/233աբ, ժթ/233բ («... մըկըրտելով
քաջ նահատակս ի յակու///»), ի/չիք, իա/234ա-5ա (չիք՝
«Ստեղ. Արիացեալք առ հակառակսն քաջութեամբ...», «///աչելոյն վըկայ եղեալ...», ունի՝ «ԲԿ. Զյիշատակ վըկայից...»)
83/235բ-9բ: 84/239բ-40ա, բ/240աբ, գ/241աբ, դ/241բ-2ա,
ե/242ա-3ա, զ/243աբ, է/243բ («...հանգչել ընդ Աստուծոյ///»):
85/չիք, բ/չիք, գ/244ա («///Լոյս երրեակ եւ մի անբաժանելի...»), դ/244աբ (ունի՝ «Դշ. Ով քառաթեւեան...»), ե/244բ5ա, զ/245ա, է/245աբ (անխորագիր), ը/246ա-8ա: 86/250բ-3ա,
բ/253աբ («...Աստըւա՛ծ Հարցըն մերոց ///», չիք՝ «Ո. Ըզյիշատակ սըրբոց մարտիրոսացն... Տ. Զաւրութիւնք երկնայինք... Տ.
Ճըգնաւո՛րըք Քրիստոսի... Տ. Յաղթող նահատակքըն... Տ. Պարծանըք հաւատոյ... Ճշ. Ի տաճարի հանգըստեան... Մկ. Ճըգնաւո՛րըք Քրիստոսի»), գ/254աբ (չիք՝ «ԲՁ. Հ. Անոխակալ եւ բարեգութ, մի՛ ցրեր... Ո. Հեղմամբ արեան... Տ. Աւրհնեն ըզքեզ...
Հ. Ընդ սուրբըս քո... Ո. Աղբեր կենաց»), դ/254բ-7ա, ե/257ա60ա, զ/260ա-1ա («...աւրհնեալըք Հաւր՛՛»՝ չշարունակած),
է/262աբ (չիք՝ «ԳՁ. Հ. Յուսացեալքն յանուն քո... Ո. Որք ըզբաժակ մահու... Տ. Այսաւր յիշատակ սըրբոցն... Հ. Սուրբ ես, Տէ՛ր
զաւրութեանց... Ո. ըզքեզ սիրողաց... Տ. Այսաւր ճըգնութեամբ... Հ. Որք հաղորդեացն... Ո. Ողորմեաց մեզ...», (///ռեալ
համբերեցէ՛ք, ով Աստուած...»), ը/263աբ, 264ա-6ա (263բ
«...քան ըզբնութիւնս...», 264ա «///արհամարհելով անարգեցին...», ունի՝ «Ճշ. Այսաւր եկեղեցի...»): 87/266ա-7բ, բ/267բ8բ, գ/269ա-70ա, դ/270ա-2բ, ե/272բ-5ա, զ/275ա-7ա, է/277ա81բ (չունի «Տ. Փառըք քեզ Հայր...», «Աւրհնաբանող ձայնիւ
երգեմք... Մեծ եւ ահեղ աւրըն...»), ը/281բ-4բ (ունի՝ «Տ. Հայեցա ի բարձունս... Տ. Որ ի Հաւրէ առաքեցար...»): 88/289ա91ա, բ/291ա-3ա, գ/293ա-5բ, դ/295բ, 296աբ (կրկ. 306աբ՝
յաւելեալ ունի՝ «///նարհեցար ի յերկնից... բարեխօսութեամբ
սըրբուհոյ անարատ մաւր քո եւ կուսի. ըստ Պաւղ՛՛») (295բ «...
եւ ճեմարան Բանին Աստուծոյ ///», չիք՝ «Զիհ. Հրով աստուածութեամբըդ... Ծան. Դու ես Աստըւած... Հաս. Հաստատութիւն
իմ...», Գիշ. Ի գիշերաց կանխեալ... Եսա. Անմահ թագաւոր...»,
296ա «///ԶԱստըւածն ամենեցուն...»), ե/296բ-8բ, զ/298բ300բ, է/300բ-3ա, ը/303ա-5ա: 89/284բ-7բ, բ/288ա-9ա:
90/76ա-80ա, բ/81բ-3ա: 91/248բ-50բ: 92/չիք: 93/43բ-4բ:
94/չիք: 95/190ա-3բ: 96/247բ-8ա (անխորագիր):
* 8բ (ստ. լս. գրչի ցուցում) «Գրիգորի վարդապետի ասացեալ է»:
Շարականները եւ որոշ հատուածներ գրչի հայեցողութեամբ գրուած են սովորականից տարբեր՝ այլ տեղերում:
Յաւելեալ ունի՝

- 235աբ [Շարական] կիրակմտի – Անըսկիզբն
Աստըւած համապայծառ... յանձինըս մեր աւրհնե՛՛:
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ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. Կարապետ գրչի. 152բ Ոհ զեղկելիս զԿարապետ
զփըծուն գրչակս յիշմանն արա՛յ զիս արժանի, որ
խիստ դառն մեղաւոր եմ եւ փափաք միով ողորմիւ թողութիւն շնորհել իմ բազում մեղաց: Ով մեզ ողորմութիւն յիշէ, Աստուած ուր մեղացն թողութիւն շնորհէ.
ամէն:
161ա (ստ. լս.) Ո՛վ եղբայր, զի ղալատեցա՝ զմիջին
տան կէսն յետին տուն եմ գրեր, զյետին տան կէսն՝
յառաջին գրեմ. լաւ իմացիր:
163բ (ստ. լս.) Որ որ վերայ ջուր աւրհնել գայ. դու
զայս ասա՛ եւ զիս յիսեա՛:
2. Լրացնող Աւետիս գրչի. 305բ Փա՜ռք ամ[ենասուրբ Երրորդ]ութեան՝ Հաւր եւ Որդ[ւոյ] եւ Հո[գւոյն]
Սրբոյ, որ ե[տ] [կ]արողութիւն տկարութեան անձինս՝
[հ]ասանեալ յաւարտ սուրբ գրոցս, որ կոչի Շ[ար]ակնոց: Եւ արդ, գրեցաւ սուրբ երգարանս, որ է յիշատակարան, ձեռամբ սուտանուն Աւետիս քահանայ[ի], որ
զպակաս գրեցի եւ զթերին լցի: Ի դառն եւ նեղ ժամանակիս, որ այլազգիքն խստացեալ են ի վերայ մեր
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վասն մեղաց մերոց: Արդ, որք հ[ան]դի[պիք սմա]
տեսութեամբ, յիշեսջիք ի մա[քրափայլ] յաղօթս ձեր
զտէր Հայրապ[ետ] կրօնա[ւո]րն եւ զծնօ[ղ]քն իւր (3
տող չգրած՝ բաց), որ ստացաւ զսա ի հալալ վաստակոց իւրոց եւ ի վայելումն անձին իւրոյ, զոր Աստուած
[բ]արով վայելել տացէ. ամէն: Եւ ինձ՝ մեղաւորի մի
բերան Աստուած ողորմի ասացէ՛ք:
3. Ծաղկողի. 2բ Զանյարմար եւ զանպ[ի]տան
ծաղկո[ղ]՝ [սու]տ[ան]ուն Մելքեսէթս յիշեա՛, ո՛վ եղանակող [երգա]րանիս, այլ եւ իմ ծնօղացն եւ իմ վարպետ[ին՝ տէ]ր Սարգսին, եւ ողորմի ասողին եւ ստացողին. ամէն:
ՆՇՈՒՄ՝ 9ա՝ «1048/3395», Պհպ. Եբ՝ «Վերանորոգուած է 1944 թուի Հոկտե[մ]բերին Մատենադարանի
կազմատանը. Լ. Խաչիկեան»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ անկապակից բառեր՝ «///անս///
կամայ եւ ճշմարի... առնէք, պահեր է...», 274բ՝ «ի
բանդ ասա Աստուած, որ ի գրչի հօր ի խաչէն», 275ա՝
«հայրապետաց, հայապետաց»: 275բ՝ «Խաչատուրի»:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 38ա՝ աղիւսակ:
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ՇԱՐԱԿՆՈՑ
ԺԵ. դար
ԳՐԻՉ՝ Առաքել կր.:
ԹԵՐԹ՝ 232: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԻԵx12+1x9 (Ա-Ե՝ չիք, Զ, ԻԵ 9, ԺԷ, ԻԱ
11): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 14x10: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(14x10): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 143ա). խորագիրք, գլխատառք՝
կարմիր: ՏՈՂ՝ 23: ԿԱԶՄ՝ կանաչ մոմլաթ, մէջքը, փեղկերի հիմնամասը, անկիւնները՝ սեւ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ վարդագոյն չգրուած թուղթ, Պահպանակ՝ Ա+Բ. չգրուած
վարդագոյն թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 143ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 85ա: Ճ ա կ ա տ ա զ ա ր դ ՝ 17բ, 57ա, 124ա, 167բ, 197ա, 214բ: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, յուշկապարիկ՝ 181բ, 199ա, եղնիկ՝
140ա, թռչուն՝ 192ա, խաչ, տաճար՝ 97բ, 154ա, 160բ, 167բ,
173ա: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ հանգուցագիր (մարդադէմ՝ 136բ), կենդանագիր, թռչնագիր: Գոյներ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, ոսկի:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը նորոգուած Ի. դ., թերթերին աղտոտուածութեան, բորբոսի, խոնաւութեան զանազան հետքեր, մանրանկարները խունացած, խորագրերի թանաքը լղոզուած, տեղտեղ գիրը անընթեռնելի, 34բ եւ 35ա, 22բ, 23ա, 34բ, 35ա եւ այլուր
գրադաշտը վանասուած, որոշ թերթերի վրայ (1-5, 228-231 եւ
այլուր) ցեցի անցքեր, թ. 126աբ, 126գդ՝ գրադաշտը պատռուած,
132ա՝ արտ. լս. սոսնձուած թերթ, լուսանցակողերը սեւացած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-331բ [Շարակնոց]
Տե՛ս ձեռ. 1576 4ա-368բ: 1-23/չիք: 24/17ա: 25/17բ-8բ:
26/19ա-23ա (Յաւելեալ ունի՝ «Որ ի հանդէս մեծ ճգնութեան

արիաբար...», «Պայծառացեալ ժողովուրդըք Քրիստոսի...»,
«Ա[ն]յաղթելի նահատակութիւն քո...», «Յաղթող թագաւորին
Քրիստոսի քաջ զինաւոր...», «Որ ընտրեցեր ի սկզբանէ...»):
27/23ա-4բ: բ/25ա-7բ: գ/27բ-8ա: 28/28ա-9բ: բ/29բ-31բ: գ/31բ4ա: դ/34ա-35ա: 29/35ա-7ա: բ/37ա-40ա: գ/40ա-1բ: դ/41բ-44ա
(յաւելեալ ունի՝ «Հրաշափառ հընձան հարք ի ձեզ...»): 30/44ա6ա: բ/46ա-9բ: գ/49բ-51ա (յաւելեալ ունի՝ «Որ յանճառելի փառաց
միածին...», «Ցընծայ այսաւր եկեղեցի...»): 31/51բ-3ա: բ/53ա-6ա:
գ/56ա-7ա: 32/57ա-8բ: 33/59ա-60բ (յաւելեալ ունի՝ «Աւրհնեալ
եկեալ անուամբ Տեառն...»): 34/60բ-2ա: 35/62ա-4ա (յաւելեալ
ունի՝ «Արարիչն արարածոց նորագործեալ սկիզբն աշխարհի...»):
36/64բ-6ա (յաւելեալ ունի՝ «Սքանչելի Բանին բարձաւղ...»):
37/67ա-8ա (յաւելեալ ունի՝ «Որ խորհըրդոցն հայրենի...»):
38/69ա-71ա: (յաւելեալ ունի՝ «Հայրական ծոցոյ ծագեալ
լուսոյ...»): 39/72ա-73ա, 77ա-8բ: բ/73ա-9բ: գ/79բ-81ա: 40/81ա3ա (յաւելեալ ունի՝ «Յորժամ ի հող մահու իջանէր...»): բ/84աբ:
41/85ա-6բ: բ/87ա-90բ (յաւելեալ ունի՝ «Որ ըզհրեշտակ...»):
գ/90բ-91բ: 42/91բ-2բ: բ/92բ-6ա: գ/96աբ: 43/96բ-101ա (յաւելեալ
ունի՝ «Աստուածածին մայր եւ կոյս...»): բ/101ա-4բ: գ/104բ-8բ:
դ/108բ-11ա: ե/111ա-114ա: 44/114ա-7բ: 45/117բ-9բ: բ/119բ23բ: 46/124ա-5բ: 47/125բ-27ա: 48/127ա-8բ: 49/128բ-30ա
(յաւելեալ ունի՝ «Ուրախացի՛ր, սըրբուհի Աստուածածին
Մարիամ...»): 50/129ա-31ա: 51/131ա-2ա: 52/132ա-3բ: 53/133բ7բ: 54/137բ-8բ: 55/138բ-40բ: 56/140բ-41ա (յաւելեալ ունի՝ «Որ
յառաջագոյն կոչեցար...»): բ/142ա: 57/142բ-4ա: 58/150ա-55բ:
բ/154բ-5ա: 59/154ա-6բ: 60/156բ-8բ: 61/158բ-60ա: 62/159ա61բ: 63/161բ-2բ: 64/162բ-4բ: 65/165ա-6բ: 66/166բ-8ա: 67/168բ9բ: 68/169բ-71ա: 69/171ա-2բ (յաւելեալ ունի՝ «Քառակերպեան
աթոռակըն պատուական...», «Աւրհնեմք ըզքեզ, փա՛յտ խաչի...»):
70/172բ-3ա: 71/174ա-5ա (յաւելեալ ունի՝ «Խորան սըրբ. դասք
հրեշ՛՛...», «Տնկեցար ի յերկրի...»): 72/175ա-6բ (յաւելեալ ունի՝
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ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ

«Զահեղ ձայնէն Յիսուսի սարսափելի...»): 73/176բ-8ա (յաւելեալ
ունի՝ «Իսրաելեան բանակին եղեւ առաջնորդ...», «Ի վեց աւուր
երրորդի բարձար...»): 74/178ա-9բ («...բառնալ ըզմեղս մեր զքեզ
աւ///», «Սուրբ Խաչ քո»՝ չիք): 75/180աբ («Աւրհն. ՄԿ. Նըշանաւ
ամենայաղթ խաչիւըդ...», «Խաչ քո եղիցի մեզ...»՝ չիք, «[Որ զլոյս
անճառելի] - ///ա խաչին ծագեցեր այսաւր...»): 76/181բ-2բ:
77/147ա-8բ: բ/148բ-50ա: 78/144բ-6ա: 79/չիք: 80/146ա-7ա:
81/182բ-4ա: 82/184ա-7ա (յաւելեալ ունի՝ «Ի սրբութեան...»,
«Այսաւր երկնայնոցն ընդ մեզ...»): բ/187ա: գ/187աբ: դ/187բ-8ա:
ե/187բ: զ, է/չիք: ը/188աբ: թ/188բ: ժ/չիք: ժա/188բ-9ա:
ժբ/197աբ: ժգ/197բ: ժդ/230աբ (յաւելեալ ունի՝ «Մշտածուխ
խընգոյն լուսո...», 231աբ՝ «Ի գանձարանս հրաշս հրացեալ...»,
231բ-2ա՝ «Աստուածածին Մարիամ, որ զկեանք եւ յարութիւն...»,
232ա՝ «Դասապետն հրեշտակաց եւ սպասաւոր երկնից...», 232ա՝
«Ի հայրական ծոցոյ լոյսըն փառաց...», «Յարգանդի կուսին
կենագործ ///», 232բ՝ «Որ ի խորհուրդըս բարձրագոյն...»):
ժե/189աբ: ժզ/189բ-90ա: ժէ/190աբ: ժը/190բ-1ա: ժթ/191ա:
ի/191աբ: իա/191բ-3ա: 83/193ա-7ա: (յաւելեալ ունի՝ «Տենչալի
տաւնիւ սըրբոց զուարճանայ այսաւր եկեղեցւո[յ]) մանկունք...»)
84/86բ-7ա: բ/64աբ: գ/66աբ: դ/68աբ: ե/71բ-2ա: զ/79աբ: է/83ա4ա: ը/85/չիք: 86/198ա-200ա: բ/200ա-202ա: գ/202ա-4ա:
դ/204ա-6ա: ե/206ա-8բ: զ/208բ-10ա: է/210ա-12բ: ը/213ա-215բ:
87ա-զ/չիք: է/1ա-4ա («Որ փառք Հաւր հանդերձեալ ես...»,
«Յորժամ հարկանի փող...», «Քանզի զքեզ աւրհնեն...», «Փառք
քեզ Հայր...», «Ի հանգիստ քո...», «Ժամանակ դարձի իմոյ...»,
«Գթա՛, Տէ՛ր, ի հոգիս մեր...»՝ չիք, «[Բարձրեալ թագաւոր] - ///
զթագաւոր յաւիտենից...», յաւելեալ ունի՝ «Անեղին տաճար...»):
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ը/4ա-7ա (յաւելեալ ունի՝ «Որ ի հրեղէն աթոռ նըստիս...»,
«Նայեցա ի բարձունս առ քեզ...»): 88/216բ-7բ: բ/217բ-9բ:
գ/219բ-21բ: դ/222ա-2բ («Ի գիշերաց կանխեալ... վասըն մեր
խո՛՛ ///»): ե/223ա-4ա («Աւգնական ընդունելի եղեւ»,
«Նայեցարո՛ւք երկինք», «Աստուածային հուր», «Ի սուրբ
Երրորդութենէն»՝ չիք, «[Հաստատեցաւ սիրտ իմ] - ///աւ եղջուր իմ...»): զ/224ա-6ա: է/226ա-8ա: ը/228ա-30ա: 89/7ա10ա: բ/10ա: 90-96/չիք:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 17ա Ընդ նմին եւ զբազմեղկելի գրչիս յանցանքն թո՛ղ, ամէնողորմ եւ մարդասէր Տէ՛ր:
196բ Զբազմամեղ գրիչ եւ զանպիտան կրաւնաւոր
Առաքել աղաչեմ յիշել աղաւթիւք ի Տէր: Ընդ նմին եւ
զմեղաւոր յեղանակողս Սարգիս:
ՆՇՈՒՄ՝ 1ա՝ «ԺԵ. դ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»,
«1049/ 3396»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 84բ՝ «Ես նայիմ օտար հար իմ մեղկն
բօյ տա չունեմ տատաս նի ան չպաչա: խայեօց խօռօմբնդ խաչապաշ Սողմո, Սօղօմոն, Ենօք, Ենօք»,
132ա արտ. լս. սոսնձած թերթիկին՝ «տեսչու, դչ, մջ,
ն», 136բ՝ «ա-զ», «ա-ե, հ», 166բ՝ խզբզոց:
ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 14բ, 15ա, 137բ, 8ա, 228բ՝ թռչուն,
38ա (՞), 136բ՝ մարդու դէմք:
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ԵՐԵՄԻԱՅԻ ՄԵՂՐԵՑՒՈՅ ԲԱՌԳԻՐՔ
ԺԷ. դար
ԳՐԻՉ եւ ՍՏԱՑՈՂ՝ Աւետ:
ԹԵՐԹ՝ 200+2 (կրկն.՝ 12, 95). չգրուած՝ 174բ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԸx12
(ԺԸ 4, ԺԵ 8, ԺԷ 10): ՆԻՒԹ՝ թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝
16,2x11: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (12,6x7,2), սահմանագծուած
կարմրով: ԳԻՐ՝ նոտրգիր (նմուշ՝ 25ա), ունի յիշագրեր, խորագրերն ու գլխատառերը կարմրով: ՏՈՂ՝ 22: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ
շագանակագոյն կաշի, դռանկով, մէկ կապիչով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտաւ, դռնակինը՝ սպիտակ կտաւ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ+Դ-Ե, չգրուած թուղթ:

Նմուշ 25ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 1ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, տաճար: Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ կենդանագիր, հանգուցագիր, թռչնագիր: Գ ո յ ն ե ր ՝ կարմիր, կապոյտ:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, երեք գամերն ու երկու
կապիչներն ընկած, մէջքի կաշին ճաքճաքած, Պհպ. Ա, թ. 1՝ պատռուած, թերթերին աղտոտուածութեան, խոնաւութեան հետքեր, թանաքի թթուայնութեան հետեւանքով գրադաշտը գունափոխուած,
տեղ տեղ գրադաշտը վնասուած, գիրը դժուարընթեռնելի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1ա-200բ Համառօտ գումարումն եւ լուծումն բառից յԱստուածաշունչ գրոց, յումեմնէ յԵրեմիայէ բանասիրէ

ա. 1ա-9ա Բառք ի գրոց Արարածոց – Անդունդք
թարքմանի ամբաւութիւնք, անդունդք յատակ... սըփոփել՝ սիրտշահել կամ կազդուրել կամ մէղա տալ:
բ. 9ա-15ա Բառք ի գրոց յԵլիցն - |9բ| Յոռանալ՝
յոյրանալ կամ յօրանալ մարտ կռիւ... ընդելուզել՝ յեռել
կամ պնդել կամ յաւրինել կամ կարգել կարգ շար.:
գ. 15ա-9ա Անուանք յերկոտասանականց – Սարդիոն՝ շիկագոյն արիւնատ եսիլէ... չուել՝ յառաջ խաղալ
կամ գնալ:
դ. 19ա-26բ Բառք ի գրոց Ղեւտացւոց – Պատարագ՝ ընծայ կամ նուէր... խտիր՝ խորշելումն կամ որոշումն կամ ընտրումն:
ե. 26բ-32բ Բառք ի գրոց Թուոցն – Նահապետ՝
ցեղապետ կամ սկիզբն ազգի, նահապետ... շաղախել՝
խառնել կամ պղծել, օրիորդ՝ կոյս աղչկունք, տոհմ՝
ազգ, ազն կամ ցեղ:
զ. 32բ-8բ Բառք երկրորդ Աւրինաց – Պատգամ՝
բան կամ առած կամ խօսք... խորշոմել՝ /// թարշամել
կամ թառամել:
է. 38բ-41ա Բառք ի գրոց Յեսուեայ որդւոյն
Նաւեայ – ԶԵսու՝ տէր փրկիչ, զետեղել՝ դադարել...
պիծակ կամ մոծակ, քաւ մի՝ ներել, թողուլ:
ը. 41ա-5ա Բառք ի գրոց Դատաւորաց – Զեղեկ՝
անգանումն, սնոտի՝ զբաւսանս դաշտ կամ սէհարան...
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խրամատութիւնն՝ քակտումն կամ հատանումն կամ
հաւանութիւն:
թ. 45ա Բառք ի գրոց Հռութայ – Հռութայ՝ շունչ
կամ հաքեալ կամ լիացեալ... դրաւշակ՝ փէշէրք, գայեակ (ուղղած՝ դայեակ), սնուցիչ:
ժ. 45բ-9բ Բառք ի գրոց Թագաւորութեանց Առաջին – Ադոնիայ կամ Տէր տրոջ, տէր Ելովէ... կարաւանդաքս՝ ցաւդք զրահից կամ կապք:
ժա. 49բ-54ա Բառք ի գրոց Թագաւորութեանց
Երկրորդ – Ախոյեան՝ ամրութիւն ընդդիմակաց, ապարանջան՝ ամրնջան... սէլի ակնէր՝ կամ արապւյ:
ժբ. 53ա-8ա Բառք ի գրոց Թագաւորութեանց Երրորդ – Ջեռուլ՝ ջերմանալ կամ տաքանալ... կորովի՝
քաջ կամ առաքինի, քարոզ՝ խրատ:
ժգ. 58ա-63ա Բառք ի գրոց Չորրորդ Թագաւորութեանց – Աչկահել՝ քամահել կամ արհամարհել...
ռոճիկ՝ դարմանք կերակրոց:
ժդ. 63ա-4բ Բառք ի գրոց Մնացորդաց Առաջինն Հսկայ՝ ռափսայ կամ պարթ<թ>եւ... ժամանակեայ՝
կամ հին աւուրց կամ իմաստուն:
ժե. 64բ-6ա Բառք ի գրոց Մնացորդաց Երկրորդ
գլխոյն – Քանդակել՝ դրուագրել կամ նկարել կամ կերպագծել... ճառասացումն՝ կամ պատմութիւն, վերջ՝
ամենայնի վաղխճան:
ժզ. 66ա-7բ Բառք ի գրոց Եզրի Առաջին գլխոյն –
Եզր՝ զաւրութիւն կամ օգնականութիւն... դողալ՝ պահանջել, խնդրել:
ժէ. 67բ-8ա Բառք ի գրոց Եզրի Երկրորդ գլխոյն –
Կահ կարասի՝ կամ անաւթ կամ սպաս... հայրապետ՝
նահապետ կամ ազգապետ:
ժը. 68աբ Բառք ի գրոց Նէեմանայ – Նէեմի՝ գեղեցիկ կամ մխիթարութիւն... կնդրուկ, որ է ծխանելիք:
ժթ. 68բ-70ա Բառք ի գրոց Եսթերայ – Եսթեր՝
ծածկեալ վիշապ, անյագ տառապանք... մատուցանել
կամ ամբարել:
ի. 70ա-1բ Բառք ի գրոց Յուդիթայ – Յուդիթ՝ աւրհնէ կամ աւրհնել, ստահակ՝ անառակ... չնչին՝ նուաստ
կամ յետին:
իա. 71բ-2ա Բառք Տովբիթայ – Տուբիայ՝ բարձրութիւն կամ բարի... ալէլուիա՝ աւրհնեցէ՛ք զՏէր կամ
գաւվեցէ՛ք զԱստուած:
իբ. 72ա-8բ Բառք ի գրոց Մակաբայեցւոց Առաջին
– Սարսել՝ դողալ կամ զարհուրել... հէրիք՝ բաւական,
դանդաղել՝ յապաղել կամ յամենալ:
իգ. 78բ-86բ Բառք ի գրոց Մակաբայեցւոց Երկրորդ գլխոյն – Մաշիհ՝ շարմաղ շարամաղ ալիւր...
զուարթանալ՝ զուարճանալ կամ պայծառանալ |86բ|
կամ մխիթարել:
իդ. 86բ-9ա Բառք ի գրոց Մակաբայեցոց Երրորդ
– Ժամ՝ պահ կամ սահաթ, գունդ՝ գումարդաս... զգացեալ՝ զգեցեալ, վրէպ՝ զարդուղի կամ սխալ:
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իե. 89ա-4բ Բառք ի գրոց նահապետին Յոբայ –
|89բ| Յովբ՝ վշտագին կամ ողբացաւղ կամ հայր...
աղինճ՝ մորենի, միրիկ կամ մոշենի:
իզ. 95աբ Բառք ի գրոց Ելիսուայ – Ծեր, որ է ծայր
կամ մեծ ծեր էրէց... կողմն՝ հիւսիսոյ երեւի:
իէ. 95բ-6ա Տեառն խաւսելն ընդ Յոբայ – Յէր՝ յոյր
կամ յարոյ, ծերք՝ ցիրք կամ տարած... տարտարոս՝
դըժոխ անդնդոց:
իը. 96ա-106ա Բառք ի գրոց Սաղմոսաց մարգարէին Դաւթի – |96բ| Դաւիթ՝ բաւականաձեռն կամ սիրելի... սուր երկսայրի, որ է երկբերանի:
իթ. 106ա-9ա Բառք ի գրոց Յառակացն |106բ|
Սաղոմոնի – Առակ՝ աւրինակ կամ նշաւակ Սաղամոն՝
խաղաղարար... բաշխել՝ շնորհել, խոկալ՝ խորհել, արդիւնք՝ պտուղք:
լ. 109ա-12բ Բառք Յառակաց Սողոմոնի երկրորդ
գլխոյն – |109բ| Գիր հարուստ կամ գէր, խորշակ՝
տաւթ կամ ջերմ... անդրանիկ՝ էրէց կամ աւագ, մեծ:
լա. 112բ-4ա Բառք Յառակացն երրորդ գլխոյն Մատչել՝ մաւտել կամ մերձենալ... կառկառել՝ ձգել կամ
պարզել կամ տալ:
լբ. 114ա-5ա Բառք ի գրոց ունայնութեանցն Սաղամոնի – Էկլէսիաստէս՝ ժողովող կամ քարոզող...
ընկրկեալ՝ հոլովեալ կամ գլորեալ, կապար՝ քար կամ
քապար, կալպար՝ արճիճ:
լգ. 115ա-8ա Բառք ի գրոյն Երգ Երգոյն – |115բ|
Օրիորդք՝ հարսնածուք եւ փեսաւէրք հարսանեաց
օրիորդք... անապական՝ կամ անմեղ կամ անխառն կամ
անաղտ կամ ցատակ:
լդ. 118ա-23ա Բառք ի գրոցն Իմաստութեանն Սաղամոնի – Անջատել՝ որոշել կամ բաժանել... շլացութիւն՝ կուրութիւնն, պաշտպանութիւն՝ պահպանութիւն:
լե. 123ա-5բ Բառք ի գրոցն Սիրաքայ – Կիթկաթ՝
կաթիլ կամ պուտ կամ տուպ, զգաւնութիւնն... տարափ՝
խուռն ինչ կամ սաստիկ մեծամեծ անձրեւ:
լզ. 125բ-40ա Բառք ի գրոց մարգարէին Եսայեայ
– Եսայի հովանումն կամ զերծանումն... պալարակապ
կերպ կամ երիվարաւք ոսկէզաւձ սարաւք:
լէ. 140ա-2ա Բառք ի գրոց երկոտասան մարգարէիցն – |140բ| Մովսիայ՝ ընծայ Տեառն կամ հուր
Տեառն կամ ապրեալ... լիբանոս՝ կնդրուկ խայծ վաղահաս կամ կանխահաս:
լը. 142ա-3բ Բառք ի գրոց մարգարէին Ամովսայ –
Ամովս՝ հաստատութիւն կամ ժողովուրդ կամ աւգնականութիւն... յուզել՝ քննել կամ խնդրել, վիշապ՝ անցագ:
լթ. 143բ-4բ Բառք ի գրոց մարգարէին Միքիայ –
Միքիայ՝ խոնարհ կամ յինքն ազատ կամ ով իբրեւ...
աղիւս՝ կղմինդր կամ տարփիչ:
խ. 144բ-5բ Բառք ի գրոց մարգարէին Յովելիայ –
Յովէլ՝ սիրելի Աստուծոյ կամ կամերօղ կամ եսկսանաւղ... յորդել՝ ելանել կամ առատանալ կամ յառնել:
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խա. 145բ-6ա Բառք ի գրոց մարգարէին Աբդիու –
Աբդիու՝ ծառայ Տեառն կամ ծառայ խոստով... արքայութիւն՝ թագաւորութիւն կամ պետութիւն:
խբ. 146աբ Բառք ի գրոց մարգարէին Յովնանու –
Յովնան՝ շնորհք կամ աղաւնի... զովացնել՝ հովացնել,
տառապանք՝ չարչարանք:
խգ. 146բ-7բ Բառք ի գրոց մարգարէին Նաւումայ
– Նաւում՝ մխիթարութիւն կամ ողորմել ամենեցուն...
չոգալ՝ երթալ կամ գնալ:
խդ. 148աբ Բառք Ամբակումայ մարգարէին – Ամբակում՝ ողբասէր կամ հայր յարուցանօղ... փառանն՝
անտառախիտ թանձրամայրի է:
խե. 148բ-9ա Բառք ի գրոց մարգարէին Սոփոնեայ
– Սոփոնիայ՝ տեսանաւղ կամ գիտութիւն... ճնշել՝
նուաճել կամ նեղել կամ նուազել:
խզ. 149աբ Բառք ի գրոց մարգարէին Անգեայ –
Անգէաս՝ արագ կամ գործ կամ հրեշտակ կամ ուրախարար... սատակել՝ սպանել հեծեալ ձիաւոր:
խէ. 149բ-51ա Բառք ի գրոց մարգարէին Զաքարիայ – Զաքարիայ՝ յիշատակ Տեառն կամ առիւծ կամ
յաղթօղ... նուիրել՝ ընծայել կամ տուեալ:
խը. 151ա-2ա Բառք ի գրոց մարգարէին Մաղաքիայ – Մաղաքիայ՝ հրեշտակ Տեառն... փորել՝ խայտալ,
ցնծալ՝ կամ խնդալ կամ խաղալ:
խթ. 152ա-60բ Բառք ի գրոց մարգարէին Երիմիայ
– Երեմիայ՝ համարձակութիւն կամ զբաղումն Տեառն...
ոստիկան՝ վերակացու, ռոճիկ՝ դարման կերակրոց:
ծ. 160բ-2ա Բառք ի գրոց մարգարէին Բարուքայ –
Բարուք՝ աւրհնութիւն կամ գովելի կամ աւրհնեալ...
կական՝ ձայն լալոյ եւ ողբոյ:
ծա. 162ա-5ա Բառք ի գրոց մարգարէին Դանիէլի
– Դանիէլ՝ դատաստան Աստուծոյ... նոյնժամայն՝ իսկոյն կամ առժամայն:
ծբ. 165ա-74ա Բառք ի գրոց մարգարէին Եզեկիէլի
– Եզեկիէլ՝ զօրութիւն Տեառն... հայր գաւիթ վարավուր
կամ դրանդին:
– Գրչից 174ա Մարգարէին Եզեկիէլի աւարտեցաւ:

ծգ. 175ա-79բ Բառք ի գրոց աւետարանչին Մաթէոսի – Աւետարան՝ աւետիքարան, այսինքն՝ զաւետիս... շարժումն կամ հոլովական՝ երկուանալ երկմտել:
ծդ. 179բ-81ա Բառք ի գրոց աւետարանչին Մարկոսի – Մարկոս՝ բարձր պատուար ի վերայ տանեացն... Պիղատոս՝ գաւառապետ կամ ոստիկան կամ
վերակացու:
ծե. 181բ-4բ Բառ ի գրոց աւետարանչին Ղուկասու – Ղուկաս՝ յարութիւն թարգմանի, յօժարել՝ կամաւորել... հալուայ՝ կամ մեղրոց եւ իւղով եփեալ:
ծզ. 184բ-6ա Բառք ի գրոց աւետարանչին Յոհաննու – Յոհաննէս՝ հնազանդուիթւն Տեառն թարգմանի...
արածել՝ արածացնել, լանջք՝ պարանոց կամ վիզ:
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ծէ. 186ա-9ա Բառք ի գրոց Գործոց առաքելոցն –
Պըշնուլ՝ անթարթելի ակամբ հայիլ... ապփեա՝ իշխան,
կրպակ՝ խանութ:
ծը. 189աբ Բառք ի գրոց կաթողիկէից թղթոցն Յակովբայ – Կաթողիկէ՝ ընթհանրական լսի, սփիւռ՝ ցրիւ
կամ տարած... խնդալ, տեղալ՝ անրձրեւել կամ ցաւղալ:
ծթ. 190աբ Բառք Պետրոսի թղթոյն – Պետրոս՝ կեփաս կամ վէմ... կազդիւրել՝ հաստատել կամ դիւրել:
կ. 190բ-1ա Բառք Պետրոսի երկրորդ գլխոյն –
Հանգէտ՝ զոյգ կամ հաւասար... տիղմ՝ նեխեալ ցեխ
կամ տիլ կամ լուխմ:
կա. 191ա Բառք ի գրոց կաթուղիկէից Յոհաննու
Գ. գլխոյն – Արդէն՝ ահա կամ արդ կամ այժմ... սաստիկ, քարտէս՝ թուղթ:
կբ. 191աբ Բառք ի գրոց կաթուղիկէից թղթոյն
Յուդայի – Յուդայ՝ խոստովանութիւնն կամ գովութիւն... թախանձեալ՝ նեղացեալ կամ տրտմեալ կամ
տխրեալ:
կգ. 191բ-2բ Բառք ի գրոց առաքելոյն Պօղոսի
Հռոմայեցւոց – Պօղոս՝ ընտրեալ կամ զարմանալի...
շահապ՝ գանձապետ կամ խազինադար:
կդ. 192բ-4ա Բառք Կորընթացոց Առաջին – Ազդ՝
իմացումն կամ զգուշացումն... մարանաթայ՝ տէր եկն.
ասորոց է:
կե. 194ա-5ա Բառք Երկրորդ Կորնթացոց – Վճիռ՝
վճար կամ վաղճան... խրախ՝ ուրախ կամ զուարճ:
կզ. 195աբ Բառք Գաղատացոց գլխոյն – Աւար՝
առ գերի կամ ապրանք... չարակնութիւն՝ նախանձել:
կէ. 194բ-5ա Բառք յԵփեսացւոց գլխոյն – Տնտեսութիւն՝ տնօրէնութիւնն, բովանդակել... համբերութիւն, պատգամաւոր՝ հրեշտակ կամ դեսպան:
կը. 196աբ Բառք Փիլիպեցւոց գլխոյն – Եպիսկոպոս՝ տեսուչ կամ այցելու... բարբարէիք՝ իմն չէիք
յատակ կամ չէիք ձեռնհաս:
կթ. 196բ Բառք Կողոսացւոց գլխոյն – Տեղեակ՝
հմուտ կամ ուսեալ... սկիւթացի՝ թուրք:
հ. 196բ-7ա Թեսողոնեկեցւոց Առաջին – Ողոքել՝
աղաչել կամ աղերսել... բովանդակ՝ բոլոր կամ հանուր
կամ ամենայն:
հա. 197ա Բառք Թեսողոնեկեցւոց Երկրորդ –
Ամբստամբութիւնն՝ անհաւանութիւնն կամ ի բաց կացումն... պատկառել՝ ամաչել կամ զգուշանալ:
հբ. 197ա-8ա Բառք յԵբրայեցւոց գլխոյն – Նկարագիր՝ նմանակ կամ պատկեր... վաղագոյն՝ յառաջագոյն:
հգ. 198աբ Բառք Տիմոթէոսի Առաջին – Տիմոթէոս՝
պատիւ Աստուծոյ... աւանդն՝ պատուիրան կամ պահեստ կամ պահ կամ յանձն:
հդ. 198բ Բառք Տիմոթէոսի երկրորդ – Հանն՝ հանիկն է եւ մամն... մատեան՝ գիրք կամ կոնտակ:
հե. 198բ-9ա Բառք Տիտոսի գլխոյն – Տիտոս՝ պատուելի կամ պատուական... հատուս՝ մատնիչ կամ խային:

836

1671

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

հզ. 199ա Բառք Փիլիմոնի գլխոյն – Փիլիմովն՝
շնորհալի կամ զարմանալի... յորդորումն բանի կամ
յօթումն:
հէ. 199ա-200ա Բառք ի գրոց տեսլեանն Յոհաննու – Նշանակել՝ բացայայտել, ալփա, որ է այբ... աւրհնեցէ՛ք զՏէր կամ գովեցէ՛ք զԱստուած՝ ամէն Աստուած
կամ եղիցի:
հը. 200աբ Բառք Էր ընդ եղբաւրսն – Կիւրակէ՝ ի
մեր բարբառս տէրունի... անբասիր՝ անպատճառ,
անբռնադատ՝ անբռնօղ կամ համարձակ:
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Գրիչ-ստացողի. 200բ Զստացօղ եւ զգծագրօղ
սորա Աւետ անարժան աղաչեմ յիշեք ի Քրիստոս:
ՆՇՈՒՄ՝ Բա՝ «1080/3397», «ԺԷ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]»:
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 89ա, 200բ (երկիցս) ութանկիւն սեւ
թանաքով՝ «ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՎԱՀՐԱՄ ՔԱՀԱՆԱՅ /
ՌՃՀ. (1721)»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Պհպ. Աա՝ «ա, բ, հ, դ, դ, աբգ, վասն
գրչափորց համբերել»:

Տե՛ս Հայկ Ամալեան, Բառգիրք Հայոց, Երեւան, 1975:
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ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ԱԹԱՆԱՍԻ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՔ ԿԻՒՐՂԻ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՑՒՈՑ
ՍԵՒԱՆ
ԳՐԻՉ՝ Սիմէօն Տէր Յօհաննեսեան Շաքեցի: ՍՏԱՑՈՂ՝ տէր
Սարգիս, տէր Յարութիւն Տէր Յօհաննեսեան, Պետրոս, Պօղոս
Մինասեան, Հայրապետ դպիր:
ԹԵՐԹ՝ 113 (գրչի էջակալում՝ 2-216, որ է՝ 5ա-112բ). չգրուած՝
2աբ: ՊՐԱԿ՝ 1+Ա-ԺԴx8: ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 15,2x10,6:
ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13x8.5). սահմանագծերը սեւով: ԳԻՐ՝
նոտրգիր (նմուշ՝ 65ա). ունի յիշագրեր: ՏՈՂ՝ 19-24: ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ բաց շագանակագոյն կաշի, մէջքը սեւ կաշի, միջուկը՝
ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ. լուսանցակողերը՝ կանաչ:
ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա-Գ (վջ.), թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝
Պհպ. Ա՝ «B», Պհպ. Բ՝ «Ղ»:

Նմուշ 65ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, վրան կան ճաքեր եւ
քերծուածքներ, անկիւնները առանձնացած, երեւում է միջուկստուարաթուղթը. թերթերի վրայ կան զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
3ա-113ա Գիրք. Գիրք: Պատասխանական սրբոյն
Աթանասիոսի հարցմանցն սրբոյն Կիւրղի Երուսաղէմացւոյ
– 3ա Առ աստուածասէր ընթերցօղսն – Գիտեմք,
զի ամենայն ոք որ զգիրք մի առնու ի ձեռին, նախ զանունն եւ երկրորդ՝ զվարս շարագրողին կամի իմանալ:
Գրքոյւկս այս կոչի Տրամաբանութիւն, այսինքն՝ հարց
եւ պատասխանի: Որոյ հարցմունքն եղեն ի սրբոյն
Կիւրղէ Երուսաղէմացւոյն, եւ պատասխանիքն՝ ի սրբոյն
Աթանասիոսէ Աղէքսանդրիոյ հայրապ[ետ]էն, իսկ թէ
որպիսի՛ |3բ| ոք էր սուրբն Աթանասիոս. էր աւագ սարկաւագ Աղեքսանդրոսի հայրապետին Աղէքսանդրիոյ,
ախոյեան ընդդէմ Արիոսի ի սուրբ ժողովն Նիկիոյ:
Որում Հոգին Սուրբ երեւեալ ի կերպարանս սրբոյն
Աղէքսանդրոսի, հրամայեաց առնուլ քարտէզ եւ թանաք եւ գրել զինչ եւ հրամայէրն, զոր գրեալ՝ զՀաւա-
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տամքն ի մի Աստուածն, տարեալ մատոյց սրբոյն
Աղէքսանդրոսի եւ ասաց. Տէ՛ր իմ եւ հա՛յր, կատա[ր]եցի, զոր հրամայեցեր. եւ նոյնժամայն իմացաւ սուրբն
Աղէքսանդրոս, թէ ի Հոգոյն Սրբոյն էր շարադրեալ
դաւանութեանն, եւ ծանոյ սուրբ ժողովոյն: Որք հրաման ետուն սրբոյն Աթանասիոսի ելանեալ ի բարձր տեղուոջ եւ ընթեռնուլ. |4ա| զոր մինչ ընթերցաւ, այնու
վճռեցին սուրբ հարքն զդատապարտութիւնն Արիոսին
եւ կնքեցին զուղիղ կանոնն հաւատոյ: Սուրբն Կիւրեղ
հարցաքննէր, / սուրբըն Աթանաս պատասխանէր: /
Բաղձեալ մանկանց սեղան եդին, / տ ճաշ բանից հրաւիրեցին - Հարցումն. Հետեւումն համարիմ ընդ Աստուծոյ ետես բանս եւ ապա այսուհետեւ ի մէջ գալ... յամենայն ժամ օրհնել եւ գովել զԱստուած: Որ է օրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
Տե՛ս Գիրք պատասխանական սրբոյն Աթանասիոսի հարցմանցն սրբոյն Կիւրղի Երուսաղէմացւոյ... Կ. Պոլիս (ի տպարանի չնչին Ովհաննիսի), 1749, էջ 5-195:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 1ա Ուստի, աղաչեմ զձեզ, զդասս բարեմիտ
եղբարց, այսու սիրով զնկալնուլ ամենեւիմբ անկարօտ
Հարց պատասխանական գիրքս այս, ի յօգուտ բարեպաշտութեան ձերում: Դարձեալ՝ ո՛վ սերելի ջերմեռանդ ընթերցօղ եղբա՛յր, բարւոք գիտեմ՝ լուեալ էք եւ
կամ տեսեալ, կամ ընթերցեալ, գիրք Հարց պատասխանական, բայց սոյնպիսի ոչ էք տեսեալ եւ կամ ընթերցեալ, սակայն ընթերցի՛ր եւ տե՛ս: Ո՛վ սրբակրօն քայհանայք, երես անկեալ աղաչեմ՝ |1բ| նայի՛ր ի թղթահամարն 82 համարից մինչեւ 111 համարն եւ տե՛ս
զի՛նչ է գտեալ Աթանասի հայրապետն վասն ձեր: Յայտ
է, թէ աշխատասիրութեամբ արտագրեալ ընծայեցաք
բարեպաշտ եւ սրբակրօն եղբա[ր]ցս իմոյ. նախ տէր
Սարգիս եւ տէր Յարութիւն Տէր-Յօհանէսեւեան, եւ
երկրորդ՝ Պետրոս եւ Պօղոս Մինասեան, նաեւ Հայրապետ դպրի՝ հոգեւորն իմոյ. նաեւ ազգ եւ ընտա-
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նեաց մերոց, նաեւ ի բարեաց զցանկացօղ սիրելի բարեկամաց անձանց մերոց: Ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ամէն: Ի ամի Տեառն 1838, Յունվարի ի
27, ի յանապատին Սեւանայ:
4ա Գիրք՝ արտագրեալ ի մահտէսի Սիմէօնի Տէր
Յօհաննէսեան Շաքեցւու, ի միաբանութենէ անապատին Սեւանայ:
113բ Արդ, ուրեմն, որ հանդիպիք սմա, մինչ ճաշակէք ի քաղցրութեան սոյն գրքոյս եւ շահիք ինչ ի սմանէ, յիշեսցիք զսա ի մաքուր յաղօթս ձեր մեղապարտ եւ
անպիտան Սիմօն Տէր-Յօհաննեսեան, եւ զձեզ զամենեսեանսդ բարեգութ եւ արդար դատաւոր Տէրն մեր
Քրիստոս յիշեսցէ ի ս[ո]սկալի եւ ահաւոր միւսանգամ
գալստեանն, աստուածային տեսութեանն արժանասցուէ:

1674
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

Պհպ. Բբ (1829 թ.) Ի վայելումն գրքով տէր Յարութիւնիս Տէր-Յօհաննիսեան, Տէր Աւագեանց Զօրքեշիշով, կամ վասն որդոց իմոց, ի 1829 թւոյն, յամսեանն
Մայիսի 13, գրեցաւ ի գիւղն Դաշբուլաղ:
Տէր Յարութիւն Տէր-Յօհաննիսեան, Տէր Աւագեանց Մուղզեցի, / որ կոչի անուամբ ի գիւղըս եւ
Ղշլաղեցի, / յուսկ հետոյ ի նոյն գիւղ բնակիչ Դաշբուլաղեցի, / չնչին տէր Յարութիւն զայս ոտանաւորս
գրեցի:
ՆՇՈՒՄ՝ Ա. փեղկին փակցուած թերթիկին՝ «1083»,
կազմի Ա. փեղկի աստառին՝ ԺԸ. Մ[եսրոպ] եպիսկոպոս», «1083/3398»:

3399
ՊԱՐԶԱՏՈՒՄԱՐ
Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ
ԹԵՐԹ՝ 52. չգրուած 52աբ: ՊՐԱԿ՝ 15, 12, 10, 6, 9*: ՆԻՒԹ՝
թուղթ, լուսագծերով: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,5x9: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն
(10x6): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 16ա), գլխատառք՝ կարմիր: ՏՈՂ՝
20: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ, մէջքը սեւ մոմլաթ, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ սպիտակ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ. սպիտակ
չգրուած թուղթ, մասն կազմաստառի:

Նմուշ 16ա
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը, թերթերը մաշուած, ձեռագիրը
խոնաւութիւն տեսած, թերթերին զանազան բծեր, կարմիր թանաքը տարածուած, գիրը դժուարընթեռնելի, թ. 1՝ ցեցի անցք. նորոգուած Ի. դարում:
* Երեւի նորոգման ընթացքում թերթերն իրար սոսնձուած,
որի պատճառով ստոյգ պրակահաշիւ անելը դժուար է:

ՌԼԶ. – 1587

Սեպտեմբեր, որ է Մարերի, |5բ| Հոկտեմբեր, որ է Մարաց, Նոյեմբեր, որ է Հրոտից:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 2ա Պարզատումարս է գովել[ի], / է գեղեցիկ
եւ պիտանի / զբոլոր տարին յինքն ունի / եւ ցուցանէ
զամէնն յայտնի: / Եւթներեակն սկսանի, / Հռոմայեցւոց
ամսով վարի, / մինչեւ յայտնութեան բարեկենդանի /
Խ. եւ Զ. (46) թիւ համարի: / Հինգ հարիւր ամ անցանի
/ ԼԲ. (32) յարաբարդի, / այսքան ամօք վերջքն լինի: /
Դարձեալ յառաջքն սկսանի, / է սահմանած անփոխելի,
/ մինչ ի գալուստն Քրիստոսի, / որք ընթեռնուք սիրով
սրտիւ / յիշման արէ՛ք զմեզ արժանի:
51բ Արդ, գրեցաւ Պարզատումարս ի թվին ՌԼԶ.
(1587), ձեռամբ անարժան գրչի, ի դուռն Սուրբ Կարապետին, ի խնդրոյ սրբասէր եւ յեզա///:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Ա. Պարզատումար
Տե՛ս Ձեռ 2455, 3ա-78բ: 1/1բ-9բ: 2/9բ-51բ: 3/չիք:
Ծնթ. թ. 17՝ այլ ձեռքով լրացուած նոտրգրով՝ «Յունվար
ԼԱ. (31) օր է շաբաթ յայտնութեան, Յունվարի Զ. օրն է Եշաբթի... Տեքդտեմբերի Ի. (20), օր է Ե.շաբթի»:

Բ. ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. ԺԷ. դար, նոտրգիր
2ա Մարի Ա. հաւն դարձցի. Բ. գալ վաղ է Արեգական, ԺԳ. նաւռուզ է տաճկաց |2բ| Ունվար Ա. կաղանդ
է, Նոյեմբերի Ը. 8ն Արեգակն ի ծով մտան[ի], Ունվար
ԻԶ. ծովէն ցամ. (մէկ տող կտրուած) |3ա| Դեկտե[մ]բեր, որ է Նուայսարդի, Հունվար որ է Հոռի, |3բ|
Փետրվար, որ է [Ս]ահմի, Մարտ, որ է Տրէ, |4ա| Ապրիլ
որ է Քաղուց, Մայիս որ է Արաց, |4բ| Յունիս, որ է Մեհեկի, Յուլիս, որ է Արեգի, |5ա| Աւգոստոս, որ է Ահկի,

1ա (ԺԸ. դ. շղագիր) Ես Ակուբս գիրեցի ի թուին ///,
Մայիսի ԺԲ. (12) եր///:
Պհպ. Աա (ԺԹ. դ շղագիր) Այս կիրս պատկանի տիրացու Յովհաննէս Միրզայեանց:
ՆՇՈՒՄ՝ կազմի Ա. եւ Բ. փեղկերի աստառներին
փակցուած պիտակներին՝ «Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻՆ՝ համաձայն կտակի վաղաթառամ դոկտոր
աստուածաբանութեան
Արշակ
Տէր-Միքելեանի,
նուիրում է նրա եղբայր Սեդրակ Տէր-Միքելեանը».
(մատիտով՝ ձեռագիր, 12)», Պհպ. Աա՝ «Հմր 1096/ 3399»,
«ՌԼԶ.-1587», «Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպոս]», Պհպ. Աբ՝
մատիտով՝ «հ. 40, ի Մայիսի 12»:
ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 1ա՝ «կ-չ», «ա-ճ», «եկօղ եմանիթս զԱկոբ քաշհէ օղիկ աշդօղս ես», Բ փեղկի կազմաստառին՝
«Եսայ Գրիգորիվիչ Գիրիգորօվ, ախ սիրելի իմ ախու
ախ պատվագան ջան սաստի (՞)»:
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3400
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Կ. ՊՈԼԻՍ
ՍՏԱՑՈՂ՝ Ծատուր խոջայ: ԿԱԶՄՈՂ՝ Սարգիս Վանեցի:
ԹԵՐԹ՝ 327+1 (կրկն.՝ թ. 12). չգրուած՝ 2բ, 3ա, 4բ, 5ա, 6բ,
7ա, 8բ, 9ա, 10բ, 11ա, 12բ-13ա, 14բ, 15ա, 16բ, 17ա, 18բ, 19ա,
20բ, 21ա, 26ա, 112ա, 169ա: ՊՐԱԿ՝ 1-2x12+Ա-ԻԶx12 (Ժ, ԺԵ,
ԺԸ, ԻԶ 10): ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 13,7x10,2: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (10,5x7,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր (նմուշ՝ 107ա), գլխատառք՝ ոսկի, կապոյտ: ՏՈՂ՝ 21: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն դրոշմազարդ կաշի, արծաթէ կրկնակազմով, ձուածիր սեւատով արուած
ազատ տարածքները ոսկեջրած, Ա. եւ Բ. փեղկերին՝ ձուածիր արծաթէ սեւատով արուած թիթեղներ՝ աստուածաշնչական դրուագներով. Ա. փեղկին՝ Ծնունդ, Քառասունօրեայ գալուստ ի տաճար, Մկրտութիւն, Բ. փեղկին՝ Խորհրդաւոր ընթրիք, Խաչելութիւն, Համբարձում, Հոգեգալուստ. դրուագներին՝ սլաւոներէն
համռօտագրութիւններ. մէջքին՝ տեսարաններ Յովհաննու յայտնութիւնից. միջուկը՝ տախտակ, աստառը վարդագոյն եւ բաց
վարդագոյն մետաքս. լուսանցակողերը՝ բրոնզ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԷ+Ը-ԺԴ, Պհպ. Ա, ԺԴ ծաղկաթուղթ, Գ-ԺԲ՝ սպիտակ չգրուած
թուղթ, լուսագծերով եւ լուսադրոշմով՝ «ГА», զինուոր ձեռքին
տապար, ցանկապատ:

Նմուշ 107ա
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աւետումն՝ 1բ, Ծնունդ՝ 2ա, Ընծայումն ի տաճար՝ 3բ, Մկրտութիւն՝ 4ա, Պայծառակերպութիւն՝ 5բ,
Յարութիւն Ղազարու՝ 6ա, Մուտք յԵրուսաղէմ՝ 7բ, Ոտնլուայ՝ 8ա,
Խաչելութիւն՝ 9բ, Աւերումն դժոխոց՝ 10ա, Համբարձումն՝ 11բ,
Հոգեգալուստ՝ 12ա: Մատթէոս՝ 26բ, Մարկոս՝ 112բ, Ղուկաս՝
169բ, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն՝ 260բ, Եւսեբիոս՝ 13բ, Կարպիանոս՝ 14ա: Լս-յին՝ Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 31ա, Այրոսի դստեր
բժշկումն՝ 47բ, Երկու կոյրերի բժշկումն՝ 48ա, 80բ, Դիւահարի
բժշկումն՝ 67ա, Բժշկումն լուսնաւտ երեխայի՝ 71բ, Յովսէփ
Արիամաթացի՝ 107ա, 162բ, 253բ, Մարիամ Մագդաղենացի՝
107բ, 164ա: Խորան՝ 13բ, 14ա, 15բ, 16ա, 17բ, 18ա, 19բ, 20ա,
21բ, 22ա: Կ ի ս ա խ ո ր ա ն ՝ 27ա, 113ա, 170ա, 261ա: Լ ո ւ ս ա ն ց ա զ ա ր դ ՝ բուսական, թռչուն, խաչ, տաճար, Զ ա ր դ ա գ ի ր ՝ մարդագիր, թռչնագիր, կենդանագիր, հանգուցագիր:
Գ ո յ ն ե ր ՝ մանուշակագոյն, կարմիր, կանաչ, կապոյտ, սպիտակ, նարնջագոյն, ոսկի:
Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Անանուն հայ մանրանկարիչներ.
մատեանագիտութիւն Թ.-ԺԷ. դդ., Գահիրե 2005, էջ 589:
ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կրկնակազմի Ա. փեկի 2, Բ. փեղկի 1 արծաթէ թիթեղներն ընկած, մետաղէ փականներն ընկած, մնացել
են գլանաձեւ հիմքերը, կրկնակազմը ձեռագրից անջատ, կազմի
եզրերի կաշին մաշուած, երեւում է միջուկ-տախտակը, մէջքը Ի.
դարում նորոգուած նոր կաշուով, հիմքերին բորբոսի հետքեր,
լուսանցազարդերը տեղ-տեղ գունաթափուած, Պհպ. ԺԴ.՝ մաշուած, պատռուածք-անցք, թ. 77, 89՝ բնական անցք, թերթերին
աղտոտուածութեան հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
1. 13բ-14ա Թուղթ Եւսեբեայ:
2. 15բ-22ա Համաբարբառ՝ կանոնք 15բ-22ա
(նաեւ՝ լուսանցային):

ՌՂԳ. – 1644

3. 22բ-4բ Գլուխք: 24բ-5ա Համաձայնութիւն նախասացեալ գլխոցս: 25աբ Նախադրութիւն: 27ա109ա Աւետարան Մատթէոսի:
4. 109բ-10բ Գլուխք: 111աբ Նախադրութիւն:
113ա-164ա: (164ա-5ա Յարուցեալ Յիսուս՝ առաւաւտուն... հաստատէին ամենայն նշանաւք՝ որ երթայր
զհե՛տ նոցա):
5. 165ա-67բ Գլուխք: 167բ-8բ Նախադրութիւն:
170ա-257բ Աւետարան Ղուկասու:
6. 257բ-59ա Գլուխք: 259ա-60բ Նախադրութիւն:
261ա-325ա Աւետարան Մարկոսի (325բ-6ա Իրք
կնոջն շնացելոյ. – 325բ (ստ. լս., գրչի ձեռքով)՝ «Այս
բանս՝ յՁԶ. համարն է»):
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Գրչի. 260ա Աւրհնութիւն՝ որ կարդայ, գովութիւն՝
որ լսէ, փառք՝ տուողին, եւ յիշատակ՝ գրչիս. ամէն:
326ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ. այժմ եւ յապառնին եւ անզրաւ
յաւիտեանին. ամէն: Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի Կոստանդնուպօլիս, ի թուականութեան հայոց ՌՂԳ.
(1644), յիշատակ խօջայ մահտեսի Ծատուրին եւ ծնողացն իւրոց՝ Մալինին եւ Հռիփսիմէին, եւ կողակիցն
իւրոյ Ղադամղութլուն, եւ որդոցն իւրոց՝ բան Թումա|326բ|սին, Գալուսին, Աւետին եւ Պետրոսին:
Դարձեալ յիշեցէ՛ք զմահտեսի Ծատուրն, որ ետ զսուրբ
Աւետարանս Նոր Ջուղայու Սուրբ Աստուածածնի եկեղեցւոյն՝ յիշատակ իւրն եւ հանգուցեալ որդւոյն իւրոյ՝ Բարաղամին, որ մանուկ տիօք հանգաւ ի Տէր՝ ի
դասս ընտրելոցն. ամէն:
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 326բ (1742 թ., բոլորգիր) Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի
Քրիստոս զնորոգօղ սրբոյ Աւետարանիս ի թուականութեան մերոյ ՌՃՂԱ. (1742) զաւագէրէց սուրբ եկեղեցւոյս
զտէր Յովսէփն եւ զայլ միաբան քահանայքն՝ զտէր
Յակոբն ծերագոյն, զտէր Զաքարիայն, զտէր Սարգիսն, զտէր Յոհանն՝ նորոգ հանգուցեալն, զտէր
Մկրտիչն, որ է ի Հնդիկս, զտէր Գրիգոր քարտուղարն,
զտէր Յոհաննէսն, զտէր Յարութիւնն, զտէր Ստեփաննոսն, զտէր Պետրոսն, եւ զմիւս տէր Սարգիս Վանեցիս, որ եմս կազմող սրբոյ գրքիս, եւ դուք յիշեալ լիցիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
2. 1ա (1759 թ., բոլորգիր) Ռաքելն, որ զպտուղ
բարեպաշտութեան առեալ է զայս գեղեցկանկար սուրբ
Աւետարանս եւ ետ ընծայ առ Սուրբ Հոգի եկեղեցիս
հայոց յԱմստդամայ՝ յիշատակ իւրն եւ զիւր ննջեցեալ
ծնօղացն, հօրն՝ Եսայեայ, եւ մօրն՝ Մէրէսին, եւ կենդա-
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նի եղբարցն՝ Սահակին, Թումանին, Յովաննէսին,
Մկրտիչին, եւ քեռն՝ Եղիսաբեթին: Եւ որք միանգամ
Հայր մերիւ ողորմի ասացողացդ, ինքն Քրիստոս ողորմեսցի աստ, եւ ի հանդերձեալն ըստ մեծի ողորմութեան իւրում. ամէն: Ի թուոյ փրկչին 1759 եւ ամսեանն
Դեկտեմբերի 6, գրեցաւ ի քաղաքն յԱստրդամ:
3. 327ա (1793, շղագիր) Վրեստին ստացայ զսուրբ
Աւետարանս այս եւ նուիրեցի ի դուռն Սանահնու
Սուրբ Աստուածածին վանիցն՝ իմոց հայրենեաց, ի
յիշատակ մարմնաւոր ծնողացս, ի Տէր հանգուցելոց
Սանահնեցի Երկայնաբազուկ Արղութեանց Շիօշբէգին եւ պարկեշտագնաց Քէթէվանին, եւ եղբարցս՝
Մովսէսբէգին, Բէժանբէգին եւ Փարսատանին, քերցս
եւ ամենայն զաւակաց նոցա. Յովսէփ արքեպիսկոպոս
Ռուստաց երկրի եղեալ ամենայն հայոց ազգին եւ հիմ-
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նադիր Նոր Նախիջեւանու եւ Գրիգորուպօլու քաղաքացն հայոց: Յամի փրկչին ի 1793, իսկ հայոց ի ՌՄԽԲ.
(1242), Յուլիս ամսոյ ի 5, ի Մոսկով քաղաքի:
4. Պհպ. Գա (ԺԹ. դ., նոտրգիր) Աստուծով հասանի
իշխանազնիայ տեառն Յովսեփ առաքելոյ շաւիղ առքեպիսկոպոսի եւ առաջնորդի ազգիս հայոց, որք են ընդ
տերութեան մեծին Ըռուսաց եւ Հօռօմու իմփէրաթուու(թ)եանն, ի խոհնար ծառայ Քրիստոսի է «Հ. Խ.»,
Սանկտ Պետերբուրգ, Մարտի 30 ամս:
5. 327բ (ԺԹ. դ., նոտրգիր) Ներսէս, Մարգար, Բասիլիոս, Խաստադէմն:
ՆՇՈՒՄ՝ Պհպ. Բա՝ «Հմր 1 Աւետարան գրեալ թ. հայոց ՌՂԳ.» «Հմր 1129/3400», ԺԳա՝ «134 տարվ.»:

ՑԱՆԿԵՐ ԵՒ ԱՂԻՒՍԱԿՆԵՐ
Ա.
ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑԱՆԿ
Աստղանշակիր (*) թուականներին գրուել է տուեալ ձեռագրերի մի մասը
Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
ԺԳ. դար
1251
3033
147
1267
3082
409
ԺԳ.
3266
1087
ԺԴ. դար
1309
3393
1649
1343ից առջ
3037
163
1356
3046
219
1379
3330
1395
1381ից առջ
3213
927
ԺԴ.
3176
803
ԺԵ. դար
1400
3106
521
1407
3104
515
1417
3202
887
1419
3201
883
1449
3179
817
1458
3223
951
1460
3113
549
1462
3049
227
1476
3248
1027
1486
3336
1413
1494
3275
1107
1496
3333
1405
1498
3048
223
ԺԵ.
3184/Ա.
830
ԺԵ.
3074
351
ԺԵ.
3191
855
ԺԵ.
3216
933
ԺԵ.
3265
1085
ԺԵ.
3269
1093
ԺԵ.
3345
1447
ԺԵ.
3395
1659
ԺԵ.
3396
1663
ԺԵ.
3105
517
ԺԵ.
3140
671
ԺԵ.
3334
1407
ԺԵ.-ԺԶ.
3220
943
ԺԶ. դար
1500
3002
13
1556
3115
559
1568
3353
1477
1575
3243
1015
Ժամանակ

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3338
1417
3399
1673
3078/Ա.
365
3050
233
3354
1483
3332
1401
3197
875
3206
897
3225
957
3244
1017
3246
1021
3047
221
3063/Ա.
300
3063/Բ.
302
3118
571
ԺԷ. դար
1608
3078/Գ.
373
1611
3303
1249
1614
3178
813
1617
3051
243
1617
3081
391
1622ից առջ
3383
1601
1626
3245
1019
1627-31
3189
843
1628
3352
1473
1629
3348
1455
1631
3138
659
1631
3373
1573
1633
3131
643
1633
3264
1081
1633-52ի
3160
743
միջեւ
1635
3387
1615
1639
3212
925
1639
3368
1535
1640ից յտյ
3276
1117
1641
3273
1103
1642
3004
19
1642
3114
553
1643-51
3165
765
1644
3231/Բ.
978
1644
3400
1675
1645
3218
937
Ժամանակ
1587
1587
1589
1592
1593
1597
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.

Ժամանակ Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
1646
3371
1549
1649
3145
689
1650
3034
151
1651-4
3291/Բ.
1202
1651-61
3071
323
1654
3255
1043
1655
3196
871
1657
3392
1649
1657-61
3224
955
1660
3382
1599
1662
3032
145
1662
3036
159
1662-4
3058
271
1663
3302
1247
1665
3222
949
1666
3238
997
1667
3116
561
1667
3247
1025
1667ից առջ
3099
507
1669
3070/Ա.
314
1670
3256
1047
1671-5
3239
1001
1672
3069
311
1673
3257
1049
1674
3070/Դ.
318
1675
3182
821
1676
3194
865
1676ից առջ
3278
1149
1677
3335
1409
1677-95
3172
785
1677ից առջ
3035
157
1677ից առջ
3068
309
1680
3268
1091
1680
3109
531
1681ից առջ
3097
501
1683
3285
1175
1684
3003
17
1687
3146
691
1687*
3358
1499
1692
3306
1267
1693
3168
775
1694
3119
573
1695
3006/Ա.
23

1681

841

Ժամանակ
1695
1696
1696
1696-1701
1697
1699
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
Ժէ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.

ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑԱՆԿ
Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3187
839
3154
729
3366
1529
3316/Ա.
1301
3280
1153
3294
1207
3207/Ա.
909
3015/Բ.
59
3076
355
3188
843
3190
853
3193
863
3199
879
3200
881
3207/Բ.
910
3207/Գ.
912
3208
913
3210
917
3211
923
3214/Ա.
929
3215
931
3219
941
3221
947
3231/Ա.
977
3237/Ա.
991
3237/Բ.
994
3240
1007
3241
1009
3242
1011
3249
1031
3250
1031
3259
1053
3260
1055
3261/Ա.
1067
3261/Բ.
1069
3262
1069
3270
1097
3286
1177
3291/Ա.
1199
3295/Ա.
1215
3295/Բ.
1217
3300/Ա.
1235
3317/Ա.
1319
3317/Բ.
1325
3325
1377
3326
1379
3327
1383
3331
1399
3347
1453
3349/Ա.
1463
3349/Բ.
1463
3349/Գ.
1464
3359
1505
3386
1607

Ժամանակ
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
Ժէ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.-ԺԸ.
ԺԷ.-ԺԹ.
1700
1700
1701
1703
1707
1714
1714
1715
1715
1716
1716-22
1716-7

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3391/Ա.
1641
3391/Բ.
1642
3391/Գ.
1647
3397
1665
3001
9
3006/Բ.
27
3008
33
3029
127
3070/Բ.
316
3070/Գ.
317
3070/Զ.
323
3070/Է.
324
3072/Ա.
342
3072/Բ.
349
3078/Բ.
371
3078/Դ.
374
3085
447
3087
459
3091/Բ.
470
3091/Գ.
471
3091/Ե.
472
3098
503
3107
525
3108
529
3111
537
3117
567
3130
639
3137
657
3148
703
3155
733
3158
739
3162
749
3169
777
3170
783
3171/Ա.
785
3171/Բ.
785
3177
805
3183
825
3184/Բ.
831
3254
1041
3031
131
ԺԸ. դար
3079/Գ.
384
3374
1577
3301
1243
3316/Բ.
1305
3376
1581
3192
859
3305
1259
3039
181
3163
757
3343
1441
3389
1633
3339
1421

1682
Ժամանակ Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
1717(կմ
3009
37
առջ)
1718
3328
1383
1719
3390
1637
1720
3079/Ա.
378
1721ից առջ
3290
1197
1725
3284
1173
1726
3077
361
1727ից
3079/Բ.
381
1728
3263
1071
1728
3287
1179
1729
3329
1391
1734
3010
39
1737
3128
633
1737-8
3005
21
1740-1
3355
1489
1742
3324
1371
1743
3092
475
1743
3094
481
1743
3129
937
1744
3139
665
1745-7
3310
1285
1746
3023/Ա.
81
1746
3123
593
1746*
3358
1499
1747-8
3061
289
1749
3028
123
1750
3112
543
1750
3253
1041
1753
3015/Ա.
57
1753
3236
987
1756
3342
1439
1757
3124/Ա.
615
1758
3319
1335
1759
3186
833
1759-60
3013
49
1759-74
3281
1155
1761
3372
1551
1763
3132
645
1764
3084
441
1764
3091/Ա.
469
1764
3271
1097
1765-7
3062
291
1766
3133
647
1766
3136
655
1768-9
3120
585
1770-6
3159
741
1772
3007
27
1773
3388
1625
1774
3369/Ա.
1541
1775
3369/Բ.
1542
1777
3017
61
1777
3217
935
1779
3044
213

1683
Ժամանակ
1779ից յտյ
1780
1786ից յտյ
1791
1799*
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.

842
Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3251
1033
3297/Ա.
1227
3296
1221
3024
101
3322
1351
3012
47
3018
63
3019
63
3023/Բ.
101
3185
833
3198
877
3204
891
3205
897
3209
915
3214/Բ.
930
3230
975
3234
983
3235
985
3252
1037
3258
1051
3274
1105
3277
1147
3292
1205
3293
1207
3295/Գ.
1218
3295/Դ.
1218
3295/Ե.
1220
3304
1255
3307
1273
3308
1279
3321
1345
3337
1415
3350
1467
3356
1493
3364
1527
3365
1529
3375
1579
3380
1597
3385
1605
3394
1655
3011
43
3027
121
3040
187
3057
269
3065
305
3070/Ե.
322
3080/Բ.
388
3083
431
3086
453
3091/Զ.
474
3091/Է.
475
3101
511
3102
513
3110
535

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Ժամանակ
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.*
1800
1801
1802
1802
1802
1804
1804
1805*
1809
1814
1816
1817
1818
1818
1821
1822
1823
1825
1826
1827ից յտյ
1828
1828
1829
1831
1833
1833
1833
1834
1834
1834
1834
1835
1835
1838
1838
1839
1839
1839

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3124/Բ.
618
3124/Գ.
618
3124/Դ.
619
3125
621
3126
631
3127
633
3152
725
3156/Ա.
735
3156/Բ.
737
3157
737
3167
773
3173
787
3180
819
3181
821
3358
1499
ԺԹ. դար
3100
509
3227/Դ.
966
3060
287
3226
959
3318/Ա.
1329
3090
465
3233
981
3322
1351
3370
1547
3384
1603
3096/Բ.
498
3096/Ա.
491
3022
81
3299
1233
3064
303
3272
1099
3363
1523
3073
351
3144
685
3360
1511
3143
683
3351
1469
3312
1293
3055
261
3103
513
3267
1091
3289
1185
3135
651
3232
979
3282
1169
3300/Բ.
1240
3121
589
3195
869
3164
761
3398
1671
3042
207
3043
211
3298
1233

1684
Ժամանակ Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
1839
3362
1517
1843
3059
273
1843
3075
353
1847
3297/Բ.
1229
1850
3166
771
1851
3080/Ա.
383
1851
3088
463
1852
3045
217
1852
3089
465
1852
3122
591
1854
3030
129
1860-77
3381
1597
1861
3041
201
1861
3377
1589
1861
3378
1591
1862
3067
307
1863
3134
649
1863
3147
697
1863ից առջ
3175
797
1864
3341
1429
1870
3056
267
1871ից առջ
3361
1515
1873
3093
477
1873
3142
677
1874
3346
1449
1874ից առջ
3016
59
1876
3150
709
1883
3038
173
1884-8
3149
705
1893
3344
1443
1898
3151
723
1898 առջ եւ
3153
727
յտյ
ԺԹ.
3014
53
ԺԹ.
3020
69
ԺԹ.
3021
75
ԺԹ.
3203
889
ԺԹ.
3340
1421
ԺԹ.
3025
103
ԺԹ.
3026
111
ԺԹ.
3052
245
ԺԹ.
3053
245
ԺԹ.
3054
257
ԺԹ.
3066
305
ԺԹ.
3080/Գ.
390
ԺԹ.
3091/Դ.
471
ԺԹ.
3095
489
ԺԹ.
3141
677
ԺԹ.
3161
747
ԺԹ.
3174
793
ԺԹ.
3227/Ա.
961
ԺԹ.
3227/Բ.
963
ԺԹ.
3227/Բ.
965
ԺԹ.
3228
967

1685

843

Ժամանակ
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.

ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑԱՆԿ
Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3229
971
3279
1151
3283
1171
3288
1181
3309
1281
3311
1287

Ժամանակ
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3313
1295
3314
1297
3315
1299
3318/Բ.
1332
3318/Գ.
1334
3320/Ա.
1341

1686
Ժամանակ
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3320/Բ.
1343
3323
1365
3357
1493
3367
1535
3379
1593

Բ.
ՆԱԽԱԳԱՂԱՓԱՐ ԵՒ ՅԵՏԱԳԱՅ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑԱՆԿ
Ժամանակ
1007
1051
1162
1175
1187
1198
1205
1215
1277
1284
1307
1317
1319
334
1337
1343
1350
1355
1356
1367
1380
1381
1383
1384
1401
1402
1410
1415
1421
1425
1425
1444
1456
1456
1456
1458
1466

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
ԺԱ. դար
3028
127
3087
462
ԺԲ.դար
3140
675
3276
1139
3007
29
3007
31
ԺԳ. դար
3295/Դ.
1219
3276
1140
3276
1140
3276
1140
ԺԴ. դար
3074
354
3143
684
3276
1142
3276
1142
3276
1143
3037
171
3157
738
3276
1143
3393
1652
3393
1652
3189
851
3213
930
3393
1652
3276
1144
ԺԵ. դար
3108
531
3033
150
3082
429
3276
1144
3201
886
3069
313
3078/Գ.
374
3143
684
3191
859
3191
859
3191
859
3295/Բ.
1217
3198
879

Ժամանակ
1474
ԺԵ.
ԺԵ.
ԺԵ.
ԺԵ.
ԺԵ.
1522
1532
1533
1537
1553
1588
1593
1595
1598
1599
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
ԺԶ.
1601
1604
1608
1608
1608

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3330
1397
3393
1654
3393
1654
3176
804
3202
890
3223
953
ԺԶ. դար
3202
890
3033
150
3393
1653
3345
1450
3393
1653
3353
1482
3279
1145
3338
1420
3276
1144
3276
1145
3048
227
3048
227
3048
227
3048
227
3048
227
3049
231
3049
231
3049
231
3105
521
3105
521
3105
521
3336
1416
3336
1416
3336
1416
3082
430
3106
524
3191
860
3248
1030
3269
1096
ԺԷ. դար
3206
908
3276
1145
3048
227
3325
1380
3326
1382

Ժամանակ
1612
1612-54
1614
1615
1616
1622-9
1627
1630
1630
1637
1638
1641
1643
1643
1643
1648
1650
1651
1652
1653
1653
1655
1657
1660
1660
1661
1663
1664
1665
1665
1667
1667
1670
1674
1676
1676
1677
1677ից յտյ
1678
1681
1684
1690

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3113
553
3386
1614
3078/Ա.
371
3050
240
3330
1397
3383
1604
3386
1614
3082
430
3276
1146
3390
1639
3333
1407
3333
1408
3001
11
3001
11
3001
11
3359
1510
3119
585
3136
658
3317/Բ.
1330
3007
31
3059
285
3002
15
3393
1654
3326
1382
3392
1650
3218
942
3036
164
3371
1552
3201
886
3393
1655
3099
510
3223
954
3119
585
3033
152
3119
585
3278
1151
3068
310
3036
164
3117
572
3097
504
3106
524
3037
172

1687
Ժամանակ
1690
1693
1693
1695
1695
1696
1698
1698
1698
1699
1699
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.

844
Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3037
172
3213
930
3338
1420
3273
1106
3330
1398
3168
776
3071
341
3145
692
3146
696
3050
240
3237
998
3050
241
3050
241
3220
946
3220
946
3387
1625
3387
1625
3002
16
3002
16
3002
16
3393
1655
3393
1655
3393
1655
3049
232
3049
232
3049
232
3049
232
3330
1399
3330
1399
3330
1399
3330
1399
3330
1399
3330
1399
3330
1399
3008
38
3035
160
3036
164
3047
224
3071
341
3082
431
3108
532
3118
574
3169
782
3172
788
3189
852
3213
930
3223
954
3269
1096
3275
1118
3354
1489
3354
1490
3386
1615
3392
1650
ԺԸ. դար

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Ժամանակ
1700
1700
1700
1702
1703
1703
1703
1706
1706
1707
1710
1711իցյտյ
1712
1713
1713
1713
1713
1714-34
1716
1716
1717
1718
1721
1721
1721
1722
1723
1723
1723
1724
1725
1725
1726
1727
1727
1728
1728
1731
1732
1733
1735
1735
1739
1741
1742
1742
1744
1746
1746
1748
1750
1751
1751
1752

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3013
53
3114
558
3165
772
3391/Գ.
1648
3069
314
3145
692
3165
772
3050
241
3280
1156
3383
1604
3242
1014
3085
451
3376
1588
3071
341
3072/Ա.
349
3332
1404
3376
1589
3287
1182
3137
660
3383
1604
3248
1031
3366
1534
3070/Դ.
322
3137
660
3290
1198
3373
1576
3058
274
3146
696
3305
1266
3333
1408
3294
1215
3306
1274
3032
148
3146
697
3168
777
3002
16
3047
224
3197
878
3290
1198
3316/Բ.
1320
3373
1576
3373
1576
3197
878
3097
504
3165
772
3400
1676
3139
672
3105
522
3393
1656
3303
1254
3186
835
3359
1510
3359
1510
3263
1082

1688
Ժամանակ
1753
1753
1753
1754
1754
1757
1758
1758
1759
1759
1761ից յտյ
1765
1765
1765
1767
1767
1767
1769
1769
1769
1769
1769
1771
1772
1773
1773
1774
1774
1774
1775
1775
1776
1778
1780
1780
1781
1782
1783
1784
1785՞
1786
1786
1786
1788
1789
1793
1795
1795
1797
1797
1798
1798
1798
1799

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3013
53
3186
839
3349/Գ.
1466
3186
840
3255
1048
3006/Ա.
26
3112
549
3375
1582
3297/Բ.
1230
3400
1676
3077
364
3089
466
3302
1250
3328
1390
3163
762
3238
1001
3270
1098
3063/Ա.
301
3063/Ա.
302
3063/Բ.
304
3272
1101
3307
1279
3245
1022
3033
152
3294
1215
3294
1215
3310
1287
3310
1287
3248
1032
3214/Բ.
932
3307
1279
3286
1179
3010
43
3163
762
3286
1179
3064
304
3163
762
3126
632
3255
1048
3169
782
3126
633
3128
638
3317/Բ.
1330
3366
1534
3101
512
3400
1677
3276
1147
3276
1148
3050
241
3201
886
3143
685
3171/Բ.
786
3349/Գ.
1466
3214/Բ.
932

1689
Ժամանակ
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
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Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3006/Ա.
26
3069
314
3214/Բ.
932
3049
234
3049
234
3078/Բ.
373
3078/Բ.
373
3131
646
3131
646
3200
883
3200
883
3276
1148
3276
1148
3294
1215
3294
1215
3302
1250
3302
1250
3307
1280
3307
1280
3366
1534
3366
1534
3376
1589
3376
1589
3050
241
3050
241
3050
241
3105
522
3105
522
3105
522
3330
1400
3330
1400
3330
1400
3107
529
3107
529
3107
529
3107
529
3376
1588
3376
1588
3376
1588
3376
1588
3376
1588
3373
1577
3373
1577
3373
1577
3373
1577
3373
1577
3373
1577
3085
451
3085
451
3085
451
3085
451
3085
451
3085
451
3085
451

Ժամանակ
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԷ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
1800
1801
1801
1802
1802
1807
1807
1809
1811
1812
1812
1812
1813
1813
1815

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3085
451
3033
152
3039
186
3063/Ա.
302
3063/Բ.
303
3091/Է.
476
3109
536
3111
543
3114
559
3118
574
3118
574
3130
644
3133
650
3154
734
3162
755
3162
756
3163
762
3187
842
3201
887
3210
922
3237
998
3250
1034
3257
1051
3278
1151
3325
1380
3331
1402
3332
1404
3339
1422
3347
1456
3348
1461
3349/Գ.
1467
3350
1470
3359
1510
3375
1581
3385
1607
3386
1615
3391/Գ.
1648
3399
1674
ԺԹ. դար
3221
948
3039
187
3335
1413
3224
958
3358
1505
3214/Բ.
932
3366
1534
3331
1402
3372
1574
3159
744
3162
756
3382
1601
3250
1034
3250
1034
3359
1510

Ժամանակ
1815
1816
1817
1817
1819
1819
1820
1820
1821
1821
1821
1821
1822
1827
1828
1829
1829
1829
1829
1829
1830
1830
1832
1832
1833
1833
1834
1834
1834
1835
1835
1835
1836
1836
1838
1838
1839
1840
1840
1843
1844
1844
1844
1845
1845
1846
1846
1846
1846
1849
1850
1851
1851
1852

1690

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3382
1602
3003
20
3233
984
3388
1634
3118
574
3388
1634
3140
676
3229
975
3096/Ա.
498
3132
648
3338
1420
3345
1450
3264
1084
3080/Ա.
388
3364
1528
2050
241
3057
272
3335
1414
3352
1478
3398
1674
3039
187
3272
1104
3219
944
3273
1106
3096/Բ.
502
3223
954
3159
744
3179
820
3251
1038
3055
266
3321
1350
3375
1580
3159
744
3251
1038
3300/Բ.
1244
3366
1534
3330
1400
3305
1267
3335
1414
3075
356
3123
614
3140
677
3364
1528
3042
210
3123
614
3057
272
3148
705
3359
1510
3363
1526
3140
677
3140
677
3168
778
3182
826
3358
1505

1691
Ժամանակ
1852
1853
1853
1854
1854
1855
1855
1856
1857
1860
1860
1862
1863
1863
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1865
1866
1866
1866
1867
1867
1868
1868
1868
1869
1872
1872
1872
1874
1874
1874
1874
1876
1876
1878
1878
1879
1879
1880
1880
1880
1880-1
1881
1881
1881
1881
1882
1882
1882

846
Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3360
1516
3044
218
3044
218
3348
1461
3348
1462
3178
816
3178
816
3358
1505
3148
705
3230
977
3261/Ա.
1068
3272
1104
3175
804
3261/Ա.
1068
3091/Է.
476
3124/Դ.
620
3224
958
3297/Բ.
1233
3320/Բ.
1345
3351
1472
3242
1014
3139
672
3148
706
3184/Ա.
831
3085
452
3341
1439
3085
452
3085
453
3235
988
3221
948
3103
515
3161
750
3260
1067
3010
44
3055
266
3160
747
3164
766
3148
706
3164
766
3145
692
3196
874
3238
1002
3359
1510
3162
756
3162
756
3237
998
3312
1296
3131
646
3162
756
3219
944
3228
972
3318/Ա.
1332
3318/Ա.
1332
3328
1390

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Ժամանակ
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1883
1883
1883
1884
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1886
1886
1887
1887
1887
1888
1888
1888
1889
1890
1890
1890
1893
1893
1894
1894
1894
1894
1894
1895
1897
1897
1897
1897
1898
1899
1899

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3328
1390
3011
46
3113
554
3114
559
3115
562
3198
880
3210
923
3220
946
3238
1002
3386
1615
3096/Ա.
498
3196
874
3348
1462
3242
1014
3242
1014
3242
1014
3014
56
3026
122
3116
566
3160
747
3202
890
3229
975
3233
984
3234
986
3235
988
3303
1254
3316/Բ.
1320
3160
747
3245
1022
3093
481
3167
776
3348
1462
3196
875
3291/Ա.
1202
3360
1516
3389
1638
3012
48
3157
739
3294
1216
3150
724
3159
744
3348
1462
3348
1462
3348
1462
3148
706
3242
1014
3324
1377
3147
703
3160
747
3255
1048
3259
1056
3261/Ա.
1069
3264
1084
3358
1505

1692
Ժամանակ
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3263
1082
3014
56
3014
56
3070/Է.
324
3070/Է.
324
3148
706
3148
706
3251
1038
3251
1038
3304
1258
3304
1258
3316/Բ.
1320
3316/Բ.
1320
3400
1678
3400
1678
3050
241
3050
241
3050
241
3007
34
3011
46
3011
47
3012
48
3016
62
3022
82
3024
104
3042
210
3079/Ա.
381
3081
408
3085
453
3096/Ա.
498
3139
672
3157
739
3158
742
3161
750
3166
774
3182
826
3183
830
3189
852
3206
908
3207/Գ.
914
3216
936
3219
944
3228
972
3250
1034
3255
1048
3260
1068
3273
1106
3284
1174
3294
1216
3300/Ա.
1240
3301
1247
3321
1350
3324
1378
3335
1414

1693
Ժամանակ
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
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Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3352
1478
3358
1506
3359
1510
3360
1516
3366
1534
3374
1580
3375
1582
3376
1588
3380
1598
3382
1602
3388
1633
3391/Գ.
1648

Ժամանակ
ԺԹ.
1901
1902
1902
1903
1903
1905
1905
1906
1906
1906

Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
3399
1674
Ի. դար
3045
220
3041
208
3268
1094
3042
210
3043
214
3371
1552
3371
1552
3059
286
3369/Բ.
1548
3374
1580

1694

Ժամանակ Հմր ձեռ-ի Էջ ցուցակի
1944
3387
1626
Ի.
3059
286
Ի.
3336
1416
Նախագաղափար անթուական
Հմր ձեռ-ի էջ ցուցակի
3044
214
3091/Բ.
471
3099
509
3167
775
3276
1146
3384
1606
3387
1623

Գ.
ՆԻՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՂՕԹՔ
Ղազարայ Ջահկեցւոյ Աղօթագիրք - էջ 482, Աղօթք Երեմիայի մարգարէի - 587, Սուրբ Աստվածածնին - 1495, Անտօնի Փատուացոյ - 100, Եփրեմի Ասորւոյ - 525, Գրիգորի
Նարեկացւոյ (Մատեան Ողբերգութեան) - 243, 902, 1051,
Մխիթարայ Գօշի Աղօթք սուրբ պատարագին - 1172,
Գրիգորի Աստուածաբանի ի Յայտնութիւն Տեառն - 1121,
Մաղթանք եւ խնդրուածք ետ Քրիստոս Մատթէոս որդոյն 556, Օրհնութիւնք - 450, 850, 1044, 1062, Մաղթանք - 902,
Նախերգան կարգաւ - 978, Խոստովանութիւն մեղաց 238, 239, Լիթանիայք - 67, Զանազանք - 65, 100, 221, 297,
416, 489, 521, 548, 851, 858, 1343, 1494 (ՊՊ):

ԱՆՈՒԱՆՔ
Անուանք քաղաքաց - էջ 347, 901, 1108, 1178, Առաքելոցն - 851, 1138, Թագաւորաց օսմանցւոց կարգաւ - 382,
Թագաւորաց Պարթեւացոց եւ ի Հայոց - 576, 900, Որդոցն
նահապետաց - 1129, Հայոց թագաւորաց - 1136, Տանունէրներու - 1066, Գաւազանագիրք հայրապետաց Ե. Աթոռոց - 1220, Գաւազանագիրք չորից պատրիարգաց - 382,
Անուանացանկ - 1466, Մկրտութեան ցուցակ - 1495 (ՊՊ),
Ամենայն տնօրինական տեղեայց - 997, 1181 Կարգ վարդապետաց - 239, 1120, Կայսերք Հռոմայ մեծի գահին 382, Գաւազանագիրք չորից պատրիարգաց - 382:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆՔ
Աշխարհացոյց Վարդանայ - էջ 323, 576, 900, 1180,
Աշխարհացոյց Յոհանիսի Անկիւրացւոյ - 324, Դանիէլի
Շահնազարեանց Ճանապարհորդութիւն ի Նոր Բայազիտ 307, Անանիայի Շիրակացւոյ յաղագս շրջագայութեան երկնից - 422, Մովսէսի Խորենացւոյ Յաղագս աշխարհագրութեան տիեզերաց - 746, Պատմութիւն երկուց մասացն աշխարհի - 1572, Յաղագս երկնային շարժմանն - 903, Մղոնաչափք - 1120:

ԱՌԱԿՔ
Անառակ որդւոյն վիպասանութիւն - 748, Առակաւոր
բանքն Ղուկասու - 345, 368, Առակք Բարղամ Յովասափու

- 402, Առակք - 417, 1058, 1060, 1062, Վարդանայ Այգեկցւոյ Գիրք առակաց - էջ 578, 819, 901, 993, 1025:

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆՔ-ԴԱՒԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆՔ
Ալբերտի Մեծի Համառօտ հաւաքումն աստուածաբանական ճշմարտութեանն - 1105, 1150, Ալեքսանդրի Գալամաթօ Անտառ նորագոյն մտածմանց - 647, 649, 1570,
Աստուածաբանութիւն տեսական - էջ 75, 1281, 1338, Բանք
դաւանաբանականք - 619, Բանք ընդդիմադրականք առ
մահմետանքն - 1066, Գէորգայ Երզնկացւոյ Բան հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակացն - 860, Գիր հաւատոյ
խոստովանութեան Հայաստանեաց եկեղեցոյ - 421, Գիրք
յաղագս Մոլութեանց - 160, Գիրք սրբոյն Դիոնէսիոսի
Արիսպագացւոյ - 61, Գրիգորի Տաթեւացւոյ Գիրք Հարցմանց - 24, 516, 523, 663, 765, 925, 1136, Գրիգորի Տաթեւացւոյ Ոսկեփորիկ - 529, 833, Դաւանաբանականք - 860,
1219, Դաւանութիւն հաւատոյ ուղղափառութեամբ - 375,
Դաւանութիւն մեծի Հռոմայ եկեղեցոյն - 347, Դիոնէսիոիսի Արիսպագացւոյ Յաղագս եկեղեցականի քահանայապետութեան - 1123, Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյ Մատենագրութիւնք - 147, 742, 803, 935, 1129, Ընդդիմադրութիւն բանից Ղուրանին - 533, 823, Թօմայի Աքուինացւոյ
Յաղագս տնօրէնութեանն Քրիստոսի - 63, Լուծմունք
աւետարանչաց բանից - 467, Խնդիր վասն բնութեանս 327, Խորհրդածութիւն վասն ուղղափառ հաւատոյ եկեղեցւոյ - 300, Ծաղկերանգ. վասն օգտակարութեան ուսումնասիրաց եւ փափագողաց - 1306, Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ Մատենագրութիւնք - 1380, Կիւրղի Աղէքսանդրու Պարապմունք Յաղագս մարդանալոյ միածնին - 1123, 1378,
Կղեմէսի Գալանոսի Աստուածաբանութիւն - 1517, Համառօտ հաւաքումն յաղագս հոգւոյն բանականին - 24, 822,
1490, Համառօտ հաւաքումն Յաղագս հրեշտակաց - 832,
1150, Հարցմանց գրոց՝ Վասն վարդապետութեան - 848,
Հարցմունք սրբոյն Գրիգորի Վասն հոգոցն - 914, Մատթէոս վարդապետի ի բան՝ Ծագեցից երկիւղածաց - 375,
Մարգարէութիւն Սիպիլեա մարգարէուհոյն - 380, Մարտինոս Պէքանեան՝ Անալօճիա - 477, Միքայէլի Չամչեան
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Վահան հաւատոյ - 1591, Մխիթարայ Սասնեցւոյ զի՛նչ է
պատճառ մարդեղութեան Բանին Աստուծոյ - 1122, Յաղագս անուանց Աստուծոյ - 376, 472, Յաղագս առաքինութեանց հոգոյն - 832, 1150, Յաղագս աստուծային
բացարձակ կատարելութեան - 1471, Յաղագս բնութեան
Քրիստոսի - 910, 939, 1058, Յաղագս խաւարաւ ծածկութեանն Աստուծոյ - 618, Յաղագս կանգնումն սուրբ խաչին եւ խափանման կռոց - 617, Յաղագս հարցաքննութեան Քրիստոսի - 994, Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ - 295, Յաղագս միաբանութեան հաւատոյ եւ կարգաց
եկեղեցւոյ - 348, 673, Յաղագս սրբոյ Երրորդութեան 986, Յոհաննու Ոսկեբերանի՝ Գիրք երկրորդ Կորնթացւոց 1138, Յովհաննու Անգլոսի Յաղագս հոգւոյ եւ զօրութեանց նորին - 832, 1147, 1150, Յովհաննու Միրզայեան
Վահանեցւոյ Տապար սիրոյ - 1549, Յովհաննու Մրքուզի
Պատասխանիք գրութեանց Լուդովիկոսի Ալէքսիանոսի
եպիսկոպոսի - 975, Յովհաննու Ջուղայեցւոյ Բացայայտութիւնք սրբազան աղօթիցն - 891, Ներսիս Լամբրոնացւոյ
Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ - 303, Ներսիսի
Լամբրոնացւոյ Բացատրութիւն դաւանութեան - 1593,
Ներսիսի Տարսոնի եպիսկոպոսի բացատրութիւն միաբանութեան սուրբ եւ ուղղափառ հաւատոյ - 683, 375, Նէոփիտոսի Գիրք ճակատամարտութեան - 81, 1233, 1234,
Նորին թիւք որչափութեանց Նորոց կտակարանաց աւետարանչացն - 344, Ուղղափառ դաւանաբանութիւն առ
սուրբ Երրորդութիւնն եւ մարդեղութիւնն - 1151, 1538,
Պատճառք համառաւտ Առ որս բանի են պաճուճեալք 1108, Պատմութիւնք եւ խաւսք վասն դժոխոցն Վարդանայ
Այգեկցւոյ - 1056 (ՊՊ), Պարզաբանութիւն քրիստոնեական վարդապետութեան - 1126, Պետրոսի Աղամալեան՝
Կշիռ Արդարութեան - 513, 1536, Պետրոսի Բերդումեանց
Աղբիւր բացեալ - 466, 469, 1099, 1100, 1160, 1171, 1527,
1626, Պետրոսի Բերդումեանց Աստուածաբանութիւն 1549, Պօղոսի Ֆիզիքայ՝ Քննութիւն վճռոց եւ կամ առածք
հանգականք - 463, Ստեփաննոսի Սիւնեցւոյ Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց - 860, 1123, Վասն գալըստեան Քրիստոսի եւ վախճանի աշխարհին -1025, Վասն
Է. չափ մահացու մեղացն - 370, Վարդապետութիւն Գրիգորի եւ Բարսղի - 994, Վարդապետութիւն Մահմետի 823, Վկայութիւնք ի հարց Եկեղեցւոյ - 376, Փիլոնի Եբրայեցւոյ Նախախնամութիւն - 1126, Քննութիւն նզովից Գրիգոր Փեշտըմալճեան - 129։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉՔ
Մասունք Հնոյ եւ Նորոյ Կտակարանաց - էջ 9 (ՊՊ,
վրացերէն), 418, 1015 (ՊՊ)
Աւետարան- էջ 10, 13, 17 (ՊՊ), 17, 19, 149, 160, 163
(ՊՊ), 214, 223, 224 (ՊՊ), 225, 229, 271, 299 (ՊՊ), 313
(ՊՊ), 341 (ՊՊ), 391 (ՊՊ), 409 (ՊՊ), 413, 431 (ՊՊ), 505
(ՊՊ), 546, 565, 689, 776, 805(ՊՊ), 829 (ՊՊ), 841, 871,
893 (ՊՊ), 937 (ՊՊ), 998, 119 (ՊՊ), 1027, 1032, 1033,
1056, 1082 (ՊՊ), 1092, 1097 (ՊՊ), 1098, 1149 (ՊՊ),
1119 (ՊՊ), 1176, 1396, 1400, 1403, 1405, 1409, 1411,
1414 (ՊՊ), 1415, 1419, 1421, 1441, 1448, 1479 (ՊՊ),
1651, 1675։
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Պօղոսի Թուղթ առ Հռովմայեցիս - 951 (ՊՊ)։
Ընթերցուածք ի Սուրբ Գրոց - էջ 419, Վանական վարդապետի Համեմատութիւն Հին կտակարանացն ի Նորս 353, 1178:

ԲԱՆՔ ԵՒ ԽՐԱՏՔ ԻՄԱՍՏՆՈՑ
Բանք պիտանիք - էջ 1162, Բանք Ոսկիականք - 51,
269, 1338, 1566, Բանք զանազանք - 39, 50, 116, 171,
237, 296, 343, 418, 501, 786, 858, 862, 876, 895, 1053,
1071, 1167, 1203, 1209, 1303, 1437,1498, 1603, Բանք
դաւանաբանականք - 350, Բանք բնագիտականք եւ
բժշկագիտականք - 422, Բանք Անանիայի Շիրակացւոյ 422, Խաւսք եւ իմաստութիւն Խիկարայ իմաստասիրի 581, 901, Բանք առակքաւորք - 1564:

ԲԱՌԳԻՐՔ
Աղուանից այբուբենն - էջ 616, Բառք քերթողականք 581, Սիմէոնի Ջուղայեցւոյ Յաղագս զանազան նշանակութեանց բառից տրամաբանութեան - 634, 1650, Երեմիայի Մեղրեցւոյ Բառգիրք - 778, 785, 787, 1067, 1107,
1177, 1665, Բառգիրք - 576, 783, 875, 879, 881, 884, 885
(մասն), 887, 912, 1049, 1068 (մասն), 1173 (մասն), 1495,
1655, Բանալի գաղտնագիր այբուբենի - 834, Ամիրդովլաթ Ամասիացւոյ Բառգիրք Անգիտաց Անպէտի - 879,
Բառք ի Ղուրանէն - 850, Գաղիանոսի բժշկապետի - 888,
1068, Փիլոնի - 914, Ի գրոց Գրիգորի Նարեկացւոյ - 1177,
Այս է համբարս ֆռանգէրէն - 1121, Նշանագիրք իմաստնոց - 578, 913, 1070, 1331:

ԲԺՇԿԱՐԱՆՔ
Աբուսայիդայ քաղուածոյ Յաղագս կազմութեան մարդոյ - էջ 637, 639, 663, 1126, Բժշկականք- 239, 257, 287,
288, 388, 493, 498, 499, 637, 663, 1342, Գիր ջերման 644, 761, 1181, Գիր վասն անքնութեան եւ ցաւի - 1253,
Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս կազմութեան մարդոյ - 831,
Դեղագիրք - 60, 495, 501, 705, 784, 850, 931, 985, 1120,
1126, 1304, Դոմինիկոսի Ավտայի Խրատք բժշկականք 793, Իշաւխի Գիրք ի վերայ բնութեան - 327, 370, 637,
1126, Ծառ գոյացութեան - 635, Նեմեսիոսի Վասն բնութեան մարդոյ - 830:

ԳԱՆՁԱՐԱՆ ԵՒ ՏԱՂԱՐԱՆ
Գանձարան - էջ 246, Տաղարան - 262, 393, 1287, 1607:

ԳՈՒՇԱԿՈՂԱՆԱԿՔ - ՀՄԱՅԱԿԱՆՔ
Գիր չար ակի եւ նիաթի - 1122, Գուշակութիւնք օդոց 902, Երազահան - 967, Երազացոյց լուսինքն - 1058, Ուրբաթագիրք - 1027, Ռամգիրք - 1120, Վասն դիւակապութեան - 917, Վեցհազարեակ - 982, 986:

ԳՐԱՌԱՋՔ
Գրառաջք - էջ 345, Բան յաղագս ողջունի - 627, 1166:

ԴԱՍԱԳՐՔԱՅԻՆ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
Կրթեցմունք զանազանք - էջ 66, Նիւթ խոկմանց վասն
քահանայից - 68, Մատթէոսի Կաթողիկոսի Սրբագրութիւն
սխալմանց տետրակաց լսարանի Գաբրիելի Այվազեան -
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650, Մատթէոսի Կաթողիկոսի Ուղեցոյց քրիստոնէական
ուղղափառ վարդապետութեան - 203, 1594, Պղատոնի
Աբեղայի Ուղղափառ կրթութիւն - 466:

ԵՐԳԱՐԱՆՔ
Գանձք - 547, 561, Թէոդորոսի Շիրակունւոյ Նոր Քնար
Հայկական - 709, 1443, Թէոդորոսի Շիրակունւոյ Նուագարան Բարեիղձ - 1450, Վասն սկսանելոյ ձայնից շարականաց - 943, Նշանակութիւնք երգողաց զշարականն 943, Շարականք - էջ 233 (ՊՊ), 488, 546:

ԹԱԼՄՈՒԴ - էջ 685:
ԹՈՒՂԹՔ
Թուղթք Աղեքսանդրի կաթողիկոսի - 132, Արիստոտէլի
առ Աղէքսանդր թագաւոր - 368, 643, 910, 1491, 1621,
Գիւտայ կաթողիկոսի առ Դաւիթ Անյաղթ - 417, Գրիգորի
Կեսարացւոյ - 683, Գրիգորի Մագիրստոսի - 309, 643,
1207, Գրիգորի Փեշտիմալջեան Գանձարան Նամակաց 1185, Գրիգորիսի կաթողիկոսի - 348, 591, 673, Թէոդոսի
թագաւորի - 362, Թուղթ ընդհանրական Ներսիսի Շնորհալւոյ - 235, 291, 296, 449, 673, 1260, Թուղթ սիրոյ եւ
միաբանութեան - 1260, Կիւրղի Աղէքսանդրացւոյ - 363,
1378, Կոստանդեայ կաթողիկոսի - 375, Կոստանդիանոսի առ Շապուհ - 359, Յովհաննու Ոսկեբերանի - 360,
Ներսիսի Լամբրոնացւոյ - 296, 589, 590, 1261, 1268, Ներսիսի Շնորհալւոյ - 672, 674, 1260, 1268, Պիղատոսի առ
Տիբեր - 326, Սահակայ Արծրունոյ - 323, Զանազանք 293, 297, 347, 357, 366, 1262, 1269:

ԺԱՄԱԳԻՐՔ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ
Ժամագիրք - էջ 1251, Ուղեցոյց ժամագրքի - 829,
Խորհրդատետր - 849։

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆՔ
Անտոնի Գովդնայ Փիլիսոփայութիւն - 475, 725,
Արիստոտէլի Գիրք Բնազանցականաց - էջ 23, 1489, Արիստոտէլի Ստորոգութիւնք - 128, 634, 641, 642, Գիտութիւն
Արիստոտէլի ի Վերլուծականէն - 23, 802, Գիրք պատճառաց Արիստոտէլի - 834, 1148, Գումարումն յոքնադիմի
- 832, Գրիգորի Տաթեւացւոյ Լուծմունք առաքինութեանցն
Արիստոտէլի - 636, 661, 662, 935, Գրիգորի Տաթեւացւոյ
Յաշխարհացն լուծմունք - 662, Գրիգորի Փեշտմալճեան
Տրամաբանութիւն - 1295, Ասացուածք փիլիսոփայից 1333, Դաւթի Անյաղթի Մեկնութիւն Արիստոտելի - 421,
910, Դաւթի Վասն բաժանման - 30, 129, 635, 639, 641,
661, 838, 911, 934, 1491, Դաւթի փիլիսոփայի վերլուծութիւն Ներածութեանն Պաւրփիւրի - 642, 927, Դաւիթ փիլիսոփայի առածք - 29, 129, 635, 639, 641, 661, 911, 934,
1491, Ընդ այսոցիկ եւ առաջիկայ բան իմաստնոյս - 641,
Ի մեկնութենէ Եւագրեայ - 1128, Լուծումն համառօտ ի Տեսութիւն Դաւթի - 635, Ծառ իմաստասիրական - 818, Կղեմէսի Գալանոսի Ի բնաբանութեան Արիստոտէլի - 1285,
Համառօտ հաւաքումն տրամաբանութեան - 642, 1471,
Համառօտ տեսութիւն Պորփիւրի - 635, 638, 661, 930,
933, Հարցումն վասն իմաստասիրութեան - 639, Ճօան
Պաթիստա Պօռթայի Բնազանցութիւն - 290, 897, Մեկնու-
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թիւն Արիստոտէլի «Արդ գոլ զէակն» - 911, Մեկնութիւն
Ստորոգութեան Արիստոտէլի - 1285, Մեսրոպայ Գանձակեցւոյ Համառօտ մեկնութիւն առածիցն Դաւթի - 838,
Մեսրոպայ Գանձակեցւոյ Համառօտ մեկնութիւն գրոցն
Պատճառաց - 30, 835, Յովհաննու Որոտնեցւոյ Լուծմունք
Պերի արմենիասին Արիստոտէլի - 635, 639, 661, 934,
986, Յովհաննու Որոտնեցւոյ հաւաքեալ ի բանից իմաստասիրաց - 911, 978, Յովհաննու Որոտնեցւոյ վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի - 635, 636, 639, 661,
934, Ներածութիւն Պորփիւրի Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի - 127, 633, 641, 642, 1642, Պաղտասարայ դպրի Յաղագս տրամաբանութեանն - 657, Պետրոսի Արագոնացւոյ
Համառօտ հաւաքումն վերլուծութեան Վեց սկզբանց գրոց 637, Ջիլբերտոսի Պօռետացւոյ Յաղագս վեցից սկզբանց 637, 641, 930, Սահմանք զանազանք - 421, Սահմանք
իմաստասիրութեան Դաւթի - 128, 641, 665, 666, 670,
885, 909, 977, 1491, Սիմէոնի Ջուղայեցւոյ Տրամաբանութիւն
- 125, 1600, 1649, Սիմէօնի Ջուղայեցւոյ Մեկնութիւն
գրոցն Պրոկղի - 61, 125, 657, 929, 1649, Սկիզբն եւ նախադրութիւն գրոցն Պէրիարմէնիասի - 642, Ստեփաննոսի
Լեհացւոյ Բանք իմաստասիրականք - 1042, 1286, Վարք եւ
մատենագիտութիւնք Եւագրեայ - 24, 1280:

ԻՐԱՒԱԲԱՆԱԿԱՆՔ
Գիրք Նոմոսի - 280, 1200, Դատաստանագիրք Աստրախանի հայոց - 697, Դատաստանագիրք Մխիթարայ
Գոշի - էջ 275, 1134, 1199, Ի կանոնգրոց Հայոց - 284, 705,
806, 583, 621, 813, 1119, 1063, 1064, Կանոն ազգականութեան - 705, 808, 848, Կանոնագիրք Հայոց 305, 503, 505, 508, 677, 704, 1130, 1202, 1228, 1537,
1541, 1601, Կանոնք Յակոբայ Ղրիմեցւոյ - 808, 1203, Կանոնք յԵպիփանու Կիպրացոյ - 817, Կանոնք Յովաննու
Բաղիշեցոյ - 705, Կանոնք Սահակայ հայրապետին - 808,
Համառօտ ժողովոյն օրինաց - 284, Համառօտ ժողովումն
օրինաց վերստին կարգ - 1201, Յակոբայ Ամասիացւոյ
Գէորգեան Համառօտութիւն կանոնաց - 509, Յակոբայ
Շամախեցւոյ Ցանկ բոլոր կանոնաց գրոց - 1161, Շահամիրայ Շահամիրեանց Նշաւակ - 511, 514, Օրէնք Կոստանդինոսի, Թէոդոսի եւ Լեւոնի - 1135։

ԽՐԱՏՔ, ՃԱՌՔ, ՆԵՐԲՈՂՔ
Անանիայի Նարեկացւոյ - էջ 582, 1503, Անանիայի Շիրակացւոյ - 815, 1157, Գրիգորի Աստուածաբանի - 356,
365, 420, 1125, 1129, 1173, Գրիգորի Նարեկացւոյ - 459,
1111, Եփրեմի Ասորւոյ - 1157, 1334, Զաքարիայ կաթողիկոսի - 1121, Թէոդորոսի Երզնկացւոյ - 1605, Խիկարայ
իմաստնոյ - 405, Մխիթարայ Սասնեցւոյ - 1122, Կիւրղի
Աղեքսանդրացւոյ - 1378, Յովաննու Գառնեցոյ - 815,
Յովհաննու Եզնկացւոյ - 235, 628, 902, 1023, 1059, 1061,
1063, 1372, Յովհաննու Մանդակունւոյ - 236, 356, 365,
841, 815, 1157, 1160, Յովհաննու Ոսկեբերանի - 236, 432,
628, 1124, 1237, Սեբերիանոսի Գաբաղացւոյ - 736, Սիրաքայ - 1058, 1059, Ստեփանոսի - 319, Պրոկղոսի վերատեսուչին Կիզոյ - 362, Դաւթի փիլիսոփայի - 420, 628,
Մատթէոսի կաթողիկոսի Դիտողութիւն - 1589, Մովսիսի
Ջուղայեցւոյ Համառօտ Ժողովածու ի պէտս բանասիրաց
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- 821, 1166, 1209, Յակոբայ Կարնեցւոյ Խրատք քահանայից - 1221, 1543, Խրատք եւ Բանք կանոնականք - 1021,
Վասն խոստովանութեան - 1058, Վասն Կիրակէի - 809,
Մասն խրատի ինչ - 1068, Յակոբայ Մծբնացւոյ Զգօն
Գիրք - 1207, 1525, Մովսիսի Խորենացւոյ Ներբող Հռիփսիմեանց - 1603, Մովսիսի Խորենացւոյ Ճառ ի Պայծառակերպութիւն - 683, Ճառ եւ պատմութիւն քարոզից - 1236,
Պատճառ՝ Քրիստոս ծնեալ - 1122, Կերակուր քահանայից
- 65, Ճառ ինչ - 887 (ՊՊ), 1056 (ՊՊ), 1651 (ՊՊ), Այլք 235, 368, 370, 616, 811, 815, 906, 1059, 1062, 1125, 1500:

ԿԵՆՑԱՂՕԳՈՒՏ
Դիմառնական բանագրութիւն - էջ 385, Յաղագս օգտակարութեան կերակրոց - 788, Սիրուն Զբօսարան - 979:

ՀԱՄԱՐՈՂԱԿԱՆՔ
Խրախճանականք - էջ 581, Յաղագս չափուց - 899,
Վասն դահեկանի - 1138:

ՀԱՆԵԼՈՒԿՔ
Վիճակ-հանելուկ - էջ 939, Հանելուկ - 1124:

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՔ
Վարդանայ վարդապետի - էջ 674, Հարցմունք Աթանասի Աղէքսանդրացւոյ եւ պատասխանիք Կիւրղի Երուսաղէմայ. Յաղագս մակացութեան եւ հանճարոյ - 364,
525, 618, 1071, 1597, 1671, Յաղագս գինւոյ եւ արբեցութեան - 327, Հարցմունք ուսումնասիրաց եւ պատասխանիք սրբոց վարդապետաց - 989, 1060, Հարցումն պատրիարքի եւ պատասխանի սրբոյն Ներսէսի - 1125, Համառօտութիւն երաժշտականի գիտութեանն - 390, Զի՞նչ է քերականութիւն - 460, Յաղագս արիոսականաց - 583, Զանազանք - 238, 345, 353, 450, 526, 582, 812, 900, 903, 1058,
1124, Տիրանայ վարդապետի Պատասխանի հարցմանց
թագաւորացն Աղուանից Ատրներսեհի եւ Փիպէի - 24:
Բարսեղի՝ Հարցում Լուսաւորչին - 809, Հարցումն Աշոտոյ թագաւորին եւ Պատասխանի Եզնակայ Կողբացոյ 814, Մատթէոսի Ջուղայեցւոյ Հարցումն տաճկաց - 348։

ՂՈՒՐԱՆ - էջ 531:
ՄԱՆՈՒՆՔ - էջ 812, 851, 870, 877, 882, 901, 911,
965, 1006, 1128:
ՄԱՇՏՈՑՔ, ՃԱՇՈՑՔ
Մաշտոց Ձեռաց - էջ 152, 181, 545, 549, 555, 559, 563,
567, 571, 692, 730, 749, 757, 826, 866, 881 (ՊՊ), 915,
919, 1035, 1044, 1095, 1243, 1247, 1457, 1473, 1479,
1483, 1582, Ձեռնադրութեան - 157, 306, 867, Հայրապետական - 923, Ճաշոցք - 228, 644 (ՊՊ), 1087, 1456 (ՊՊ),
1581 (ՊՊ), Քաղածոյ սաղմոսք, ապաշխարութեան կանոնք, ողորմեայք - 561, Կանոն խունկ օրհնելոյ - 186, Կանոն մկրտութեան երախայից - 553, Կարգաւորութիւն
ցուցման օրհնութիւնաբեր ցուցակի - 1058, 1127, 1264:

ՃԱՌԸՆՏԻՐՔ, ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ
Ճառընտիրք - էջ 537, 1107 (ՊՊ), Յայսմաւուրք - 1033
(ՊՊ), 929 (մասն):
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ՃԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆՔ
Մխիթարայ Սեբաստացւոյ Ճարտասանութիւն - էջ 536,
Եղիազար
Տէր-Կարապետեան
Համառօտութիւն
Ճարտասանութեան - 1518, Մովսիսի Խորենացւոյ Գիրք
Պիտոյից - 622, 631, 909:

ՄԵԿՆՈՂԱԿԱՆՔ
Աթանասի Աղեկսանդրու Յաղագս մեկնութեան սուրբ
պատարագի - 575, Անդրէասի Կապադովկացւոյ՝ Մեկնութիւն Յայտնութեանն Յովհաննու - 1255, Անդրէասի Կապադովկացւոյ՝ Մեկնութիւն Յայտնութեանն Յովհաննու 55, Առակին Անառակ որդւոյ - 515 (ՊՊ), Առաքելի Սիւնեցւոյ՝ Մեկնութիւն Սահմանաց Գրոց - 1391, Բարթուղիմէոսի Մարաղացւոյ Մեկ_նութիւն Վեցօրէից - 738, 1105,
1150, Բացախօսութիւն ի բանն Գրիգորի Նարեկացւոյ, ի
ներբող սուրբ Աստուածածնին - 1183, Գէորգեայ Սկեւռացւոյ՝ Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց - 1135, Գրիգորի
Աստուածաբանի Անձիանձու Պատճառ թղթին առ Կորընթացիս - 420, Գրիգորի Տաթեւացւոյ Լուծումն Պարապմանց Կիւրղի - 1123, Գրիգորի Տաթեւացւոյ՝ Մեկնութիւն
Եսայեայ - 774, Գրիգորի Տաթեւացւոյ՝ Մեկնութիւն Մատթէի - 735, Դանիէլի Ռիթեցւոյ Լուծմունք Կլիմաքսի - 1044,
Եսայեայ վարդապետի՝ Մեկնութիւն Մարգարէին Եզեկիէլի- 587, Ի մեկնութենէ Յայտնութեանն Յովհաննու Անդրէասի Կապադովկացւոյ - 1120, Իգնատիոսի Աստուածաբանի Մեկնութիւն Ղուկասու - 1138, Լուծմունք Գանձերոյն
Նարեկացւոյ - 1115, Լուծմունք ի Սուրբ Գրոց Վարդանայ
Արեւելցւոյ - 990, Լուծմունք Ինն երանութեան գրոց Գրիգորի Նիւսացւոյ - 1111, Լուծմունք հոգելից բանից Գրիգորի Նարեկացւոյ - 1326, Մեկնութիւն բանիցն Դաւթի փիլիսոփայի Մեկնութիւն Բարձրացուցէք ճառին - 1256, Մեկնութիւն Գրիգորի Տաթեւացւոյ՝ Յովհաննու - 40, 925, 1217,
Մեկնութիւն Գրոցն Բնութեան Նեմեսիոսի - 1110, Մեկնութիւն Գրոցն Դիոնիսեայ - 1129, 1110, Մեկնութիւն գրոցն
Յոբայ - 843, 1256, Մեկնութիւն Դանիէլի - 928, Զաքարիայի - 1256, Մեկնութիւն Երգ Երգոցի - 161, 928, 933,
934, 1339, 1410, Մեկնութիւն Թղթոցըն առաքելոց - 38,
Մեկնութիւն Թղթոցն Պօղոսի - 47, Մեկնութիւն Կանոնական ընթերցուածոց - 49, Մեկնութիւն Հայր մերի - 858,
Մեկնութիւն Ղուկասու - 38, 1384, Մեկնութիւն Մատթէոսի
- 33, 1384, Մեկնութիւն Մարգարէութեան Բարուքայ - 587,
Մեկնութիւն Մարկոսի - 622, Մեկնութիւն Նիկողայոսի Լիւրացւոյ՝ Յովհաննու - 43, Մեկնութիւն Սահմանաց Դաւթի
Անյաղթի - 636, 885, Մեկնութիւն Սաղմոսաց - 325, 1153,
1448 (ՊՊ, տպագիր), Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի 623, 1351 (ՊՊ, տպագիր), Մեկնութիւն Սրբոյ պատարագի - 64, 1530, Մխիթարայ Գօշի՝ Մեկնութիւն Մարգարէութեանն Երեմիայ - 28, 587, 1256, Յոհաննու Ոսկեբերանի՝
Մեկնութիւն Թղթոց առաքելոյն - 1137, Յոհաննու Ոսկեբերանի՝ Մեկնութիւն Յոհան փարիսեցի յԱւետարանին 1138, Յոհաննու Ոսկիբերանին Մեկնութիւն առակաւոր
բանի Աւետարանին - 995, Յովհաննու Ոսկեբերանի եւ
Եփրեմի Ասորւոյ՝ Մեկնութիւն Թղթոցն Պօղոսի - 1550,
Յովհաննու Ոսկեբերանի՝ Մեկնութիւն Յովհաննու Աւետարանին - 1395(ՊՊ), 1455, Յովհաննու Որոտնեցւոյ՝ Մեկնու-
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թիւն Մատթէի - 862, Ներսիսի Լամբրոնացւոյ Մեկնութիւն
Բանից Սողոմոնի - 300, Ներսիսի Լամբրոնացւոյ Մեկնութիւն ԲԺ.ն մարգարէիցն - 1138, Ներսիսի Շնորհալւոյ՝
Մեկնութիւն Մատթէի - 865 (ՊՊ), Պատճառ կազմութեան
գրոց Գրիգորի Նիւսացւոյ - 1110, Պատճառ Վեցօրեայ գրոց
Բարսղի Կեսարացւոյ - 1110, Պատճառ, լուծմունք եւ մեկնութիւնք գրեանցն՝ Առակացն Սողոմոնի - էջ 1139, 1257,
Պարզումն մեղաց - 1578, Սարգսի Շնորհալւոյ՝ Մեկնութիւն Կաթողիկեայց թղթոց - 1137, Սիմէոնի կաթողիկոսի՝
Մեկնութիւն Յայտնութեան Յովհաննու - 472, Վարդանայ
վարդապետի Մեկնութիւն Հնգամատենին - 1136, 1251,
Վարդանայ վարդապետի՝ յաղագս Բարձրացուցէիցն - 1127։

ՇԱՐԱԿՆՈՑՔ
Շարակնոցք - էջ 942, 945, 947, 949, 951, 955, 958,
1011, 1013, 1016, 1018, 1020, 1083, 1085, 1417, 1612
(մասն), 1660, 1663:

ՉԱՓԱԲԵՐԱԿԱՆՔ
(ըստ սկզբնատողերի)
Ա՛յ Տէր տէրանց - էջ 406, Աբենէր արքայէ - 403, Ադամայ ստեղծօղն - 395, 1080, Ազնիւ տոհմական իշխան 1190, Ալեքսանդրապօլի քաղաք - 713, Ալիսեէն չահինի
գեչտեմ - 1081, Ահ աւէտ իսկապէս - 844, Ահա պանծալի
պսակ պետական - 1295, Ահա՛ յարփւոյն բացաձիգ - 175,
Ամբիծ աղաւնի - 631, Ամենազաւր Աստուած - 846, Ամենախնա՛մ, ողորմեա՛ց - 488, Ամենամաքուր մօր Տեառն 962, Ամենայն զահ թողում - 674, Ամենայն ժամ աւրհնեմք
- 848, Ամենայն փառք մարդոյ - 396, 847, Ամենապայծառ
իսկ գերբաղձալի - 962, Ամենասուրբ Երրորդութիւն - 716,
1071, Ամէնօրհնեալ Աստուածածին - 1074, Այբէն մինչեւ ի
քէն - 407, Այբն Աստուծոյ է աւրինակ - 939, Այգաշաղը
առաւօտուն - 179, Այդ ինչ աղէտ - 715, Այդ ինչ փառաւոր
- 178, Այլ եւ ըզայս - 584, Այլ պաղատիմք - 674, Այլեւ ի
ոմնէ առ այնք - 1198, Այն ինչ ի կարգ մարդկայնոց - 174,
Այս աշտանակըս լուսնկալ - 1121, Այս կեանքս է - 399,
Այս վերստին յաւելւածը - 730, Այսաւր քեզ տեսայ - 1612,
Այսաւր խըմենք - 393, Այսօր դառնայ արեւն - 583, Այսօր
եհաս հրաման - 400, 751, 761, 828, 921, 1037, Այսօր
եղեւ պայծառ արեւ - 1074, Այսօր ձայնն հայրական 1484, 1498, Այսօր մեծ սքանչելի աւետիս - 1498, Այսօր
ցնծամք պարելով - 974, 1073, Այր իմաստուն - 467, Անեղ
անսահման - 679, Անեղ բանին օթարան - 1496, Անեղ էին
ամենագէտ - 1528, Անեղին տաճար, Բանին բարերար 1498, Անըսկիզբն անճառ - 393, Անի քաղաք նստէր - 804,
Անձկամ հանգչիլ - 716, Անձրեւ գիշերոյ - 1185, Անճախ
բարիս ունիմ քեզ տալ - 1528, Անճառ Միածին - 398, 846,
Անմահ Աստուած - 729, Աններելի հուր վառեցի - 818, Անցաւոր կենաց - 1195, Անցք ստուերի է - 298, Աշխարհ
ամենայն - 819, Աշխարհիս մէջ - 178, Աշխարհիս սահմանն - 401, Աշխարհքն այսպէս - 680, Աշտարակ է ինձ
հրաշալի - 679, Աչերտ արծաթէ բրքայ - 1614, Աչք իմ ծովացեալ - 398, 1623, Աչքերիս արտասունք - 177, Առակ մի
այլ ասաց - 402, Առաջին դիւցազանց - 680, Առատ սիրով
երեւեցար - 1168, Առաւաւտ լուսոյ - 819, Առաւել հաւատայ - 1365, Առաւօտ պարզ լուսածագեալ - 1528, Առաւօ-
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տեան անուշ - 179, Առաւօտեան ջինջ - 175, Առաւօտեան
քաղցր - 1291, Ասա՛, Որդեա՛կ իմ միածին - 679, Ասէր՝
Վարեմ առ պահս - 1618, Աստ ինձ նոր հանդէս երկուց 1296, Աստ նոր նուագ եկն - 1295, Աստուած անեղ - 395,
Աստուած օգնէ - 394, Աստուած գոլով եւ բարերար - 1291,
Աստուած եդիր - 557, Աստուած ողորմի - 585, Աստուած
քարոզեաց - 401, Աստուածածի՛ն մայր Քրիստոսի - 239,
Աստուածածին ամէնաւրհնեալ - 526, Աստուածածին բարեաց - 396, 847, Աստուածածին կոյս - 632, 796, Աստուածածին մայր լուսոյ - 846, Աստուածանըկար պատկեր - 407, 1612, Աստուածն ամենայնի - 402, 1608, Աստուծաին շնորհաց վերին - 323, Աստուծոյ մարդասիրին 751, Ավալդի լքաստայիդում - 1614, Ար Մարիամ, պար
Մարիամ - 1202, Արազ աշտի քեաֆին ալ - 180, Արարիչ եւ
մարդասէր - 828, 921, Արարիչ Տէր - 393, Արարիչն Աստուած - 1496, Արարիչն արարածոց - 401, 548, 752, 828,
921, 1583, Արարչագործն Աստուած - 402, 1608, Արարչին
աշխարհի - 682, Արդ, ողբացէց եկեղեցիք - 959, 1092,
Արեգակն է լուսոյ ակն - 851, Արեգակնափայլ գունով լի 1077, Արեւ լուսատու տաճար - 846, Արթունք զըւարթունք 237, Արքայ ուժեղ - 729, Արօր մեղաց - 528, Աւետիք հրեշտակապետին - 351, Աւրհնեալ անուն - 398, 406, Աւրհնեալ անուն անճառ Աստուծոյ - 1612, Աւրհնեալ Աստուծոյ անունն - 818, Աւրհնեալ Հայր երկնաւոր - 406, Աւրհնեսցուք մեք - 393, Բաբէ՛, զինչ այս ողբ - 173, Բաբկէն
Սիւնին դիաթաւալ - 719, Բազկէ մատանց - 125, Բամբասողին ի շրթանց - 174, Բանալի առաջին գիրն Լիւն է 237, Բանն զհոգին կեցուցանէ - 1496, Բաշխօղ շնորհաց 1287, Բարեսիրտ Տէր - 730, Բացուին այսօր երկնից - 799,
Բեղմնաւորեալ գայ աշուն - 680, Գանգիւն բախիւն հասեալ - 298, Գառն Աստուծոյ պատարագեալ - 1077, Գարեգին գառնուկ - 177, Գարնանազայր գետոյն յափ - 175,
Գարշմզտայ եա տալայ - 180, Գարշտայ ազտր անա - 180,
Գաւազան զօրեղ եւ փայտեղէն - 1068, Գաւհար վարդըն 845, 848, Գետք արտասուաց իջեալ - 1291, Գերապատիւ
յոյժ գովելի - 899, Գըլխոյ պըսակ զարմանալի - 1198,
Գինին րախատու մտաց - 1605, Գիշերն է խաղաղ - 179,
Գնոց էառ շինական - 680, Գոչեմ առ ձեզ - 401, 561, 828,
Գովեմ սրտիւ - 1078, Գրոհ տուեալ Հայոց զօրաց - 718,
Դասքըն հրէական - 396, Դարձեալ կրկին - 709, Դարձեալ
Տրդատ արքայն - 404, Դաւանութիւն սուրբ հաւատոյ - 1226,
Դու դրախտ յեդեմայ - 394, Դրունք սրբոյ տաճարին - 173,
180, Եայ պէնիմ սէվկիւլիւ - 1242, Եթէ ի կեանս անվրդով 174, Եկա՛յք այսօր - 758, Եկար ի տես զայս - 715, Եկեալ
առ Յովասափ - 403, Եղանակ ձմերան - 680, Եղեալ հարսն
անմահին - 1120, Եղեւ այր մի արդար - 406, Ես Առաքել
նուաստ հոգի - 1607, Ես գիտէի, թէ - 547, Երբ ողջունէր
կայսեր - 723, Երգոյն կենաց Մատթէոսին - 999, Երկի՛նք
անմահ - 717, Երկինք երկնից - 1052, Եւ քան զսկիզբն 464, Զալմ եահուտիլէր - 1241, Զայս ինչ ի խոր խոցեցայ 547, Զարթի՛ր, քնարդ հոգետաւիղ - 174, Զգօն ասեն զանուն գըրքոյս - 1525, Զգօնազարդ հօրն իմոյ - 968, Զի ի
պատկեր քո - 174, Զի ոգի տխուր - 174, Զի սիրտք մարդկան - 330, Զի Տէր է փառօք - 479, Զիմաստուն մարդն 818, Զինուոր եմք Հայոց - 718, Զիս աննըմանս եւ նըմա-
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նիս - 1292, Զիս կու տանին - 552, Զճաշոց մատեանս 56, Զոչխարաց գայլն - 680, Զօհալ աստղ - 584, Էին Աստուծոյ դու - 176, Էր մեծատուն հարուստ - 174, Էր փքունաս, ով անցաւոր - 1350, Ըզբան եռամեծին Դաւթի - 670,
Ընդ ազգս այս - 175, Ընդ սրբոյն Դաւթի - 1227, Ընդէ՞ր ի
ծոց քո - 175, Ընդէ՞ր պատուական անօթ - 174, Ընդէր
այդպէս փոյթ -175, Ընկերն իմ ի քուն - 174, Ընտրեալդ
յԱստուծոյ - 848, Թագ փառաց մերոց - 56, Թաթ աստուածային - 1272, Թէ ախտանալ - 794, Թէ շատ կաֆայ չափես ի ձախ - 25, Թութակ ազնիւ - 713, Թռչնի՛կ իմ սիրուն
- 178, Թվականիս Ռ. - 400, Ի բանդ մթին - 180, Ի բարձանց Այրարատայ - 176, Ի դրախտ երկնավաշտ - 680, Ի
ժամանակիս այսմիկ - 963, Ի լռութեան գիշերիս - 175, Ի
Հաւրէ ընտրեալ - 905, Ի մեծի հրաշափառ - 846, Ի մերձիլ
գարնան - 1291, Ի մութ խաւար - 719, Ի յԵկեղեաց գաւառն - 404, Ի յորդ լիութիւն բարգաւաճ բարեաց - 1295, Ի
ներ ծաղկանց - 1364, Ի շնորհ քո յուսացեալ - 796, Ի
պատմագիրս այսպէս ճառին - 966, Ի սէր միոյդ սիրականի - 973, Ի սէր սիրելւոյդ - 970, Ի սոյն յետնեալ ժամանակի - 965, Ի սուրբ տօնիս - 974, Ի փշալից թփոց - 1290, Ի
քաղաքի թէ քան ըզչափն - 1292, Իղձ վաղեմի - 175, Իմ
սիրելի հոգւոյս թառիկ - 1291, Իմ վեհ հայրենեաց - 178,
Իմ Տէր Աստուած - 729, Ինձ վադութիւնն արի - 265, Իսկական բանդ Հօր միածին - 1364, Լան նապաստակք 680, Լացին տարերք - 717, Լերինք չքնաղ կարթեսցին 714, Լուռ է բնութիւն - 178, Լուսացել էր հինգերորդ օր 1600, Լսողութիւն է քեզ - 787, Խարանֆիլ, նարկիզ - 395,
Խաւար մտօք խոտորեցայ - 1497, Խընկի ծառի նըման ես
- 397, Խիստ գեղեցիկ է - 102, Խոստովանիմ Աստուած 809, Խոր ի սրտէ - 720, Խորհըրդեանն Աստուծոյ սպասաւոր - 905, Խրատոյ արմատն դառն է - 1533, Ծագեաʹ հեզիք - 796, Ծագեալ ի սիրտ - 795, Ծաղիկ շնորհաբոյս 1194, Ծաղկունքն ասեն - 394, 583, Ծիլ ոսկի է վարդի
թերթերն - 56, 1289, Ծնեալն յառաջ Բանն - 1363, Կաթոյգին հառաչմամբ - 714, Կաթուղիկոսն էր անղալատ 939, Կան եւթն աստեղք - 584, 855, Կան է տեղի Շիրակունւոյս - 713, Կանայք ամենայն - 962, Կարօղ բանին
օթարան - 1497, Կենդանի Աստծոյ ծառայ - 802, Հազար
կենդանակերպ - 395, Հայկազանց հանուրց - 679, Հայրենասերք արամեան - 796, Հանգոյն գետոց - 174, Հատոր
հոգւոյ - 973, Հաւասարական անկաջ - 264, Հիանալով
կարի ափշիմ - 712, Հին աւուրցն հայր արդար - 1294, Հիւսիսական կողմ աշխարհէ - 399, Հոգեշարժ քնար քո 1187, Հոգի Աստուած - 844, Հոգիս երգի - 802, Հուր է սեղանոյ իղձ - 1293, Հսկայ հզօր գեղապատշաճ - 56, Հրաման ետ հարկանել - 404, Հրաման վեհին անդարձ - 1294,
Հրեաստանի ի Բեթղեհէմ - 173, Ձայն ի հառաչ եղերերգեալ - 720, Ղազար ծառայն - 1077, Ղարիպին կեանքն է 238, Ճանապարհորդ աննըպատակ - 1599, Ճգնաւոր ոմն
կար - 899, Ճըրագ մարմնոյս - 398, Մահն ինչ անէ - 405,
Մայր հաւատոյ - 847, Մայր ցանկալի հիանալի - 1497,
Մանկունք Երուսաղէմի - 799, Մատեան ընտիր Եղիշէի 708, Մատթէոս մարդ - 1272, Մարգարէի ճշմարիտ - 177,
Մարգարէից սայ սերմանումն - 344, Մարգարտաշար մանեակ - 711, Մարդ մի էր փախուցեալ - 1609, Մարդասի-
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րութեամբ Որդիդ միածին - 1481, Մարդիկ խոհուն - 710,
Մարտիրոսաց երբեմն ի խրատին - 1053, Մաքրափայլ
վարուք փայլեալ - 1189, Մեծ են գործք աստուածային 787, Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ - 1481, Մեծ ուրախութիւն
աւետեաց - 679, Միասնական սուրբ Երրորդութիւն - 1481,
Մինդ ի յԷէն - 561, 564, 751, 1583, Միւս առաւօտ դարձեալ - 1600, Մնասցես բարեաւ - 175, Մշո երկրէն - 177,
Յաղագս ահեղ դատաստանի - 1454, Յաղագս այլոց պակասութեանց - 1452, Յաղագս անկարգ եւ անկանոն 1451, Յաղագս թէ ստանալոյ խաղաղութիւն - 1452, Յաղագս ինչ գործոց բարեաց - 1452, Յաղագս կիրթ ճիշտ
կրթութեանն - 1453, Յաղագս մեր աշխարանաց - 1453,
Յաղագս յուսոյ - 1452, Յաղագս ուղիղ դատողութեանն 1451, Յաղագս փոյթ համընթացման - 1451, Յամենահրաշ գործ արարչին - 978, 987, Յամենայն մեղաց - 395,
Յամենայն տացուք փառս - 1073, Յամենայնի յոյս վախճանի - 793, Յամէ քամին հարաւոյ - 1290, Յամէն առաւաւտ - 398, Յայն առաւօտն մինչ զայն լըսեցին - 965,
Յայտնում բանից - 527, 529, Յառաւօտ կենաց - 795,
Յարութիւն եւ կեանք - 796, Յարուցեր ես առիւծ - 711,
Յաւարտ բանիս աղերսանաց - 1495, Յաւետ Յուսալի 510, Յաւիտենական աղբիւր - 800, Յաւիտենից անմահ
Աստուած - 177, Յաւիտենից ի լերանց - 177, Յաւուր յարութեան - 846, 1052, Յիսուս էվլատ պանա - 1241, Յիսուս Որդի - 469, 809, 1100, 1172, Յիսուս փրկիչ տիեզերաց - 286, Յիսուս Քրիստոս - 1121, Յովաննէս մեծ մարգարէ - 397, Յորժամ եղեւ գարուն - 263, 1071, 1073,
Յորժամ թաղեաց ըզնայ - 404, Յորժամ ի Խոյն - 584, 855,
Յորժամ կամէր Հայրըն - 397, 238, Յորժամ Հայրն երկնաւոր - 402, Յորժամ Նաքովր ասաց - 403, Յորժամ որ լինի
Զատիկ - 1079, Յօվսէփ արհի - 708, Նազարէթ անուն 962, Նազելի ծաղիկ ես - 1079, Նետիւք աչացդ խաղաս
միշտ - 1292, Ներսէս փրկչին - 1272, Նըստեալ կանայքն
ողբային - 1052, Նոր առաւօտ մայր սուրբ յուսոյ 1288,
Նոր ինչ եկն ի յայտ արտաքոյ - 1294, Նորին արթուն
հսկողի - 270, Շառաւիղ ընտիր տոհմին Ռուբինեաց - 56,
Շարժեալ ստիպէ - 939, Շնորհաց եւ գըթութեան - 800,
Շուշան ծաղիկ եմ - 56, Շուշան հովտաց - 476, Ո՛վ դու
անծանօթ - 178, Ո՛վ Խաչատուր Արզուրումցի - 961, Ո՛վ
մեծ թագաւոր - 797, Ո՛վ Սուրբ Հոգի - 798, Ո՛վ Տէր Յիսուս
- 798, 800, Ո՛վ քահանայք - 547, Ո՜ ամենազօր եւ ամենիմաստ - 1606, Ո՜հ սիրուն առուակ - 176, Ո՜հ, այդ անուշ
ձայն - 175, Ո՜հ, թէ ո՛րքան քաղցր էր - 173, Ո՜վ պատուական հարք - 1226, Ոլոմպիադ. երկերիւրեակ - 786, Ողբամ
եւ լամ - 548, Ողջո՛յն, թռչնեկիդ - 175, Ողջոյն սիրոյ առ
քեզ - 905, Ոչ եղբարն աւգնէ եղբաւրն - 1477, Ով տիրուհի՛,
կո՛յս գովելի - 714, Ով քահանայք - 561, 564, 751, 921, Որ
գթութեամբ անքանակ - 176, Որ ի հոլովըս կենաց - 679,
Որ յակմբեալսն ի վերնատան - 174, Որդիդ Աստուծոյ 729, Որժամ տեսին ուրախական - 1021, Որպէս արբեալ ի
քուն - 1167, Որսորդ մի ըմբըռնեալ - 403, 1609, Որսորդք
անդուլ - 680, Որք զաղաւթից ըզշնորհ առին - 846, Ունայնութիւն ունայնութեանց - 803, Ուսումնասէր պատանեկաց - 722, Ուստի փութասցուք - 480, Չիք համ ի բանս երկարագոյնս - 1292, Չնաշխարհիկ մայր - 711, Պաղատա-
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նօք Աստուածածին - 1496, Պանծալի, անբիծ աղաւնի 1100, Պատճէն Հռոմոց - 330, Պարզեալ հարանցըն - 853,
Պարտաւորիս հանդէպ - 469, 1099, 1172, Պինաշըք հափս
էյլէմիշտիր - 528, Պտուղ սիրոյ առ հայրենիս - 1599, Սա
յիշատակ - 720, Սիրոյ աղբիւրն - 1365, Սիրտըս ի փորս
դողար - 398, Սուրբ Հոգի - 800, Սուրբն Յուղիտա - 238,
Սուրմայ չաքմիշ կօզլարինայ - 1303, Ստեղծողդ ամենակալ - 1076, 1080, Սրտիս խորքից - 728, Սրտից թարգման
- 466, Վաճառական մի հայ - 399, Վասն Սիւնեաց - 708,
Վասպուրական ի ծագաց - 717, Վարդան եպիսկոպոս 582, Վարդապետն Յիսուս - 582, Վարդի նման - 547, Վերառաքեմք առ Աստուած - 797, Վերըստին կազմեցաւ 582, Վերջին վկայ կոյս - 1076, Վիրաւորեալ անկեալ դնիմ 1363, Տապանակ կազմեալ - 396, Տեառն Յիսուսի գունտ 1542, Տէր Առաքել - 585, Տէր բոլորից, Տէր Աստուած - 680,
Տէրն է գրեալ - 400, Տոմար հինգ - 352, Րաբունիս վերնալոյս - 1550, Րամք հանդի հայոց ազգի - 1304, Փառք եւ
գոհութիւն - 1078, Փառք քեզ - 407, Փոքու հօտից կրօնաստանի - 1167, Փրկաւէտ մահուան քո զգինս - 1497,
Քաղցրիկ գարունն եկեալ - 1290, Քան զամենայն գործըս
բարեաց - 397, 1533, Քիմսէ պէնիպել մեզ - 845, Օգնեա՛,
ո՛վ Սուրբ Հոգի - 1101, Օրհնեսցէ չորք անկիւնն - 1076:
Ձեռ. Հմր 3056, էջ 267 հմմտ. Հմր 2867, 1ա-324բ, Հմր
3062, էջ 297 հմմտ. Հմր 98, 118ա-271ա:

ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑՔ
Պատարագամատոյց (լատիներէն) - էջ 549 (ՊՊ),
Աթանասի Աղեքսանդրացւոյ - 220, Խորհուրդ Պատարագի
- 419, 849:

ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆՔ
Ագաթանգեղեայ Պատմութիւն Հայոց - 1259, 1267,
Առստակիսի Լաստիվերցոյ Պատմութիւն - էջ 316, 745,
Բուզանդարան պատմութիւնք - 328, 384, Գրիգորի Ակներցւոյ Պատմութիւն թաթարաց - 360, Դարագլուխք 239, 330, 345, 805, Զաքարիայի Քանաքեռցւոյ Կոնդակ
Յօհաննու վանից - 104, Զաքարիայի Քանաքեռցւոյ Պատմագրութիւն - 103, Զենոբայ Պատմութիւն Տանօնոյ - 315,
326, Էօժէնի Պօռէ՝ Պատմութիւն աւերակացն Անւոյ - 353,
Թէոդորոսի Շիրակունւոյ Անցք Վահանայ Մամիկոնեան 477, Ժամանակագրութիւն - 370, Ծնունդք - 1330, Կիրակոսի Գանձակեցւոյ Պատմութիւն ժամանակաց - 741,
312, Մատթէոսի Ուռհաեցւոյ Ժամանակագրութիւն - 327,
868, 1597, Մեսրոպայ Վայոցձորեցւոյ Պատմութիւն Ներսէսի Մեծին - 311, Մարտինոսի 0պաւացւոյ Գիրք գաւազանաց - 379, 380, Միխայիլի Ասորւոյ Պատմութիւն - 343,
Միխաէլի Ասորւոյ Ի ժամանակաց զրուցից - 329, Մինասայ Համթեցւոյ Ազգաբանութիւն Հայոց - 382, Մխիթարայ
Այրիվանեցւոյ Նոր պատմութիւն - 319, Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց - 745, 1607, Մովսիսի Կաղանկատուացւոյ Պատմութիւն Աղուանից - 211, Յաղագս
թագաւորացն Հայոց - 383, 376, Յաղագս պատմութեան
սուրբ եւ աստուածային իւղոյն - 315, Յիշատակարան
Սանահնոյ վանից. Սանահնի Քէօթուկ - 134, Յոհաննու
Իմաստասիրի Սակս ժողովոց - 356, Յովհաննու Դրասխանակերտցւոյ Պատմութիւն Հայոց - 209, 351, Պատմա-
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բանութիւն Ղեւոնդեայ Մեծի - 318, Պատմութիւն Աղէքսանդրի Մակեդոնացւոյ - 824, 1061, 1617, Պատմութիւն
Դաւիթ Բէկին - 1229, Պատմութիւն Թումայի Մեծոփեցւոյ 102, 361, 328, Պատմութիւն ժողովոյն Եփեսոսի - 362,
Պատմութիւն յաղագս Սրբոյ խաչին Հացունեաց - 326,
360, Պատմութիւն սրբոյն Յոհաննու Ոսկեբերանին - 462,
Պատմութիւն Վրաց - 245, 318, Պատմութիւն տեառն Ներսիսի Լամբրօնացւոյ եւ արքեպիսկոպոսին Տարսոնի Կիլիկիոյ - 590, Պատմութիւն քաղաքին յԱնւոյ - 381, 383,
Պատմութիւնք սուրբ ժողովոցն - 187, Պօղոսի վարդապետի Սակս ժողովոց - 365, Սամուէլ յԱնեցոյ Հաւաքմունք
ի գրոց պատմագրաց - 344, Սեբէոսի Պատմութիւն Հայոց
- 591, Սկիզբն պատմութեան Չորրորդ Հայոց - 311, Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի Պատմութիւն եկեղեցական - 82,
302, 355, 593, Ստեփաննոսի Տարօնեցւոյ Պատմութիւն
ժամանակաց - 316, 326, 745, Վասն կաթողիկոսաց Հայոց - 1598, Վասն Կոստանդիանոսի թագաւորին - 327,
Վարդանայ Հաւաքումն պատմութեան - 312, 353, 373,
Տարեգրականք գրչաց - 1491, 1537։

ՍԱՂՄՈՍՔ
Սաղմոսարան - էջ 645, Կանոնագլուխք - 845:

ՎԱՐՔ ԵՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՔ
Վարք Հարանց - էջ 913, Պատմութիւն վարուց սրբոյն
Սեղբեստրոսի - 355, Վարք եւ յիշատակ Գրիգորի Տաթեւացւոյ - 526, Զմեծութենէ եւ զգերազանցութենէ սրբոյն
Ստեփաննոսի - 631, Պատմութիւն վարուց եւ մահուան
Մեսրոպայ վարդապետի - 683, Վարք Ներսիսի Շնորհալւոյ - 1265, Վասն իմաստասիրաց - 643, Պատմութիւն Է.
իմաստասիրաց - 995, Պատմութիւն համառաւտ Եղիա
մարգարէին - 997, Ի Հարանց վարուց - 117, 1211, Պատմութիւնք եւ վարք - 1059, 1066, 1274, 1531, Պատմութիւն
հայրապետաց - 344, Ընտրութիւն Գէորգ Դ. կաթողիկոսի
եւ գործք նորին - 1332, Պատմութիւն Յովասափու եւ Բարաղամու - 402, 1343, Գալստի Շիրմազանեանց Նկարագրութիւնք գործոց Կարապետ եպիսկոպոսի - 219, Պատմութիւն Մահմետի - 533, 535, Վէպք Կարթագինեայ 1605, Հայելի վարուց - 1303, Բանալի մտաց - 1375:

ՎԱՒԵՐԱԳԻՐՔ
Կալուածագրութիւն - էջ 1068, 1585, Կոնդակ 1447(ՊՊ):

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՔ
Վկայութիւնք ի Սուրբ Գրոց - էջ 863, 899, 1426, Վկայութիւնք պիտանիք - 1163, Վկայութիւնք ընդդեմ հերձուածողաց - 862, Վկայաբանութիւն Թէոդորոսի Արակլացոյն 997, Կանոնք ի Սուրբ Գրոցս - 1201, Վկայութիւնք յաղագս
Քրիստոսի - 1261, 1269:

ՏԵՍԻԼՔ
Տեսիլ Աստուածածնի - էջ 809, 907, 914, Գրիգորի Լուսավորչի - 901, 1023, Յովաննու Գառնեցոյ - 672, Մահմետի - 823:
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Ղուկասու Լօռեցւոյ - 115, 1501, 1531, 1575, Ղուկասու Լօռեցւոյ Քարոզգիրք - 659, 447, Ղուկասու Վանանդեցւոյ
Քարոզգիրք - 1506, 1511, Մասն Քարոզի իմն - 979, Յակոբայ Ադրիանապօլսոյ - 1493, Յակոբայ Ղրիմեցւոյ 467, 470, Յակոբայ Նալեան - 104, 105, 106, 109, 121,
458, 1628, Յակոբայ Նալեան Քարոզգիրք Կիւրակէից 121, 1627, 1629, Յակոբայ Նուիրակի Քարոզգիրք -1351,
Յաղագս մարդկային կրից - 69, Յոհաննու Կլեմաքսի Սանդուղք Գիրք - 25, Յոհաննու Որոտնեցոյ - 1218, Յոհանու
Մանդակունեցոյ - 997, 1003, 1006, 1469, Յոհանու Ոսկիբերանի - 1002, 1003, Յովհաննու Եզնկացւոյ - 114, 659, 1005,
1006, 1252, Նախերգանք քարոզի - 59, 627, 885,1331,
1636, Պետրոսի Արագօնացւոյ - 764, Սիմէոնի Երեւանցւոյ
- 628, 1161, 1580, 1627, Սիմէոնի Երեւանցւոյ Քարոզգիրք
- 443, Սողոմոնի - 994, 997, 1469, Վասն կանանց - 526,
Վարդանայ - 630, Տիրատուր վարդապետի - 1335։

Այս է թվական տաճկաց - 1120, Աստղաբաշխականք 1124, 1298, Բանք տոմարականք եւ տիեզերագիտականք 906, 1010, 1125, Ի Յաղագս Կաղանդաց գիտութենէ 1120, Խրատք եւ աղիւսակք տոմարականք - 57, 102, 238,
Մատթէոսի Դպիրի Բուն տոմար Հայոց եւ Հռոմայեցւոց էջ 1299, Մեկնութիւն տումարի - 583, 853, Յակոբայ
Ղրիմեցւոյ Մեկնութիւն տումարի - 57, 102, 330, 1009,
Յաղագս տումարական արուեստին - 1062, Պատճէն Հռոմայեցոց մեծ տումարի - 853, 1010, Պատճէն տոմարին
Հայոց - 329, 781, 853, 1009, Պարզատումար - 1006
(մասն), 1010 (մասն), 1048, 1265, 1673, Վասն ԲԺ.ան
կենդանակերպիցն - 330, 584, 855, 966, 1009, 1178,
Վասն մոլորակաց - 1127, Վասն չորից տարերաց - 319,
Տոմարականք - 419, 851, 856, 899, 1065, 1121, 1220,
1297, 1466։

ՏՕՆԱՊԱՏՃԱՌՔ ԵՒ ՏՕՆԱՑՈՅՑՔ

ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆՔ

Տօնապատճառք - էջ 409, 418, 450 (մասն), 1128
(մասն), Տօնացոյցք - 869, 1467 (ՊՊ), 1630 (մասն):

Առիստակիսի Վերլուծութիւնք բացերեւապէս բազմազան բայից եւ բառից - 28, 864, Գաբրիէլի Այվազեանց
Համառօտ տեսութիւն եւ բառք սանսքռիթ բարբառոյ 489, Դիոնիսիոսի Թրակացւոյ Արուեստ քերականութեան 460, 864, 1491, Համառօտ քերթողութեան - 868, Հաւաքումն բառից եւ ածանցից - 536, Մեկնութիւն բառից քերականին - 127, 460, 662, 866, 888, 1178, 1180, 1491,
Մովսէս Խորենացւոյ Յաղագս քերականութեանց - 662,
Յաղագս բայի - 1038, Յաղագս քերականութեան - 127,
994, Սահման քերականութեան - 864, Սիմէոնի Ջուղացւոյ
- 125, 860, 1638, 1649, Քերականութիւն Գէորգեայ Սկեւռացւոյ - էջ 27, 865, 866, Քերականութիւն Գրիգորի Տաթեւացւոյ - 662, Քերականութիւն Թումայի Իտալացւոյ - 1643։

ՔԱՐՈԶՔ
Աբրահամու Աստապատցւոյ - էջ 774, Անանուանց - 110,
471, 617, 811, 1057, 1160, 1257, 1333, 1342, 1366, 1423,
1467, Առաքելի Սիւնեցւոյ - 446, Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ - 113, 165, 763, 858, 1642, Բարդուղիմէոսի Մարաղացւոյ Քարոզգիրք - 1345, 1553, Բարսղի Կեսարացւոյ
- 1001, Գէորգայ Զմիւռնեցւոյ - 104, 105, 106, 107, 109,
111, 1423, 1431, Գրիգորի Տաթեւացւոյ - 114, 115, 371,
449, 520, 810, 925, 991, 992, 1057, 1529, Գրիգորի Տաթեւացւոյ Քարոզգիրք - 454, 519, 773, 857, 988, 1302,
1321, 1463, 1634, 1647, Դաւթի մարգարէի - 997, Եսայեայ Նչեցւոյ - 1331, Եփրեմի Ասորոյ - 991, 1002, 1005,
1059, 1468, Թէոփիլոսի վարդապետի - 1004, Խոսրովու
Անձեւացեաց - 416, Ղազարու Այրարատցւոյ - 1121, 1043,

ՔԻՄԻԱԿԱՆՔ
Արուեստաբանութիւն (Քիմիա) - էջ 893:

Դ.
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿ
ԱԳԱԹԱՓԱՐԹ - էջ 1181, տե՛ս Մծբին
ԱԳԱԹՈՆ - էջ 383
ԱԳԸՐԿԻ վանք ի գաւառի Խախուայ եւ Թորթոմայ - էջ 951,
953
ԱԳՈՒԼԻՍ - էջ 1371, 1377
ԱԴԱՆԱ - էջ 27, 33, 912
ԱԴՐԻԱՆՈՒՊՈԼԻՍ (Անդրիանապոլիս) - էջ 92, 513, 514,
516, 603, 1493
ԱԶԱՋԸՌՍԱՆ - էջ 1528
ԱԶԻԱԶ (Նազիան) - էջ 1121
ԱԹԷՆՔ - էջ 670, 671, 1123, 1129
ԱԹԽԱՅ - էջ 49, 54
ԱԼԱՓԱՐՍ - էջ 307, 709
ԱԼԵՉԱԼՈՒ - էջ 705, 706
ԱԼԷՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼ - էջ 56, 122, 298, 566, 713, 722, 975,
984, 986, 988, 1208, 1254, 1320

ԱԽԱԼՑԽԱ (ԱԽԼՑԽԱ) - էջ 352, 364, 432, 446, 822, 834,
840, 1118
ԱԽՈՒՐԵԱՆ գետ - էջ 480, 713, 723
ԱԿՈՌԻ գիւղ - էջ 706
ԱՂԱՒՆԱՏՈՒՆ գիւղ - էջ 1462
ԱՂԲԱԿ - էջ 1447, 1585
ԱՂԲԵՐՑ վանք ի Վայոց Ձոր - էջ 1141
ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ - էջ 31, 79, 85, 86, 87, 92, 93, 95, 96, 97,
118, 161, 162, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 199, 200, 201, 202, 273, 321, 329, 363, 364, 382,
540, 575, 596, 598, 604, 605, 607, 609, 703, 824, 900,
1123, 1220, 1238, 1263, 1270, 1271, 1373, 1374, 1378,
1379, 1380, 1381, 1394, 1671
ԱՂԹԱՄԱՐ - էջ 1589, 1590
ԱՂԹԻ արտ - էջ 1585
ԱՂԻ ծով - էջ 315
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ԱՂՁՆԻՔ - էջ 311
ԱՂՈՎԻՏ (Յաղովիտ) - էջ 347
ԱՂՈՒԱՆՔ, ԱՂՈՒԱՆԻՑ տուն - էջ 479, 512, 514, 576, 718,
874, 1133
ԱՃԱՌԱՆՑ (ԱՋԱՌԱՆՑ) այր, մերձ ի Սանահին - էջ 241,
242, 1478
ԱՄԱՅՔ (Յամայք) նահանգ ի Միջագետս - էջ 236, 348, 591
ԱՄԱՍԻԱ - էջ 509, 512
ԱՄԱՐԱՆ - էջ 273
ԱՄԵՐԻԿԱ (Նոր աշխարհ կամ Ենկիտիւնիա) - էջ 1573
ԱՄԻԴ - էջ 32, 430, 1145, 1146
ԱՄՍՏԵՐԴԱՄ (նաեւ Ամսթէլրօդամ) - էջ 911, 1230, 1361,
1676, 1677
ԱՆԱԳԷԹ գիւղ - էջ 1176
ԱՆԴԼԱՏԱԿԱՆ ովկիանոս - էջ 31
ԱՆԹԱԼԻԱ (Անթախիա) քաղաք - էջ 901
ԱՆԹԻԼԻԱՍ - էջ 128, 130, 209, 311, 312, 313, 315, 318,
352, 424, 542, 745, 746, 924, 1260, 1267, 1460
ԱՆԻ - էջ 320, 354, 355, 381, 383, 576, 591, 681, 710, 711,
712, 719, 723, 901, 1439, 1440, 1445
ԱՆԿԻՒՐԻԱ (նաեւ Կիւրոս) - էջ 196, 197, 817, 1131, 1379,
1381, 1552
ԱՆՏԻՈՔ - էջ 55, 79, 86, 89, 92, 93, 96, 98, 192, 195, 196,
199, 200, 201, 202, 273, 296, 321, 329, 382, 588, 597, 599,
603, 604, 605, 609, 611, 674, 817, 901, 903, 1028, 1060,
1120, 1124, 1132, 1133, 1220, 1261, 1269, 1277, 1375, 1537
ԱՇՏԱՐԱԿ - էջ 679
ԱՊԱՀՈՒՆԵԱՑ վանք - էջ 1652, 1653, 1654
ԱՊԱՐԱՆ - էջ 706, 1653, 1654
ԱՊԱՐԱՆԵՐ գիւղաքաղաք - էջ 1146
ԱՌԱՔԵԼՈՑ վանք - էջ 886
ԱՍԻԱ - էջ 31, 273, 324, 355, 427, 576
ԱՍԿԻ ԶԱՂԱՐ (Հոռոմէլի երկիր) - էջ 1529, 1534
ԱՍՈՐԵՍՏԱՆ, ԱՍՈՐԻՔ - էջ 448, 1468, 1507, 1512, 1618, 1619
ԱՍՏԱՊԱՏ - էջ 148, 164, 172, 1258, 1414
ԱՍՏՐԱԽԱՆ (նաեւ Հաշտարխան) - էջ 21, 465, 466, 504,
508, 512, 638, 697, 698, 892, 1067, 1104, 1282, 1287,
1288, 1330, 1448, 1626, 1640
ԱՏՏԻԿԱ - էջ 1113, 1328
ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆ - էջ 1414
ԱՐԱԲԻԱ - էջ 386, 576, 880, 901, 1108, 1178, 1535
ԱՐԱԳԱԾ լեռ - էջ 480, 712, 717, 718, 719
ԱՐԱՐԱՏ լեռ - էջ 175, 682
ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ (Արարատ) երկիր, նահանգ, գաւառ, դաշտ էջ 333, 335, 426, 538, 672, 708, 715, 719, 743, 937,
1144, 1154, 1363, 1445, 1446, 1631
ԱՐԵԳ քաղաք - էջ 85, 596
ԱՐԵՒԵԼԻՑ երկիր - էջ 1376
ԱՐԶՐՈՒՄ (Կարին) - էջ 932, 1000
ԱՐԹԻԿ - էջ 269, 480, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 720
ԱՐԻՄԱԹԻԱ - էջ 1475
ԱՐԾԿԷ - էջ 1612
ԱՐՂՆԻ - էջ 684
ԱՐՃԷՇ - էջ 1108
ԱՐՃԻՍ - էջ 347
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ԱՐՄԱՇ - էջ 653, 656
ԱՐՄԱՒԻՐ - էջ 716
ԱՐՇԱՐՈՒՆԻՔ - էջ 719
ԱՐՏԱԶ - էջ 46, 308
ԱՐՑԱԽ - էջ 677, 685, 788, 876
ԱՒԱՐԱՅՐ - էջ 479, 717, 718
ԱՒԳԱՒՐ (Լօռի) - էջ 743, 747
ԱՒԵՏԵԱՑ երկիր - էջ 901, 1108, 1167, 1178, տե՛ս նաեւ
Երուսաղէմ
ԱՒԸՆԴԱՆՑ գիւղ - էջ 813, 816, 863
ԱՒԻՆԻՈՆ - էջ 379, 475
ԱՒԽԻՆ գիւղաքաղաք - էջ 896
ԱՓՆԱԳԻՒՂ - էջ 705
ԱՓՐԻԿԱ (նաեւ Աֆրիկա) - էջ 324, 1566, 1572, 1573,
1574, 1657
ԱՔԱՅԻԱ - էջ 31
ԱՔԻՒՂԱ - էջ 92, 604
ԲԱԲԵԼՈՆ - էջ 175, 343, 382, 391, 581, 624, 812, 880, 904,
913, 966, 1106, 1231, 1366, 1429, 1436, 1531, 1572, 1622
ԲԱԲԵՐԴ - էջ 684, 1116, 1394
ԲԱՂԴԱԴ (Պաղտատ) - էջ 324, 580, 770, 904, 966, 993, 1477
ԲԱՂԷՇ - էջ 17, 18, 32, 430, 757, 762, 896, 1146, 1411, 1573
ԲԱՆԿՈՒՁՈՐ - էջ 233
ԲԱՏԱԿԱՆՑ գիւղ - էջ 1585, 1586, 1588, 1589, 1590
ԲԱՐՁՐԲԵՐԴ - էջ 1135
ԲԱՒԼՂԻ - էջ 430
ԲԱՔՈՒ (Պաքու, Բագու) - էջ 220, 711, 716, 721, 874, 1048,
1390, 1472
ԲԵԹԱՆԻԱ (Բիթոնիա) - էջ 45, 190, 273, 362, 594, 922,
1011, 1385, 1389, 1425, 1465, 1481
ԲԵԹՂԵՀԷՄ (Բեթղհէմ, Բեդղահէմ, Բէդղէեմ, Բեթլէհէմ, Բեթղէհեմ) - էջ 173, 180, 254, 410, 653, 962, 1012, 1237,
1291, 1436
ԲԵԹՈՒԼԻԱ - էջ 167
ԲԵԹՓԱԳԷ (Բեթբագէ) - էջ 1643
ԲԵՌՆ - էջ 1315, 1317
ԲԵՍԱՐԱԲԻԱ - էջ 1014
ԲԵՐԱ (Կ. Պոլիս) - էջ 740, 1233, 1234
ԲԵՐԻԱՅ - էջ 193, 966, 1128, տե՛ս նաեւ Հալէպ
ԲԵՐԿՐԻ - էջ 886
ԲԷՅՐՈՒԹ (Բիւրիտոն) - էջ 329, 384, 1237
ԲԷՐՆԱՅ գիւղ (Կարին) - էջ 1401, 1404
ԲԻՒԶԱՆԴԻԱ - էջ 335, 1290
ԲԻՒԹԱՆԻԱ (Բութանիա) - էջ 1068, 1131, 1375
ԲՂՕՔ թաղուձոր - էջ 896
ԲՈՍՓՈՐՈՍ գաւառ - էջ 188
ԲՈՒԶԱՆԴ (Կ. Պոլիս) - էջ 1340, 1371, 1376
ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ (Պուլղաիրա, Պուլկարիա) - էջ 34, 44, 46,
554, 559, 562, 646, 880, 923, 936, 944, 998, 1240, 1616
ԲՈՒՄԲԱՅԻ - էջ 1267, 1351, 1356, 1363
ԲՈՒՐՍԱ (Պուռսա) - էջ 1068
ԲՋՆԻ - էջ 426, 480
ԳԱԼԻԱ լեռ - էջ 962
ԳԱԼԻԼԻԱ - էջ 45, 124, 173, 180, 380, 916, 922, 1386, 1475
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ԳԱՂԱՏԻԱ - 94, 606, 1231
ԳԱՂԻԱՅ - էջ 86, 355, 596
ԳԱՆԳՐԱ - էջ 817, 1132
ԳԱՆՁԱԿ - էջ 207, 210, 285, 719, 723, 724, 730, 1446,
1499, 1506
ԳԱՆՁԱԿ (ի Կարին) - էջ 240
ԳԱՆՁԱՍԱՐ - էջ 677, 873, 874, 875
ԳԱՌՆԱԿԵՐ գիւղ - էջ 715
ԳԱՌՆԻ - էջ 61, 125, 937
ԳԱՐԴՄԱՆ - էջ 706
ԳԵԱՆՋԱՅ (Գանջա) - էջ 213, 217, 218, 874
ԳԵՂԱՐԴԱՅ վանք - էջ 178
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ - էջ 715
ԳԵՏԻԿ - էջ 29, 312, 326, 741
ԳԵՏԻՍԻՄՈՆ գիւղ (Վարդանաշատ) - էջ 13, 15
ԳԵՐՄԱՆԻԱ - էջ 549
ԳԵՐՄԱՆԻԿԷ - էջ 151, 156
ԳԷՈՅԳԷՈԼ - էջ 724, 730, 1446, տե՛ս նաեւ Խանլար
ԳԷՈՐԳԵԱՆ ճեմարան - էջ 1505
ԳԻՀՈՆ (Գեհոն) գետ - էջ 10, 229, 272, 320, 1398, 1401,
1412, 1449
ԳԼԱԿԱՅ վանք - էջ 1447
ԳԼԱՁՈՐ (Երկրորդ Աթենք, Գալիձոր) - էջ 1141, 1649, 1652
ԳՈՂԳՈԹԱ - էջ 962, 1089, 1184, 1241, 1291, 1622
ԳՈՂԹՆ, ԳՈՂԹԱՆ երկիր, գաւառ - էջ 26, 274, 1098, 1371,
1377, 1528
ԳՈՐԴՈՒԲԻԱՅ քաղաք - էջ 188, 189
ԳՈՐԻՍ (Կորիս, Կորես) - էջ 756, 1534
ԳՈՒԼԱԲԼՈՒ գիւղ (Ձորագլուխ) - էջ 706
ԳՌՆԵՐ - էջ 1135, 1136
ԳՐԻԳՈՐՈՒՊՈԼԻՍ - էջ 747, 1678
ԴԱԴՈՒՆԵԱՅ լեռ - էջ 1626
ԴԱՄԱՍԿՈՍ - էջ 92, 604
ԴԱՆ - էջ 1048
ԴԱՇԲՈՒԼԱՂ գիւղ - էջ 1674
ԴԱՍՏԱԿ գիւղ ի Նախիջեւան - էջ 840
ԴԱՐԱՆԱՂԵԱՑ գաւառ - էջ 850, 880, 1539
ԴԱՐԱՇԱՄԲ - էջ 671, 672, 1151
ԴԱՐԱՒՆ - էջ 850
ԴԱՐՊԱՍ - էջ 142
ԴԱՒՐԷԺ (Գանձակ) - էջ 207, 209, 210, 211, 212, 213, 273,
285, 286, 531, 1146
ԴԵԼՄԱՍՏԱՆ - էջ 273
ԴԵՐՋԱՆ - էջ 684
ԴԻԼԻՋԱՆ - էջ 715
ԴՈՆ (Տօն) գետ - էջ 697, 1022, 1104
ԴՈՒԻՆ - էջ 294, 295, 345, 912, 1133
ԴՕՊՏԻ - էջ 1443, 1444
ԵԱՆՎԵՆՍԻԱ - էջ 270, 1566
ԵԱՇ - էջ 1234, 1235, 1236
ԵԲՈՒՍ (ԵՓՈՒՍ) - էջ 990
ԵԳԱՍՏԱՐ - էջ 1585
ԵԳԻՊՏՈՍ - էջ 20, 31, 95, 105, 173, 180, 188, 190, 193,
228, 445, 596, 601, 604, 630, 893, 895, 898, 904, 966,
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1060, 1079, 1121, 1122, 1128, 1321, 1331, 1370, 1568,
1616, 1618, 1619, տե՛ս նաեւ Մսր
ԵԴԵՄ - էջ 1049, 1167
ԵԴԵՍԻԱ - էջ 541, 940, 959, 960, 1069, 1091, 1092, 1521
ԵԶԴԸՐՎԱՐ գիւղաքաղաք (Նախշէ Ջհան) - էջ 218
ԵԹՈՎՊԻԱ - էջ 273
ԵԼԵՆԵՆԴՈՐՖ - էջ 723, 724, 727, 730, 1443, 1446, տե՛ս
նաեւ Խանլար
ԵԼՈՊԱԻԼԻՍ - էջ 540
ԵԿԲԱՏԱՆ - էջ 285
ԵԿԴԱՍՏԵԱՆՑ աւան - էջ 1230
ԵԿԵՂԵԱՑ գաւառ - էջ 880, 1107, 1117, 1610
ԵՂԸՐԴՈՒՏ - էջ 843, 852
ԵՂԻՇԷ առաքեալի վանք - էջ 873
ԵՄԵՍԻԱ - էջ 161, 199, 200, 539
ԵՆԿԵԼՈՒ երկիր - էջ 1019, 1021
ԵՆԿԻՏԻՒՆԻԱ - տե՛ս Ամերիկա
ԵՆՈՄ - էջ 1599
ԵՊԻՐՈՍ - էջ 200
ԵՐԱԶ գիւղ - էջ 1610
ԵՐԱԶԳԱՒՈՐՍ - էջ 480
ԵՐԱՍԽ - էջ 480
ԵՐԵՒԱՆ - էջ 23,28, 29, 30, 38, 41, 46, 48, 102, 103, 125,
127, 129, 145, 148, 208, 210, 212, 220, 234, 235, 244,
263, 264, 265, 280, 298, 309, 311, 313, 315, 316, 325,
326, 328, 330, 362, 365, 380, 381, 393, 394, 395, 396,
398, 399, 401, 404, 405, 407, 411, 424, 460, 503, 506,
509, 530, 532, 549, 581, 632, 637, 641, 659, 672, 678,
683, 686, 697, 705, 735, 742, 744, 745, 746, 778, 781,
782, 784, 785, 786, 787, 806, 808, 834, 848, 854, 856,
867, 876, 879, 880, 882, 884, 885, 887, 888, 894, 901,
902, 909, 910, 911, 912, 923, 939, 952, 960, 963, 965,
966, 968, 969, 971, 977, 1009, 1010, 1049, 1051, 1063,
1067, 1069, 1073, 1075, 1077, 1078, 1080, 1081, 1092,
1107, 1120, 1147, 1153, 1177, 1180, 1200, 1202, 1203,
1213, 1220, 1240, 1251, 1252, 1256, 1298, 1303, 1376,
1384, 1402, 1418, 1460, 1510, 1533, 1540, 1542, 1585,
1610, 1622, 1624, 1641, 1671
ԵՐԶՆԿԱ - էջ 549, 553, 582, 880, 1144
ԵՐԻՔՈՎ - էջ 35, 420, 990, 995, 1113, 1239, 1328, 1388,
1429, 1435, 1465
ԵՐՆՋԱԿ (Էրնջակ) - էջ 1146, 1554
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ - էջ 13, 22, 29, 31, 35, 37, 42, 59, 62, 82, 85,
88, 93, 99, 107, 121, 123, 148, 166, 168, 171, 193, 222,
223, 225, 241, 249, 250, 252, 273, 292, 296, 300, 319,
320, 321, 329, 338, 343, 347, 349, 356, 359, 360, 361,
364, 372, 376, 382, 400, 412, 413, 414, 415, 455, 460,
468, 475, 478, 507, 511, 516, 525, 526, 566, 571, 576,
581, 583, 595, 599, 604, 605, 612, 617, 618, 644, 645,
655, 673, 674, 675, 684, 687, 695, 696, 705, 731, 770,
796, 799, 802, 835, 845, 880, 894, 900, 901, 916, 917,
946, 947, 955, 962, 966, 990, 995, 997, 1012, 1014,
1015, 1019, 1027, 1038, 1052, 1054, 1055, 1071, 1084,
1089, 1099, 1108, 1100, 1103, 1104, 1131, 1134, 1137,
1155, 1170, 1175, 1178, 1181, 1190, 1205, 1207, 1213,
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1214, 1220, 1235, 1236, 1237, 1239, 1249, 1260, 1261,
1262, 1263, 1269, 1271, 1276, 1313, 1336, 1347, 1350,
1358, 1359, 1361, 1364, 1367, 1376, 1380, 1386, 1388,
1389, 1408, 1410, 1420, 1429, 1431, 1435, 1436, 1442,
1447, 1465, 1493, 1510, 1525, 1536, 1557, 1566, 1567,
1569, 1613, 1627, 1629, 1631, 1643, 1675
ԵՒԴՈԿԻԱ - էջ 400, 765, 767, 771, 1236, 1340, 1431, 1631,
տե՛ս նաեւ Թօխաթ
ԵՒՍԱՐԻԱ (Իսաւրիա) - էջ 923
ԵՒՐՈՊԱ - էջ 576, 982, 1606
ԵՒՔԱՌԱ (Կեսարիա) - էջ 645, 647, 649
ԵՓԵՍՈՍ - էջ 94, 95, 98, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 256,
273, 321, 329, 359, 362, 364, 503, 538, 542, 606, 607,
611, 703, 1123, 1129, 1132, 1220, 1263, 1271
ԵՓՐԱՏԷՍ գետ - էջ 10, 117, 229, 272, 320, 880, 1398,
1401, 1412, 1449, 1509
ԵՓՐՈՆ - էջ 1178
ԶԱՌԱ գիւղ - 1477
ԶԷՅԹՈՒՆ - էջ 528
ԶՄԻՒՌՆԻԱ (Զմիւռին, Իզմիւռ, Իզմիւռին) - էջ 465, 468,
833, 840, 937, 1153, 1154, 1155, 1232, 1293, 1431,
1547, 1549, 1606, 1634
ԷԼԼԱԴԱ (ԵԼԱԴԱ) - էջ 1113, 1328 տե՛ս նաեւ Հունաստան
ԷՅՍԿ (Վիեննա) - էջ 48
ԷՆԿԻՃԱՂԱԼԱՅ (Գերմանիկէ) - էջ 151, 156
ԷՐԶՐՈՒՄ (Արզրում) - էջ 240, 696, 963
ԸՌԻՒ գիւղ - էջ 1420
ԹԱԲՈՐ լեռ - էջ 255, 360, 1018, 1175
ԹԱՄԶԱՐԱ (Թամզառա) - էջ 1340
ԹԱՒՐԷԶ (Թարվենզ, Թարվէզ, Թարվիզ) - էջ 187, 274, 430,
848, 1259, 1447, 1528, 1638
ԹԵԶԲԷ - էջ 992, 997, 1357, 1468, 1507, 1512
ԹԵՀՐԱՆ - էջ 1147
ԹԵՂԵՆԵԱՑ ուխտ - էջ 409, 429
ԹԵՂՈՒՏ (Թեղութ) - էջ 1439
ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷ - էջ 92, 604, 1373
ԹԷԲԱՍ քաղաք - էջ 1616
ԹԷՈԴՈՒՊՈԼԻՍ - էջ 1134, 1340
ԹԷՐԱԿ - էջ 31
ԹԷՔԻՐՏԱՂ (Յռատօզ) - էջ 1535, 1539
ԹԸՒԱՆՃ գիւղ (Կարին) - էջ 233, 240
ԹԻՖԼԻՍ (Տիֆլիս, Թիփլիզ) - էջ 144, 220, 357, 367, 724,
744, 1034, 1077, 1078, 1147, 1172, 1202, 1288, 1320,
1466, 1499, տե՛ս նաեւ Տփխիս
ԹԼԿՈՒՐԱՆ - էջ 237, 293, 348, 591, 673, 1261, 1269
ԹՈՐԹՈՄ - էջ 951, 953
ԹՈՒԽՄԱՆՈՒԿ ի Վան - էջ 1588
ԹՈՒՐՔԻԱ - էջ 723
ԹՕԽԱԹ - էջ 370, 767, տե՛ս նաեւ Եւդոկիս
ԻԱՍ - էջ 1619
ԻԶՄԻՐ - 648, 965
ԻԼԱԽԱՑ աշխարհ - էջ 244
ԻԼԻՈՆ քաղաք - էջ 1178
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ԻԼՈՎ քաղաք - էջ 100, 243, 244, 613, տե՛ս նաեւ Լվով, Լէօպոլիս
ԻԿՈՆԻԱ - էջ 540
ԻՍԿԱՆԴԱՐԻԱ - տե՛ս Աղէքսանդրիա
ԻՍԿԻՏԷ անապատ - էջ 1372
ԻՍՊԱՆԻԱ - էջ 189
ԻՍՐԱՅԷԼ - էջ 18, 111, 113, 154, 184, 299, 300, 320, 410,
426, 427, 447, 448, 523, 652, 654, 731, 752, 877, 917,
996, 1029, 1065, 1127, 1139, 1230, 1315, 1327, 1350,
1352, 1360, 1385, 1424, 1428, 1435, 1458, 1469, 1506,
1507, 1512, 1566, 1568, 1573, 1623, 1661
ԻՏԱԼԻԱ - էջ 31, 93, 605
ԻՐԻՑԹՈՒՄԲ գիւղ - էջ 1094
ԼԱԿԵԴՈՄԻԱ (Սպարտա) - էջ 1619
ԼԱՄԲՐՈՆ - էջ 416, 427
ԼԱՅՊՑԻԳ - էջ 1540, 1552, 1578
ԼԱՒՈԴԻԿԷ - էջ 817
ԼԵՀԱՍՏԱՆ - էջ 400
ԼԷՕՊՈԼԻՍ - էջ 64, 65, տե՛ս նաեւ Իլով, Լվով
ԼԻԲԱՆԱՆ - էջ 128, 130, 209, 311, 312, 313, 352, 424, 467,
542, 743, 746, 924, 1260, 1267, 1460
ԼԻԲԻԱ - էջ 324, 576
ԼԻԴԻ քաղաք - էջ 1275
ԼԻԿՈՅՊՈԼԻՍ - էջ 895
ԼԻՄ - էջ 311, 313, 1429, 1431, 1477, 1482, 1631
ԼԻՒՐԻԿԻԱ - էջ 273
ԼԻՔՆԻԴԵԱՅ - էջ 189
ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ - էջ 1220, 1230
ԼՈՐ գիւղ - էջ 1599, 1601
ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ անապատ - էջ 1654
ԼՈՒՍԻՆ լեռն - էջ 320
ԼՈՒՍՏՐԱ - էջ 703
ԼՎՈՎ - էջ 616, տե՛ս նաեւ Իլով, Լէօպոլիս
ԼՕՌԻ - էջ 137, 743, 747, 1406
ԽԱԶԱՆ (Կազան) - էջ 19, 21, 22
ԽԱԼԻԼ րահման - էջ 880
ԽԱԽՈՒ - էջ 951, 953
ԽԱՂՏԵԱՑ գաւառ - էջ 1116, 1394
ԽԱՆԼԱՐ (Ելենենդորֆ, Գէոյգէոլ) - էջ 724, 730, 1446
ԽԱՉԱԿԱՊ - էջ 480, 705, 706, 710, 716, 719, 722, 1444,
1445, 1451
ԽԱՍԳԻՒՂ - էջ 1296
ԽԱՐԱՍՈՒ - էջ 57, 59
ԽԱՐԿՈՎ - էջ 181
ԽԶԼՊԱՇ - էջ 21
ԽԻԶԱՆ - էջ 1144, 1411
ԽԼԱԹ - էջ 1450
ԽՈՅ - էջ 187
ԽՈՏԱՆԱՆ գիւղ - էջ 239
ԽՈՐ ՎԻՐԱՊ - էջ 409, 428, 929, 1300, 1352, 1362, 1611,
1629
ԽՈՐԱՍԱՆ - էջ 240, 354, 576, 770, 1276
ԽՈՒԹ գաւառ - էջ 896, 1074
ԽՈՒԺԱՍՏԱՆ - էջ 98, 611
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ԾԱՂԿԱՁՈՐ - էջ 307, 308, 709
ԾԱՂԿՈՑԱԾ անապատ - էջ 715
ԾԱՄՆԴԱՒ - էջ 320
ԾԱՌԱՏԱԿ անապատ - էջ 1140
ԾՈՐԾՈՐ - էջ 46, 803, 804
ԾՈՒՐ քաղաք - էջ 1618
ԾՊԱՏ անապատ - էջ 1145
ԿԱԼԿԱԹԱ - էջ 651, 740
ԿԱԼՕՆԻԱ (Կոլոնիա) - էջ 723, 724, 728, 730, 1443, 1444,
1446, տե՛ս նաեւ Ելենենդորֆ
ԿԱԽԷԹ - էջ 511
ԿԱՀԻՐԷ - էջ 220, 222, 243, 544, 689, 775, 841, 871, 1055,
1092, 1176, 1267, 1384, 1400, 1405, 1410, 1414, 1418,
1447, 1651, 1675
ԿԱՄԱԽ - էջ 850, 880
ԿԱՆԱ - էջ 21, 22, 166, 186, 222, 916, 1047, 1055, 1559
ԿԱՆԱՋԱՄԲԱ թաղ յԷրզրում - էջ 963
ԿԱՆԷՄԻՐԱՆ գիւղ - էջ 1413
ԿԱՊՈՍԻ վանք - էջ 1107, 1117
ԿԱՐԲԻ - էջ 333, 335
ԿԱՐԹԱԳԷՆ (Գարտագէն) - էջ 1380, 1605
ԿԱՐԻՆ - էջ 61, 62, 126, 233, 240, 320, 351, 352, 503, 627,
713, 720, 965, 966, 975, 997, 1000, 1335, 1340, 1401,
1404, 1510, 1633, 1637, 1638
ԿԱՐԿԱՌ - էջ 365, 371, 1509
ԿԱՐՄԻՐ ծով - էջ 154, 184, 731, 1254
ԿԱՐՍ (նաեւ` Ղարս) - էջ 588, 691, 695, 932
ԿԱՓԱՌՆԱՅՈՒՄ - էջ 341, 565, 570, 760, 916, 922, 1027,
1028, 1030, 1038, 1068
ԿԱՖԱ - էջ 59, 163, 171, 400, 408, 503, 504, 507, 573, 586,
655, 658, 949, 950, 1015, 1017, 1421, 1422
ԿԵԴԱՐ քաղաք - էջ 899
ԿԵՍԱՐԻԱ - էջ 85, 86, 99, 133, 385, 551, 596, 597, 613,
645, 647, 648, 649, 752, 817, 1041, 1042, 1121,1122,
1132, 1138, 1265, 1478, 1631
ԿԷԶ - էջ 191, 362
ԿԻԼԻԿԻԱ - էջ 31, 85, 148, 156, 383, 427, 589, 590, 596,
623, 684, 850, 923, 924, 939, 1125, 1139, 1140, 1141,
1187, 1188, 1242
ԿԻՊՐՈՍ - էջ 196, 1134
ԿՈԳՈՎԻՏ - էջ 850
ԿՈԿԻՍՈՆ - էջ 92
ԿՈՂՈՆԻԱ քաղաք - էջ 1549, 1551
ԿՈՌ գիւղ - էջ 896
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍ - էջ 30, 38, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 89,
92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 128, 130, 190, 191, 192,
193, 194, 197, 198, 199, 201, 236, 250, 296, 298, 303,
321, 329, 352, 353, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364,
366, 367, 369, 381, 407, 449, 463, 518, 525, 526, 529,
539, 540, 590, 593, 595, 597, 598, 600, 601, 603, 604,
605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 618, 651, 664,
673, 685, 703, 740, 770, 774, 834, 835, 839, 850, 944,
968, 979, 989, 1033, 1050, 1071, 1077, 1081, 1082,
1109, 1125, 1130, 1137, 1138, 1139, 1169, 1171, 1181,
1185, 1203, 1207, 1211, 1233, 1235, 1236, 1240, 1262,
1263, 1265, 1271, 1277, 1285, 1286, 1287, 1291, 1295,

1716

1296, 1297, 1299, 1325, 1333, 1340, 1379, 1381, 1383,
1384, 1455, 1456, 1554, 1570, 1573, 1582, 1592, 1593,
1627, 1628, 1631, 1634, 1672, 1675, 1676, տե՛ս նաեւ
Ստամբուլ
ԿՈՎԿԱՍ - էջ 1014, 1472
ԿՈՐԴՈՒՔ լեռն - էջ 320
ԿՈՐՆԹՈՍ - էջ 420, 880, 1619
ԿՈՒՍԱՊԱՏ գիւղ - էջ 176
ԿՈՒՐ գետ - էջ 480, 718
ԿՈՒՐՋԻՍՏԱՆ - տե՛ս Վրաստան
ԿՌԱԿԱՆՏ (Մծբին) - էջ 347
ՀԱԼԷՊ - էջ 56, 770, 966, 1409
ՀԱԼԻՁՈՐ - էջ 1229
ՀԱՂԲԱՏ - էջ 29, 137, 294, 312, 324, 1408
ՀԱՃԱՏԿԱՏԱՐ վանք (յԻլով) - էջ 246
ՀԱՃԻՂԱՐԱ (ի Բանկուձոր) - էջ 233
ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ լեռ - էջ 962
ՀԱՅԱՍՏԱՆ (նաեւ` ՀԱՅՈՑ աշխարհ, ՀԱՅՔ) - էջ 151, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 203, 290, 292, 294, 296, 354,
355, 360, 405, 479, 511, 512, 513, 535, 576, 657, 672,
679, 682, 683, 686, 708, 716, 719, 721, 722, 723, 797,
884, 886, 887, 896, 912, 921, 1050, 1059, 1084, 1101,
1124, 1125, 1127, 1136, 1146, 1231, 1232, 1237, 1261,
1264, 1269, 1290, 1294, 1295, 1335, 1352, 1359, 1411,
1420, 1445, 1446, 1467, 1585, 1593, 1594, 1599, 1610,
1611, 1614, 1623
ՀԱՆԴԱՄԷՋ գիւղ - էջ 1377
ՀԱՌԻՃ, ՀԱՌԻՃԱՎԱՆՔ - էջ 480, 705, 707, 710, 711, 713,
714, 716, 717
ՀԱՍԱՆ ՂԱԼԻ վանք - էջ 1510
ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ այգի (ի Սանահին) - էջ 142
ՀԱՐՔ գաւառ - էջ 662
ՀԱՑԵԿԱՑ գիւղ - էջ 722
ՀԱՑՈՒՏ (Կարին) - էջ 123, 126
ՀԵՐԷԹ գիւղ - 662
ՀԵՐՄՈՆԻ վանք - էջ 1144
ՀԻՒՍԵՅԻՆԻ գիւղ - էջ 1070
ՀՆԴԿԱՍԱՏԱՆ (Հնդուստան, Հնդկաց երկիր) - էջ 119, 273,
386, 515, 770, 812, 901, 993, 1182, 1343, 1352, 1363,
1366, 1581, 1607, 1610, 1621, 1676
ՀՆԴԿԱՑ ծով - էջ 576
ՀՆԾՈՒՑ գիւղ - էջ 1633, 1638
ՀՈՌՈՄԷԼԻ երկիր - էջ 1529, 1534
ՀՈՎՈՒԵՆՑ բաղչա - էջ 1585
ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ - էջ 1299
ՀՌՈՄ - էջ 78, 83, 84, 85, 89, 92, 93, 94, 99, 189, 190, 192,
195, 199, 295, 302, 303, 321, 326, 327, 329, 344, 347,
355, 359, 364, 375, 376, 377, 379, 380, 382, 383, 405,
528, 541, 581, 590, 593, 594, 595, 597, 600, 604, 605,
606, 610, 612, 613, 615, 620, 794, 853, 913, 978, 995,
996, 1059, 1061, 1134, 1137, 1138, 1143, 1146, 1220,
1262 1265, 1270, 1275, 1553, 1592, 1611, 1678
ՀՌՈՄԿԼԱ - էջ 147, 149, 291, 375, 676, 1219, 1263, 1271,
1535
ՀՐԱԶԴԱՆ գետ - էջ 307
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ՀՐԵԱՍՏԱՆ - էջ 173, 180, 410, 916, 990, 1139, 1385, 1475,
1512
ՀՐՄՈՒԶ - էջ 966
ՀՕՅ - էջ 1447
ՁԻԹԵՆԵԱՑ լեռ - էջ 45, 798, 809, 907, 914, 1006, 1061,
1389
ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ - էջ 706
ՁՈՐՈՅ վանք - էջ 223, 225
ՂԱԶԱԽ - էջ 219
ՂԱԶԱՐՈՒ վանք (ի Մուշ) - էջ 1611
ՂԱԼԱԹԻԱ - էջ 378, 381, 880
ՂԱՅՍԱՐ - էջ 1147
ՂԱՊԱԼԱՅ գաւառակ (Նիժ) - էջ 720
ՂԱՏԻՔՈ (Քաղկեդոն) - էջ 1108
ՂԱՐԱԲԱՂ - էջ 14, 948, 1499
ՂԱՓԱՆ - էջ 364, 1229
ՂԶԼԱՐ քաղաք - էջ 1094
ՂՈՒԲԱ - էջ 948, 1443, 1444
ՂՈՒԲԱԹԻ ջրաղաց - էջ 142
ՂՐԻՄ - էջ 59, 219, 347, 399, 504, 796
ՂՕԼԻՃԱՅ գիւղ - էջ 175
ՃԱԼԵԹ գիւղ - էջ 1038
ՃՈՒԼԱՄԵՐԻԿ (Ճուլեամերիկ) - էջ 1447
ՄԱԴԻԱՄ - էջ 899
ՄԱԴՐԱՍ - էջ 512
ՄԱԺԱԿ - էջ 1631
ՄԱԼԵՒ - էջ 658
ՄԱԾՆԱԲԵՐԴ - էջ 320
ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ - էջ 96, 189, 273, 414, 608, 1181, 1618, 1620
ՄԱԿՈՒ - էջ 308
ՄԱՀԼԱՄ (Մահլեմ) գիւղ - էջ 1414
ՄԱՂԱՒՈՒԶ - էջ 1420
ՄԱՄԵՍՏԻԱ - էջ 421, 1050
ՄԱՄՌՏԱՆՔԻ շրջան - էջ 1411
ՄԱՅԻՈՒՄԱ քաղաք - էջ 1630
ՄԱՆԱԶԿԵՐՏ (նաեւ Մանծկերտ) - էջ 347, 1560
ՄԱՍԻՍ լեռ - էջ 117, 175, 480, 712, 717, 718, 719, 722,
1077, 1203, 1290, 1294, 1445, 1599, 1600
ՄԱՍՐԱՏԱՊ ի Խաչակապ - էջ 1445
ՄԱՏՆԵՎԱՆՔ ի Խլաթ - էջ 1447, 1450
ՄԱՐԱՂԱ - էջ 740, 1553, 1573, 1574
ՄԱՐԱՑ աշխարհ - էջ 1620
ՄԱՐՄԱՐԱՇԷՆ վանք - էջ 175
ՄԱՐՈՒՆԱՆ գիւղ (Շօշ) - էջ 775, 776
ՄԱՔԱՅ - էջ 533, 534
ՄԱՔՐԱՎԱՆՔ - էջ 308
ՄԵԴԻՆԱ (Մէդին) - էջ 1300
ՄԵԼԻՏԻՆԷ - էջ 150, 197, 200, 236, 237, 673, 1261, 1269
ՄԵԾ ՀԱՅՔ - էջ 706
ՄԵԾՈՓ - էջ 705
ՄԵԾՈՓԱՅ ուխտ, ՄԵԾՈՓԱՎԱՆՔ - էջ 230, 328, 503, 509,
853, 854, 1009, 1142, 1203
ՄԵՍԱՐ - էջ 842
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ՄԸՍՐ - էջ 427
ՄԻՋԱԳԵՏՔ - էջ 32, 89, 236, 293, 348, 591, 601, 673, 774,
868, 1261, 1265, 1269
ՄԻՋԱԳԻՒՂ - էջ 352, 1193, 1296
ՄԻՒՐՈՍ - էջ 202
ՄԼԻՃ վանք - էջ 1141
ՄԾԲԻՆ - էջ 110, 347, 1181, 1361, 1525
ՄՇՈՅ երկիր - էջ 177
ՄՈԶԴՈԿ (Մօզդօկ) - էջ 1602
ՄՈԶՈՐԻՍ, տե՛ս Սովուղպուլաղ - էջ 711
ՄՈԹՈՎՆԷ - էջ 1618
ՄՈԿԱՑ գաւառ - էջ 1145, 1277
ՄՈՍԿՈՒԱ (Մոսկով, Մովսկով, Մասկեւ, Մօսկօվ) - էջ 48,
208, 245, 322, 932, 1074, 1232, 1601, 1678
ՄՈՒՂՆՈՒ եկեղեցի ի Թիֆլիս - էջ 133, 144, 145
ՄՈՒՐՍԻԱ գաւառ - էջ 189
ՄՕԼԵՒՕՆ - էջ 1135
ՅԱԲԱՆՏ - էջ 1232
ՅԱՍՈՒՆ (Փիլիպուպոլիս) - էջ 347
ՅԵԼԼԱԴԱ - էջ 420
ՅԵՐՍԱԲ - էջ 823
ՅԻԹՐԱԲԱՅ - էջ 534
ՅՈՎԱՍՏԻՆ - էջ 98
ՅՈՎՀԱՆԱՎԱՆՔ - էջ 104, 323, 331, 333, 334, 335, 339, 340
ՅՈՐԴԱՆԱՆ - էջ 20, 22, 396, 731, 755, 757, 805, 872, 999,
1029, 1113, 1121, 1175, 1230, 1480, 1498, 1612
ՅՈՐՄԻԱ գաւառ - էջ 1447
ՅՈՒԼԱՇ գիւղաքաղաք - էջ 371
ՅՈՒՆԱՑ երկիր - էջ 770, 1631
ՅՈՒՇՈՅ վանք - էջ 323, 336
ՅՈՒՌՈՒ (՞) - էջ 19
ՅՈՒՌՈՒՄԵԼԻ - էջ 504
ՅՌԱՏՕԶ - տե՛ս Թէքիրտաղ
ՆԱԶԱՐԷԹ - էջ 167, 173, 180, 372, 411, 962, 997, 1107
ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ - էջ 187, 408, 452, 453, 488, 640, 763, 820,
1146, 1258, 1554, 1631
ՆԱԽՇԷ ՋՀԱՆ քաղաք - էջ 218
ՆԱՐԵԿԱՅ վանք - էջ 243, 244, 268, 719, 720
ՆԱՐԿԻԶ գիւղաքաղաք - էջ 156
ՆԱՔՈՎՐԱՅ ձոր - էջ 209
ՆԵՂՈՍ գետ - էջ 541
ՆԵՐՔԻՆ ԱԳՈՒԼԻՍ - էջ 1528, 1529
ՆԵՐՔԻՆ ԿԹԱՆԱՑ - էջ 708
ՆԷՈԿԵՍԱՐԻԱ - էջ 817, 1132
ՆԻԳ գաւառ - էջ 680
ՆԻԺ գիւղ - էջ 267, 270, 714, 718, 719, 720, 722
ՆԻԿԻԱ - էջ 84, 187, 188, 189, 190, 197, 256, 345, 362,
375, 595, 598, 815, 904, 940, 1063, 1122, 1131, 1262,
1264, 1265, 1270, 1278, 1537, 1542, 1601, 1602, 1671
ՆԻԿՈՄԻԴԻԱ - էջ 86, 188, 597
ՆԻԿՈՊՈԼԻՍ - էջ 200
ՆԻՃ գաւառ - էջ 587, 588
ՆԻՆՈՒԷ - էջ 397, 448, 1157, 1238, 1468, 1469, 1470,
1507, 1512
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ՆԻՒ ԵՈՐՔ - էջ 401
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ - տե՛ս Ամերիկա
ՆՈՐ ԲԱՅԱԶԷՏ - էջ 307
ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ - էջ 697, 704, 718
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ - էջ 159, 163, 311, 633, 665, 671, 672, 689,
690, 839, 841, 865, 868, 1022, 1084, 1104, 1678, 955,
957, 1199, 1162, 1202, 1205, 1364, 1492, 1510, 1615,
1624, 1676
ՆՈՐԱՇԷՆ գիւղ - էջ 1069
ՆՈՒԽԻ - էջ 720, 722, 1034, 1038, 1534
ՆՈՒՇԱՒԱՐ քաղաք - էջ 576
ՆՊԱՏ լեռ - էջ 480, 719
ՇԱՀԱՍՏԱՆ - էջ 1146
ՇԱՀՐԻԱՐ գիւղ - էջ 682
ՇԱՄ - էջ 770
ՇԱՄԱԽԻ - էջ 719, 842
ՇԱՏԱԽ - էջ 1447
ՇԱՐՖ - էջ 966
ՇԷՆԱՂԲԻՒՐ գիւղ - էջ 1409, 1411, 1413
ՇԻՐԱԿ - էջ 269, 312, 480, 710, 711, 713, 716, 719, 720,
1523, 1526
ՇԻՒԱՆՈՒ ձոր - էջ 1230
ՇՄԱՒՈՆ լեռն - էջ 320
ՇՈՂԱԿԱԹ ի Ս. Էջմիածին - էջ 1627
ՇՈՌՈԹ - էջ 659, 664, 1075, 1631
ՇՈՒԹՍԻ - էջ 966
ՇՈՒԼԱՎԷՐ գիւղ - էջ 1466
ՇՈՒՄԼՈՒ քաղաք - էջ 1091, 1092
ՇՈՒՇԻ - էջ 173, 179, 574, 677, 948, 1180, 1469, 1471,
1472, 1474, 1495, 1608
ՇՕՇ - էջ 218, 536, 671, 672, 775, 868, 925, 926, 957,
1176, 1266, 1492
ՈԼԻՄՊԻԱԴ - էջ 321
ՈԼՈՄՊԻԱՍ լեռ - էջ 1616
ՈՂՈՔ լեռ - էջ 606
ՈՌՆԿԱՅ ձոր - էջ 144
ՈՍԿԵՔԱՐ - էջ 1146
ՈՐՄ - էջ 467
ՈՐՈՏԱՆ (Որոտեան) երկիր - էջ 1094, 1599, 1601
ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ (Օզբէգստան) - էջ 770
ՈՒՆՁՔ գիւղ (Քաջբերունիք) - էջ 227, 230
ՈՒՌՀԱ - էջ 89, 400, 576, 601, 901, 1069, 1131, 1237, 1603
ՈՒՌՈՒՄԽԱԼԱ - էջ 576, 901, 1108, 1178
ՈՒՏԻՔ - էջ 267, 270, 706, 714, 718
ՉԷՆԷՏԱ - 653, 655, 656
ՉԻԲՈՒԽԼՈՒ գիւղ - էջ 308
ՉԻՆԻՓԱԹԱՆ - էջ 1179, 1182
ՊԱԼԱԹ (Կ. Պոլիս) - էջ 589, 592, 685
ՊԱԼԱԽԱՒՐ գիւղ - էջ 1455, 1460
ՊԱԽՃԱԼԸ ԽԱՆ - էջ 59, 62
ՊԱՀՉԱՍԱՐԱ - էջ 1604
ՊԱՂԵՍՏԻՆ - էջ 86, 306, 326, 1237
ՊԱՄՓԻՒԼԻԱ - էջ 303, 597
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ՊԱՅՏԻՒՐ - էջ 1404
ՊԱՊԵՐՈՆ (Պապառօն) - էջ 1141
ՊԱՏԱՒԻԱ (Բադաւիւ) - էջ 656
ՊԱՏՄՈՍ կղզի - էջ 359
ՊԱՏՈՒԱ - էջ 1570
ՊԱՐԻՍՑ ծոց (Պարսկական ծով) - էջ 1229
ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ, ՊԱՐՍԻՑ ԵՐԿԻՐ, ՊԱՐՍԻՑ ԱՇԽԱՐՀ - էջ 96,
97, 308, 325, 326, 355, 479, 515, 599, 608, 606, 609,
610, 743, 770, 957, 1204, 1205, 1620, 1624, 1631
ՊԵԼՈՒՍ - էջ 1618
ՊԷՊՈՒԶԱ - էջ 1129
ՊԻՍԱՍ (՞) - էջ 1618
ՊՂԱՏԵԱ քաղաք - էջ 1619
ՊՂՆՁԱՀԱՆՔԻ վանք - էջ 657
ՊՈՐՊ քաղաք - էջ 315
ՊՐՈՒՍԱ - էջ 129, 132, 839, 840, 929, 1297
ՋԱՒԱԽՔ - էջ 697, ՋԱՒԱԽՔ ամրոց - էջ 479
ՋԳՐԱՇԷՆ - էջ 522
ՋՐԱԽԱՌՆՈՒԹ հանդամաս - էջ 137
ՋՐՎԻՇՏԻԿ - էջ 227
ՌՈՍԹՈՎ քաղաք - էջ 705, 1599
ՌՈՒԹԱ լեռ - էջ 1044
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ, ՌՈՒՍԱՑ ԵՐԿԻՐ - էջ 241, 638, 640, 826,
1014, 1631, 1677, 1678
ՌՈՒՍՃՈՒՔ - էջ 34, 44, 46, 554, 559, 562, 646, 880, 923,
936, 944, 946, 998, 1240, 1616
ՍԱԼՄԱՍՏ - էջ 187, 263, 1414, 1447
ՍԱՂԻԱՆՈՒ վանք - էջ 1582
ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆՔ - էջ 409, 428, 1654
ՍԱՄԱՐԻԱ - էջ 1429, 1436
ՍԱՄԵՊՈՒ (Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցի) - էջ 142
ՍԱՆԱՀԻՆ - էջ 131, 133, 134, 135, 136, 141, 143, 144, 145,
241, 294, 324, 747, 748, 886, 887, 1405, 1406, 1677
ՍԱՆԿՏ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ (նաեւ Պետերպոլիս) - էջ 316, 466,
637, 639, 640, 795, 876, 901, 1077, 1227, 1229, 1489,
1492, 1599, 1678
ՍԱՍՈՒՆ - էջ 1446
ՍԱՐԴԻԿԷ, ՍԱՐԴԻԿԱՅ - էջ 86, 189, 190, 597, 598, 1132
ՍԱՐԵՄԷՋ գիւղ - էջ 1070
ՍԵԲԱՍՏԻԱ - էջ 40, 41, 42, 954, 1012, 1237, 1263, 1277
ՍԵԼԱՄԻՅԷ (Կ. Պոլիս) - էջ 303, 304
ՍԵՊՈՒՀ լեռ - էջ 254, 255, 405, 628, 1611, 1612
ՍԵՒ լեռ - էջ 1627
ՍԵՒԱՆԱՅ լիճ - էջ 177
ՍԵՒԱՆԱՅ վանք - էջ 308, 650, 761, 763, 771, 774, 1438,
1671, 1673
ՍԷՐՄԻՍ - էջ 87
ՍԻԴՈՎՆ - էջ 186, 552, 565, 694, 1237, 1569
ՍԻՄՖԵՐՈՊՈԼ - էջ 1014
ՍԻՆԱ լեռ - էջ 1044, 1054
ՍԻՆԿԻԴՈՆ - էջ 189
ՍԻՈՆ - էջ 12, 222, 223, 225, 237, 251, 299, 346, 419, 469,
506, 523, 526, 624, 664, 684, 696, 941, 943, 956, 990,
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991, 1014, 1017, 1035, 1038, 1053, 1086, 1094, 1096,
1099, 1127, 1141, 1154, 1161, 1188, 1210, 1219, 1231,
1249, 1252, 1253, 1278, 1311, 1324, 1338, 1342, 1353,
1358, 1359, 1367, 1404, 1406, 1407, 1408, 1410, 1417,
1418, 1420, 1425, 1442, 1516, 1604, 1613
ՍԻՍ - էջ 244, 321, 375, 376, 428, 511, 527, 528, 623, 684,
716, 719, 800, 850, 1263, 1271, 1416, 1612
ՍԻՒՆԻՔ - էջ 158, 230, 322, 353, 361, 516, 585, 636, 708,
743, 1059, 1123, 1130, 1141, 1144, 1187, 1229, 1232
ՍԻՖԱԹ - էջ 1068
ՍԿԻՏ անապատ - էջ 161
ՍԿԻՒՏԱՐ (Իսկիւտար, Իւսքիւտար) - էջ 304, 354, 400
ՍՈԴՈՄ - էջ 439
ՍՈՀՐԱՏԷՐ գիւղ - էջ 181, 186
ՍՈՄՆԱՍ - էջ 165
ՍՈՎՈՒԼՊՈՒԼԱՂ, տե՛ս Մոզորիս
ՍՈՒԻՆՆԷՖՕՐԹ գիւղ - էջ 1143
ՍՈՒԿԱՒԷՏ լեռ - էջ 249
ՍՈՒՐԲ ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ
– ի Ծպատ (Մոկաց երկիր) - էջ 1145
– ի Ձորոյ վանք - էջ 225
– ի Յուլաշ գիւղաքաղաք - էջ 371
– ի Նոր Ջուղայ - էջ 163, 841, 1162, 1215, 1267, 1268,
1272, 1273, 1274, 1364
– ի Փաշիվանք, Տփխիս - էջ 1250
– տեղն անյայտ - էջ 1173, 1174
ՍՈՒՐԲ ԱՆԴՐԷԱՍ, տեղն անյայտ - էջ 692
ՍՈՒՐԲ ԱՆՆԱ, տեղն անյայտ (ի Կաֆա՞) - էջ 582
ՍՈՒՐԲ ԱՆՏՈՆ վանք ի Կաֆա - էջ 1017
ՍՈՒՐԲ ԱՌԱՔԵԼՈՑ
– յԱթխայ - էջ 49, 54
– յԱմիդ (՞) - էջ 430, 431
ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ
– յԱդանայ - էջ 33
– յԱրղնի - էջ 684
– ի Բաղէշ - էջ 1573
– ի Բատականց - էջ 1585, 1586, 1588, 1589, 1590
– ի Դաւրէժ (Գանձակ) - էջ 210, 211
– յԷնկիճաղալայ - էջ 156
– ի Կարկառ - էջ 371
– ի Կարին - էջ 1000, 1335, 1340, 1633, 1637, 1638
– ի Կարս - էջ 695
– ի Կ. Պոլիս - էջ 1082
– ի Հռոմկլայ - էջ 150
– ի Ձորոյ վանս - էջ 225
– ի Ղրիմ - էջ 1443
– ի Ճալէթ գիւղ - էջ 1038
– ի Մատնեվանք - էջ 1447, 1450
– ի Մեսար - էջ 842
– ի Յովհանավանք - էջ 333, 335
– ի Նոր Ջուղայ - էջ 839, 841, 1676
– ի Պախճալը Խան - էջ 62
– ի Սանահին - էջ 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 241,
747, 886, 1406, 1677
– ի Սոֆիայ - էջ 1477
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– ի վանս Ագըրկի - էջ 953
– ի վանս Ապահունեաց - էջ 1654
– ի վանս Մեծոփայ - էջ 1142
– ի վանս Սրբոյ Յակոբայ - 885
– ի վանս Սրխու - էջ 1487
– ի Տաթեւ - էջ 517, 523
– ի Տանակերտ գիւղ (Գողթն) - էջ 274
– ի Տումարզայ - էջ 646
– ի Փաշիվանս, Տփխիս - էջ 1247, 1250
– ի Քռնայ - էջ 740, 1143
– տեղն անյայտ - էջ 888, 890, 1407, 1408
ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ անապատ ի Շոռոթ - էջ 659, 664
ՍՈՒՐԲ ԲԵԹՂԵՀԷՄ ի Նոր Ջուղայ - էջ 868
ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ
– յԱւընդանց գիւղ - էջ 816
– ի Բատականց - էջ 1588
– ի Թըւաճ (Կարին) - էջ 240
– ի Լիմ - էջ 1482
– ի Կողոնիայ - էջ 1551
– ի Նոր Ջուղայ - էջ 1624
– ի Պալախաւր գիւղ - էջ 1460
– ի Ստամպօլ - էջ 1084
– ի Վան - էջ 1587
– տեղն անյայտ - էջ 586, 889, 1001, 1006, 1068
ՍՈՒՐԲ ԳԻՐԳ (Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորի՞չ) եկեղեցի - էջ 1438
ՍՈՒՐԲ ԳՈՂԳՈԹԱՅ ի Գետիկ - էջ 29
ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ
– ի Գետիկ - էջ 29
– ի Խոր Վիրապ - էջ 428
– ի Կաֆայ - էջ 507
– ի Հռոմկլայ - էջ 150
– ի Վանեվան (Ներքին Կթանոց) - էջ 708
– ի Տաթեւ - էջ 517, 523
ՍՈՒՐԲ ԵՐԻՑՄԱՆԿԱՆՑ
– ի վանս Սրբոյ Յակոբայ - էջ 885
– տեղն անյայտ - էջ 1650
ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ - էջ 12, 20, 26, 41, 48, 49, 56, 82, 101,
102, 103, 122, 132, 133, 136, 139, 140, 144, 176, 186,
201, 203, 209, 210, 211, 212, 214, 220, 240, 244, 254,
256, 267, 268, 272, 291, 302, 303, 307, 308, 333, 335,
339, 352, 355, 441, 443, 444, 452, 453, 466, 468, 469,
476, 481, 482, 488, 490, 491, 493, 498, 511, 514, 515,
546, 553, 558, 561, 565, 566, 570, 574, 588, 613, 620,
629, 634, 649, 650, 652, 672, 677, 682, 684, 686, 694,
704, 706, 716, 721, 733, 741, 743, 747, 748, 754, 760,
767, 771, 774, 776, 795, 821, 825, 829, 831, 835, 841,
845, 864, 866, 874, 881, 890, 896, 903, 914, 935, 937,
957, 958, 972, 975, 977, 984, 986, 988, 1014, 1017,
1038, 1047, 1048, 1053, 1078, 1080, 1084, 1094, 1096,
1097, 1099, 1100, 1101, 1103, 1115, 1127, 1136, 1154,
1158, 1160, 1161, 1162, 1171, 1172, 1188, 1202, 1216,
1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1254, 1264, 1279, 1282,
1287, 1290, 1296, 1320, 1330, 1332, 1335, 1341, 1346,
1351, 1352, 1356, 1357, 1358, 1361, 1362, 1363, 1366,
1380, 1390, 1404, 1406, 1420, 1462, 1467, 1470, 1472,
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1478, 1486, 1497, 1505, 1517, 1518, 1530, 1539, 1541,
1550, 1551, 1552, 1573, 1574, 1578, 1580, 1589, 1591,
1592, 1593, 1594, 1599, 1623, 1625, 1626, 1627, 1631,
1638, 1649, 1650, 1654, 1674, տե՛ս նաեւ Վաղարշապատ
ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ի Վան - էջ 1247, 1587
ՍՈՒՐԲ ԹԱԴԷՈՍ
– յԱրտազ - էջ 43, 48
– ի Վան - էջ 1588
ՍՈՒՐԲ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ վանք ի Խաչակապ - էջ 1444, 1445,
1449, 1451
ՍՈՒՐԲ ԹԵՂԹԱՓ - էջ 1539
ՍՈՒՐԲ ԹԷՈԴՈՐՈՍ ի Կաֆա - էջ 1017
ՍՈՒՐԲ ԹՈՎՄԱՅ
– յԱգուլիս - էջ 1371, 1377
– ի Նոր Ջուղայ - էջ 690
ՍՈՒՐԲ ԹՈՐՈՍ, տեղն անյայտ - էջ 586
ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ
– յԱղթամար (՞) - էջ 585
– ի Ղրիմ - էջ 59
– մերձ ի Խիզան - էջ 1144
– ի Նախիջեւան - էջ 452, 453
– ի Նոր Նախիջեւան - էջ 1104
– ի Սելամիյէ (Սկիւտար) - էջ 304
– տեղն անյայտ - էջ 899
ՍՈՒՐԲ ԿԱԹՈՂԻԿԷ
– ի Սանահին - էջ 747, 1406
– յԷջմիածին - էջ 1014
ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ
– ի Ծպատ (Մոկաց երկիր) - էջ 1145
– ի Կապադովկիայ - էջ 385
– ի Կեսարիայ – էջ 1631
– ի Մուշ - էջ 1447, 1510
– ի Յովհանավանք - էջ 333, 335, 336, 339, 340
– ի Տարօն - էջ 1334
– տեղն անյայտ - էջ 145, 264, 315, 405, 510, 559, 562,
1076, 1611, 1673, 1674
ՍՈՒՐԲ ԿԱՐՄԻՐ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ի Գետիսիմոն գիւղ - էջ 15
ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻ
– յԱմստերդամ - էջ 1676
– յԱսպահան - էջ 1266
– ի Հռոմ - էջ 794
ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏ
– ի Կաֆայ - էջ 504
– ի Պալաթ (Կ. Պոլիս) - էջ 592
– ի Վըլաշհերնայս - էջ 1299
ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐ ի Վենետիկ - էջ 1198, 1592
ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԴՆԱՂԱՒՆԵԱՑ ԽԱՉ (տեղն անյայտ) - էջ 304
ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻՆՈՍ ի Սրխու վանք - էջ 1487
ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊԱՅ բլուր ի Խաչակապ - էջ 1445
ՍՈՒՐԲ ՄԻՆԱՍ
– ի Մարունան - էջ 776
– տեղն անյայտ - էջ 817, 820
ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ
– ի Բատականց - էջ 1585
– յԵրուսաղէմ - էջ 478, 1100, 1103, 1104, 1207, 1214, 1361
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– (Ծառով) յԵրզնկայ - էջ 1144
– ի Կապոս, յԵկեղեաց գաւառ - էջ 1117
– ի Ձորոյ վանս - էջ 225
– ի Նոր Ջուղայ - էջ 1205, 1624
– տեղն անյայտ - էջ 883, 885, 962
ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ի Կաֆայ - էջ 950
ՍՈՒՐԲ ՅՈՎԱԿԻՄ ԵՒ ԱՆՆԱ յԵւդոկիայ - էջ 771
ՍՈՒՐԲ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ
– յԱմրդոլու վանս - էջ 32
– ի գիւղն Պալախաւր - էջ 1460
– յԵղըրդուտ - էջ 843, 852
– ի Թէքիրտաղ (Յռատօզ) - էջ 1539
– ի Նոր Ջուղայ - էջ 1624
– ի Սպեր - էջ 1335
– ի վանս Սրբոյ Յակոբայ - 885
– ի վանս Սրխու - էջ 1487
ՍՈՒՐԲ ՄԻՔԱՅԷԼ ի Պալատ (Կ. Պոլիս) - էջ 685
ՍՈՒՐԲ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ
– ի Նոր Նախիջեւան - էջ 1084
– ի վանս Ապահունեաց - էջ 1652, 1653, 1654
– տեղն անյայտ - էջ 548, 550
ՍՈՒՐԲ ՆՇԱՆ
– ի Բատականց - էջ 1588
– ի Հաղբատ - էջ 685, 1408
– ի Ղրիմ - էջ 399
– ի Պալախաւր - էջ 1460
– ի Սեբաստիայ - էջ 41, 42
– Վասլոյ (Թագաւոր), տեղն անյայտ - էջ 1539
– ի Վարագ - էջ 314, 535
– տեղն անյայտ - էջ 151, 152, 1002, 1029, 1447, 1653, 1654
ՍՈՒՐԲ ՇՈՂԱԿԱԹ ի Սուրբ Էջմիածին - էջ 256, 713
ՍՈՒՐԲ ՈՒՐԲԱԹ ի Դօպտի - էջ 1443, 1444
ՍՈՒՐԲ ՊԵՏՐՈՍ ի Բումբայ - էջ 1356
ՍՈՒՐԲ ՊՕՂՈՍ ԵՒ ՊԵՏՐՈՍ
– յԱւընդանց գիւղ - էջ 816
– ի Հռոմ - էջ 528, 1553
– ի Վան - էջ 322
– ի Տումարզայ - էջ 646
ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ
– ի գիւղն Շէնաղբիւր - էջ 1413
– տեղն անյայտ - էջ 562
ՍՈՒՐԲ ՍԱՆԴՈՒԽՏ ի Վան - էջ 1588
ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ
– ի Բատականց - էջ 1588
– ի գիւղն Պալախաւր - էջ 1460
– ի Գողթն - էջ 1098
– ի Յուշոյ վանս - էջ 336, 340
– յԵրզնկայ - էջ 553
– յԷնկիճաղալայ - էջ 156
– յՈւնձք գիւղ - էջ 230
– տեղն անյայտ - էջ 145, 586, 888-9, 890
ՍՈՒՐԲ ՍԻՈՆ ի վանս Կապոս - էջ 1117
ՍՈՒՐԲ ՍՈՓԻԱ
– ի Կ. Պոլիս - էջ 95, 1181
– ի Սիս - էջ 428
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ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅ
– յԱստապատ - էջ 148, 172
– ի Դարաշամբ - էջ 672, 1151
– ի Զմիւռնիայ - էջ 1293, 1549
– ի Թաւրէզ - էջ 274
– ի Կողոնիայ - էջ 1551
– ի Մցկուն - էջ 26
– յերկիրն Որոտան - էջ 1094
– ի Նախիջեւան - էջ 831
– յՈւնձք գիւղ - էջ 230
– (Սաղի) - էջ 175, 718, 719
– տեղն անյայտ - էջ 160, 692, 771, 777, 778
ՍՈՒՐԲ ՕԳՍԷՆՏ, տեղն անյայտ (ի Կաֆայ՞) - էջ 582
ՍՈՒՐԽԱԹ (Ղրիմ) - էջ 219, 347, 1441, 1443
ՍՈՒՐՍԿ - էջ 267, 649, 797,
ՍՈՖԻԱ (Սֆիու) - էջ 1473, 1477
ՍՊԱՀԱՆ (ԱՍՊԱՀԱՆ, ԻՍՊԱՀԱՆ) - էջ 531, 536, 633, 690,
715, 763, 775, 776, 868, 925, 926, 957, 1146, 1162,
1175, 1176, 1259, 1266, 1267, 1272, 1492, 1576, 1624,
1626, 1637, 1638
ՍՊԵՐ - էջ 1335
ՍՏԱՄԲՈՒԼ (Իստամպօլ) - էջ 321, 378, 381, 399, 406, 963,
1084, 1092, 1390, 1611
ՍՏԱՒՐԱՊՕԼ - էջ 1599
ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ վանք ի Խաչակապ - էջ 269, 477,
481, 709, 710, 716, 717, 719, 721, 722, 724
ՍՐԲՈՑ ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ յԵրուսաղէմ - էջ 655
ՍՐԽՈՒ վանք - էջ 1483, 1487
ՎԱՂԱԹՆԻ վանք - էջ 776
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ - էջ 100, 104, 136, 137, 148, 228, 280, 303,
326, 327, 328, 356, 538, 613, 684, 714, 949, 965, 975,
1123, 1267, 1550, 1552, 1578, 1613, 1627, տե՛ս նաեւ
Սուրբ Էջմիածին
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ (Վայձոր) - էջ 1141
ՎԱՆ - էջ 117, 318, 322, 1243, 1247, 1447, 1581, 1585,
1587, 1590, 1637
ՎԱՆԱՅ լիճ - էջ 1585
ՎԱՆԵՎԱՆ - էջ 708, 1444
ՎԱՇԻՆԳՏՈՆ - էջ 148
ՎԱՌՆԱ - էջ 560
ՎԱՍԱԿԻ գիւղ - էջ 141
ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ - էջ 269, 359, 717, 721, 1446
ՎԱՐԱԳ - էջ 257, 258, 314, 361, 535, 721, 890, 1090,
1439, 1441
ՎԱՐԴԱՆԱՇԱՏ - էջ 15
ՎԱՐԴԱՆԱՍԱՐ - էջ 644
ՎԵԱՏԿԱ (Վեաթքա) - էջ 1597, 1599
ՎԵՆԵՏԻԿ - էջ 24, 53 (Վնէժ), 128, 148, 162, 246, 300, 304,
329, 384, 398, 521, 525, 526, 528, 541, 728, 763, 794,
809, 810, 852, 909, 968, 970, 1029, 1198, 1230, 1260,
1268, 1448, 1592
ՎԵՐԻՆ ԱԳՈՒԼԻՍԻ վանք - էջ 782
ՎԵՐԻՆ արտ - էջ 1585
ՎԵՐԻՆ ՔՌՆՈՅ վանք - էջ 1143, 1146
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ՎԷՆՆԱ - էջ 80
ՎԸԼԱՇՀԵՐՆԱՅՍ, քաղաք ի Հունգարիա - էջ 1299
ՎԻԵՆՆԱ - էջ 48, 540, 658, 856, 879, 1015
ՎԻՆԻՈՒՍ, տե՛ս Աւինիոն
ՎԻՉԷՆՑԱ - էջ 653
ՎՆԷԺ - տե´ս Վենետիկ
ՎՐԱՍՏԱՆ (Վրաց թագաւորութիւն, Վրաց տուն, Վիրք) - էջ 29,
134, 136, 240, 246, 354, 479, 576, 696, 1078, 1176, 1404
ՎՐԿԱՆ գաւառ - էջ 295
ՏԱԹԵՒ (Եւստաթէ, Ստաթէ) վանք - էջ 515, 517, 521, 523,
531, 772, 1094, 1144, 1212
ՏԱԹՈՒԱՆ (Դաթուան) լեռ - էջ 1278
ՏԱՅՔ - էջ 134, 219
ՏԱՆԱԿԵՐՏ գիւղ - էջ 1377
ՏԱՆԱԿԵՐՏ գիւղ (Գողթն) - էջ 274
ՏԱՇԻՐ - էջ 241
ՏԱՐԲԵՐՈՒՆԻ - էջ 886
ՏԱՐՍՈՆ - էջ 55, 83, 89, 236, 294, 296, 300, 301, 303, 589,
590, 600, 627, 673, 674, 683, 939, 1125, 1139, 1141,
1166, 1261, 1262, 1269, 1271, 1593
ՏԱՐՕՆ - էջ 307, 311, 314, 315, 320, 325, 326, 717, 722,
860, 1181, 1334
ՏԱՒՐՈՍ (Տօրոս, Տորոս) լեռ - էջ 303, 427, 880, 1375, 1141
ՏԱՓԱԼԱՂՔ - էջ 896
ՏԱՓԱՎԱՆ - էջ 1439
ՏԷՐԱՒԱՆՍԱՐԱ (Քարաւանսարա) - էջ 1376
ՏԷՓՐ - էջ 137
ՏԻԲԵՐԵԱՅ ծով- էջ 962, 1385
ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ - էջ 470, 1145
ՏԻԳՐԻՍ գետ - էջ 10, 229, 272, 320, 1398, 1401, 1412, 1449
ՏԻԶԲՈՆ - էջ 479
ՏԻՒՐՈՍ - էջ 186, 552, 565, 694, 754, 1237, 1475, 1568,
1569, 1618
ՏՂՄՈՒՏ գետ - էջ 175
ՏՈՌՈՄԷՆ - էջ 1274
ՏՈՒՄԱՐԶԱ - էջ 643, 646
ՏՈՒՐ - էջ 1599
ՏՐԱՊԻԶՈՆ - էջ 383, 959, 960
ՏՐԻՏԵՆՏ քաղաք - էջ 75
ՏՓԽԻՍ - էջ 134, 219, 542, 683, 685, 721, 1247, 1445, տե՛ս
նաեւ Թիֆլիս
ՑՂՆԱ - էջ 26, 1098
ՓԱՇԻՎԱՆՔ ի Տփղիս - էջ 137, 1247, 1250
ՓԱՌԱԿ գիւղ - էջ 640
ՓԱՐԻԶ (Բարիզ, Պարիս) - էջ 345, 347, 576, 900, 1181, 1201
ՓԱՐՊԻ (Փարբի) - 1462
ՓԱՓԵՍՏԻԱ - էջ 1231, տե՛ս նաեւ Մամեստիա
ՓԹԱՌԻՃ գիւղ - էջ 1654
ՓԻԼԻՊՈՒՊՈԼԻՍ - էջ 347
ՓԻՉԱՒՆՔ - էջ 896
ՓԻՍՈՆ գետ - էջ 10, 229, 272, 320, 1398, 1401, 1412, 1449
ՓԻՒՆԻԿԻԱ - էջ 326
ՓՌԻՒԳԻԱ - էջ 96, 608
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ՔԱՂԱՆԷ դաշտ - էջ 812
ՔԱՂԴԷ - էջ 576, 901
ՔԱՂԿԵԴՈՆ - էջ 79, 89, 350, 360, 367, 600, 619, 856, 860,
912, 1108, 1123, 1263, 1265, 1268, 1271, 1304
ՔԱՄՇԿԻԹ - էջ 643
ՔԱՆԱՆ - էջ 799, 803
ՔԱՇԵՐ գիւղ (Գողթն) - էջ 23, 26
ՔԱՋԲԵՐՈՒՆԻՔ - էջ 120, 227, 230, 1108
ՔԱՍԱՂ գետ - էջ 679, 706
ՔԱՐԱՒԱՆՍԱՐԱ (Տէրաւանսարա) - էջ 1376
ՔԱՐՀԱՏ - էջ 871, 874
ՔԱՒԹՆԻ գիւղ ի Սեբաստիա - էջ 954
ՔԱՓՐԱԹԱ - էջ 1289
ՔԵՌՈՒՇԷՆ գիւղաքաղաք - էջ 896
ՔԷՇԻՇՔԱՆԴ - էջ 714
ՔԻԼԻ - 1330
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ՔԻՇՆԵՒ - էջ 1014
ՔՈԹՐՈՄ - էջ 1599
ՔՈՐԷԲ լեռ - էջ 1622
ՔՈՒՐԴԻՔԵԱՆ երկիր - էջ 364
ՔՌԻ արտ - էջ 1585
ՔՌՆԱՅ - էջ 740
ՕԴԷՍԱ - էջ 1014
ՕՇԱԿԱՆ - էջ 722
ՕՍԻՏ (Աւսիտ) աշխարհ - էջ 1576
ՕՏԱՄԻՇ գիւղաքաղաք (մերձ ի Զմիւռնիայ) - էջ 468
ՖԻԼԻՊԷ - էջ 1240, 1243, 1244. տե՛ս նաեւ Պլովդիվ
ՖՌԱՆԿԱՑ աշխարհ (Հռոմ) - էջ 1611
ՖՌԱՆԿԱՑ երկիր - էջ 769
ՖՐԷՆԿԻՍՏԱՆ - էջ 982

Ե.
ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿ

ԱԲԱՍ
– Գրիգոր Ձորափորեցի, թարգմ. Վարուցն Սեղբեստրոսի ի
678 թ. - էջ 303, 613
– Բագրատունի, եղբայր Աշոտ Ա.-ի, Թ. դ. - էջ 352
– հայր Գրիգոր վրդ.-ի, ԺԲ. դ. - էջ 135, 138
– (շահ Ապազ, Ապաս) Ա. Մեծ շահ, թգւր Պարսից, 15871629 թթ. - էջ 240, 1145
– Բ. Փոքր շահ, թգւր Պարսից, 1642-1666 թթ. - էջ 140, 141,
333, 335, 339, 690, 868, 874, 957, 1205, 1654
– յշտկծ - էջ 161
– Շիքայսդայ, տաղասաց, ԺԷ-ԺԹ. դդ (՞), տաղ. «Բիր
բախչայնըն» - էջ 263
– գրչփ. - էջ 146
ԱԲԱՍԻԱ, սուրբ - էջ 1375
ԱԲԳԱՐ
– թգւր Հայոց, Ա. դ. - էջ 722, 745, 918, 1006, 1501
– հայր Գրիգորի, ԺԷ. դ. - էջ 586
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– (Աբկար) գրչփ. - էջ 322
– (Աբկար) գրչփ. - էջ 1260
ԱԲԴԻՇՈՒ, եպս. Ասորւոց - էջ 1265
ԱԲԴԻՈՒ մարգարէ - էջ 1164, 1669
ԱԲԴԼՄՍԵՀ, նհտկ. Դ. դ., Վկայաբանութիւն - էջ 1278
ԱԲԴՈՒԼ (Ապտուլ) բէկ, հայր ստացող Հայրապետ Ագուլեցու, 1728 թ. - էջ 1082
ԱԲԵՆԵՐ արքայ, հայր Յովասափու, յշտկծ ի Պատմութեանն
Յովասափու - էջ 403, 1607, 1609, 1610
ԱԲԷԼ
– Ադամորդի - էջ 271, 320, 449, 526, 663, 904, 905, 967,
1350, 1503, 1508, 1513, 1532
– արքեպս. Մխիթարեանց, գրիչ եւ հեղինակ յԷջմիածին,
Չափաբերականք` ձեռ. Հմր 3142, 1873 թ. - էջ 677, 681,
682, «Անեղ անսահման Աստուած» - էջ 678, «Աշտարակ է ինձ հրաշալի» - էջ 679
ԱԲԷԼՈՒՀԻ, քոյր Աբէլի - էջ 904

ԱԲԻՄԵԼԻՔ, ածշնչկն - էջ 1427, 1433
ԱԲԻՈՒԹ, որդի Ահարոնի, ածշնչկն - էջ 1429, 1435
ԱԲԻՍՈՂՈՄ
– ածշնչկն - էջ 624, 625, 1426, 1432, 1565
– սրկ., սրբ., նհտկ. 311 թ., ի տաղս եւ գանձս - էջ 248
– (Ափիսողոմ) 1474 թ. յշտկծ - էջ 1397
– եղբօրորդի յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ. դ. - էջ 1654
ԱԲԽԱԶ (Ափխազ) վկայ նուիրատուութեան, ԺԹ. դ. - էջ 242
ԱԲՈՒՍԱՅԻԴ (նաեւ՝ Բուսայիդ) բժիշկ, Յաղագս կազմութեան մարդոյ - էջ 637, 639, 663, 1126
ԱԲՐԱՀԱՄ
– Նահապետ, յշտկծ - էջ 41, 413, 416, 578 735, 877, 934,
935, 1052, 1139, 1162, 1253, 1257, 1258, 1277, 1331,
1368, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1432, 1433, 1434,
1435, 1436, 1481, 1501, 1573, 1607, 1623, ի գանձս - էջ
255, ի թղթի Պօղոսի - էջ 299 (ՊՊ), ի ճառս - էջ 437, ի
քարոզս - էջ 467, յաղօթս - էջ 483, ի ճառս - էջ 540,
յԱռակս - էջ 581, գրչփ. - էջ 1104
– Մամիկոնեից եպս., Ե. դ. - էջ 510, 1133
– միայնակեաց - էջ 162
– վրդ., 1234 թ. - էջ 138
– Անկիւրացի, ԺԵ. դ., Ոտանաւոր. «Յինըն հարիւր եւ երկու» - էջ 407
– կր., գրիչ Հմր 3338 ձ-ի, 1587 թ. - էջ 1417, 1419, 1420
– (Արբրհամ) եղբայր յետին ստացող Մարտիրոսի, ԺԶ. դ.
- էջ 1096
– քհյ, ստացող Հմր 3352 ձ-ի, 1628 թ. - էջ 1473, 1477, 1478
– գիրչ Հմր 3382 ձ-ի, ի Լոր գիւղ, 1660 թ. - էջ 1599, 1601
– յետին ստացող Հմր 3037 ձ-ի, յԱստապատ, 1690 թ. - էջ 172
– սրկ., 1691-1693 թթ., յշտկծ - էջ 930
– (Աբրիհամ) հայր ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
– խոհարար, հոգեւոր զաւակ Զաքարիայի Քանաքեռցւոյ,
ԺԷ. դ. - էջ 340
– Շահվերտունց, ԺԷ-ԺԸ. դդ. - էջ 1075, 1076
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– վրդ., կնքդրշմ, 1717 թ. - էջ 510
– դպիր, տրց, որդի Արզօոմլումցի տէր Յոհանի, 1721 թ. էջ 322
– Բ. Խոշաբեցի կթղկս Հայոց, 1730-1734 թթ. - էջ 1161
– վրդ. Աստապատցի, ստացող Հմր 3062 ձ-ի, 1766 թ. - էջ
291, 298, կնքդրշմ - էջ 299, Ներբողեան - էջ 774, յշտկծ 1229
– յշտկծ, 1771 թ. - էջ 1022
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1466
– յշտկծ, ԺԸ.-ԺԹ. դդ. - էջ 1187
– յշտկծ, 1807 թ. - էջ 1534
– վրդ. Աստուածատուրեան Վաղարշապատցի, օրինակ է
շնորհել Յովսէփ Բժշկեանին, ի Տխղիս, 1827 թ. - էջ 685
– յշտկծ - էջ 894
– հայրապետ - էջ 1220
– կնքդրշմ - էջ 1182
– վրդ., կնքդրշմ - էջ 1350
– յշտկծ, ԺԹ. դ.- էջ 1187
– Առաքելեանց, բարերար Թարգմանչաց վանքի, ԺԹ. դ. էջ 1445
– Արզումանեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– գրչփ. - էջ 460
– գրչփ. - էջ 518
– գրչփ. - էջ 554
– գրչփ. - էջ 682
– գրչփ. - էջ 1320, 1440
ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԱՇՈՏ - էջ 411, 424, 616, 782, 894
ԱԲՐԵՂՄԱՆ, գրչփ. - էջ 1260
ԱԳԱՊԻՈՍ եպս. Մակեդոնի - էջ 96, 608
ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ (Աթանգեղոս), պատմիչ, Ե. դ., Պատմագիրք - էջ 542, 1259, 1260, 1266, 1267, 1268, 1272,
1273, ի Դաշանց թուղթ - էջ 375, յշտկծ - 1133, 1180,
1260, 1268, 1657, 1660
ԱԳԱԹՈՆ սրբ - էջ 1314
ԱԴԱՄ
– նախահայր - էջ 25, 37, 79, 110, 115, 173, 180, 210, 211,
239, 251, 312, 320, 321, 322, 345, 353, 373, 380, 411,
449, 450, 526, 527, 539, 663, 710, 735, 774, 783, 805,
856, 877, 881, 884, 887, 901, 904, 907, 922, 938, 939,
962, 967, 992, 1009, 1033, 1066, 1080, 1107 (ՊՊ),
1111, 1125, 1199, 1220, 1221, 1283, 1304, 1306, 1307,
1308, 1323, 1343, 1426, 1427, 1429, 1430, 1433, 1436,
1437, 1468, 1489, 1496, 1500, 1503, 1508, 1513, 1531,
1585, 1599, 1637, 1646, ի տաղս - էջ 382, 393, 394,
395, ի քարոզս - էջ 811, 812, մնրնկր - էջ 941, 955, 1012,
1015, 1105, գրչփ.- էջ 1516, 1604
– (Աթամ) եղբայր տէր Բարսեղի, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
– վրդ., առաջնորդ Սուրբ Խաչի ի Ղրիմ, 1753 թ. - էջ 59
ԱԴԱՆԱՅ, վկայ եղբայրանալու, 1700 թ. - էջ 559
ԱԴԻ (Ատի) հօրեղբայր Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի, 1608 թ. - էջ 227
ԱԴԻԲԷԿ - տեʹս ԱՏԻԲԷԿ
ԱԴՈՆԻԱ, որդի Դաւթի, ածշնչկն - էջ 1428, 1434, 1667
ԱԴՈՆՑ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ - էջ 127, 460, 782, 866, 876, 880,
882, 885, 888
ԱԴՕ, գրչփ. - էջ 1320
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ԱԶԱԹԼՈՒ, դուստր Գրիգոր մեկենասի, 1692 թ. - էջ 1273
ԱԶԱՄԱԹ, կին յետին ստացող Աբրահամի, 1690 թ. - էջ 172
ԱԶԱՏ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
ԱԶԱՐԵԱՆ ԼԵՒՈՆ - էջ 148
ԱԶԱՐԷ, գրիչ Հմր 3177 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 805, 812
ԱԶԱՐԻԱ
– աբղյ, 1500 թ. - էջ 15
– Ա. Ջուղայեցի կթղկս Սսոյ՝ 1584-1601 թթ. - էջ 1145
– դպ., գրիչ եւ կազմող ի Նոր Ջուղայ - ձ-ր Հմր 3036, 1662
թ, էջ 159, ձ-ր Հմր 3194, 1676 թ. - էջ 865, 868, 869, Հմր
3291Բ., 1651-1654 թթ. - էջ 1202-1205, 1206
– Ջուղայեցի, ԺԶ-ԺԷ. դդ., Տաղ. «Արարիչ Տէր քաղցրացաւ» - էջ 393
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 372
– քհյ, հայր Ներսէս գրչի, ԺԷ. դ. - էջ 746, 747
– վրդ. Իւղագերցի, յշտկծ, ԺԷ-ԺԸ. դդ. - էջ 574, կնքդրշմ - էջ
574
– (Ազար) գրչփ. - էջ 1260
ԱԶԻԶ
– մայր Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
– յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
– կին Ամիրասլանի, 1592 թ. - էջ 240
– հօրաքոյր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– դուստր Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– քոյր ստացող Զալի, 1683 թ. - էջ 1177
– Առարեցի, կին Աւետարանը նորոգել տուող Առաքելի,
ԺԷ դ. - էջ 233
– հօրեղբայր ստացող Մինաս վրդ. Խախտեցու, 1729 թ. էջ 1395
– մայր յետին ստացող Ղուկաս աբեղայի, 1742 թ. - էջ
1408
– գրչփ. - էջ 878
ԱԶԻԶՄԷԼԻՔ, մայր Միքայէլ գրչի, 1462 թ. - էջ 231
ԱԶԻԶՋԱՆ, յշտկծ, 1612 թ. - էջ 1614
ԱԶՆԻ, կողակից Աւետարանի յետին ստացող Կիրակոսի,
1462 թ. - էջ 231
ԱԶՏԱՄԱՇԽ խոջա, քեռի Աւետարանի յետին ստացող
Տէրաւագի, 1532 թ. - էջ 151
ԱԷՏԻՈՍ իշխան, յշտկծ ի թղթի Կելեստիանոս պապի, Ե. դ.
- էջ 198, 199
ԱԹԱԲԷԿ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 141
ԱԹԱՆԱԳԻՆԷ հայրապետ, նհտ. Դ. դ., ի գանձս - էջ 254,
յշտկծ - էջ 325, 1090, 1447 (ՊՊ)
ԱԹԱՆԱՍ
– Աղեքսանդրացի, 296-372 թթ. - էջ 78, 84, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 331, 360, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601,
602, 817, 869, 1060, 1125, 1263, 1264 1375, Պատարագամատոյց - էջ 219, 220, մնրնկր - էջ 219, Յաղագս
խոստովանութեան - էջ 238, ի գանձս - էջ 249, Կանոնք էջ 284, 503, 508, 622, 704, 1131, 1203, 1537, Ներբողեան
ի սուրբ Խաչն - էջ 296, Հարցմունք - էջ 353, 364, 525, 618,
Դաւանութիւն - էջ 376, 902, Մեկնութիւն ս. պատարագին էջ 575, 576, ի բանից - էջ 814, 1165, Հարցմունք - էջ 1071,
1376, 1597, 1598, 1671, 1672, Թուղթ առ Եպիկտիմոն
եպս. Կորնթացւոց - էջ 1379, 1381, Ճառք - 1394
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– նհտ. - էջ 703 (ՊՊ)
– Ուռհայեցի, ԺԱ. դ. 2րդ կէս-մօտ 1144 թթ. - էջ 894
– յշտկծ, 1755 թ. - էջ 1330
ԱԹԱՆԷՍ, գրիչ Հմր 3140 ձ-ի, ԺԵ. դ. կէս - էջ 671, 676
ԱԹԱՊԷ, հայր ստացող Թորոսի, ԺԷ. դ. - էջ 1382
ԱԼԱՄ
– քոյր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 233
ԱԼԱՅՂՈՒԼԻ, հօրեղբօր որդի Աւետարանի յետին գնող
Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԱԼԱՎԷՐԱՆ, յշտկծ, 1695 թ. - էջ 842
ԱԼԲԵՐՏ ՄԵԾ, 1193-1280 թթ., Համառօտ հաւաքումն աստուածաբանական ճշմարտութեանն - էջ 1105, 1150
ԱԼԵՔՍԱՆ
– կր., եղբայր Մեծոփայ առաջնորդ Ստեփանոս վրդ.-ի,
1462 թ. - էջ 231
– աբղյ, ուսուցիչ Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
– ուսթայ, յշտկծ, 1462 թ. - էջ 231
– (Ալիքսան) դպիր, գրիչ Հմր 3245 ձ-ի, յԵնկելու երկիր,
1626 թ. - էջ 1019, 1021
– (Էլէքսան) յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
– (Ալէքսիանոս) գրիչ Հմր 3078Բ. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 371, 372
– հայր ձ-ի յետին գնող Մէլիքսէթի, 1728 թ. - էջ 16
– կնքդրշմ, 1740 թ. - էջ 948
– (Ալէքսանիոս) յշտկծ, 1804 թ. - էջ 468
– Արզումանեան, յշտկծ, 1827 թ. - էջ 1495
– գրչփ. - էջ 16
– գրչփ.- էջ 1282
– գրչփ.- էջ 1378
ԱԼԵՔՍԻՈՍ
– Ա. Կոմնենոս, կայսր Բիւզանդիոյ` 1081-1118 թթ. - էջ 331
– (Ալաքսիոս, Ալեքսանոս) փեսայ, պրոպոստրատոր, 1165 թ.
- էջ 421, 1050
ԱԼԹՈՒՆ
– կողակից Միրջի, ԺԸ. դ. - էջ 756
– կին Նազարէթի, ԺԹ. դ. - էջ 1351
ԱԼԹՈՒՆՊԱՇ, գրչփ. - էջ 948
ԱԼԻ
– որդի Մարանայ, յշտկծ - էջ 534
– տաղասաց, ԺԷ-ԺԹ. դդ (՞), տաղ. «Դուր իմ դուլայն» - էջ
263
– խոջա - էջ 1144
ԱԼԻԲԷԿ, որդի Թաթարի, ԺԷ. դ. - էջ 142
ԱԼԻԽԱՆ
– հող է վաճառեյ Սանահնի Սարգիս պարոնտէրին, ԺԷ. դ.
- էջ 141
– ննջեցեալ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
ԱԼԼԱՀՎԵՐԴԻ
– որդի Եկանի եւ Թանկազիզի, 1698 թ. - էջ 696
– (Ալայվետի) որդի Ատիբէկի, ԺԷ. դ. - էջ 143
– (Ալահվերտի) Էրզրումցի, 1765 թ. - էջ 1390
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 762
ԱԼՄԱՍ, կին Սիմէոնի, 1681 թ. - էջ 504
ԱԽԻԱՅՆԱՊԷԿ, յշտկծ, 1355 թ. - էջ 1144
ԱԿԱԿԻՈՍ
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– (Ակակ) եպս., յաջորդ Եւսեբիոս Կեսարացու, Դ. դ. - էջ
86, 89, 97, 597, 610
– եպս., Բերիոյ, Դ-Ե. դդ. - էջ 193, 199, 200
– եպս. Մելիտենէի, Ե. դ., Ճառ - էջ 197
– հայրապետ Կ. Պոլսոյ, Ե. դ., Թուղթք - էջ, 357, 358, 366,
367, 1263, 1268, 1271
ԱԿԱՍ, յշտկծ ի Գիր ջերման - էջ 407
ԱԿԵՂԴԱՄԱ, բացատրութիւն անուան - էջ 913
ԱԿԻՆԵԱՆ ՆԵՐՍԷՍ - էջ 658
ԱՀԱՐՈՆ
– եղբայր Մովսէս մարգարէի, յշտկծ - էջ 346, 347, 578,
733, 962, 1331, 1428, 1429, 1435
ԱՀԱՐՈՆԵԱՆՑ ԳԷԴԷՕՆ, Մատենադարանին է նուիրել Հմր
3041, 3042 ձեռագրերը, 1902-3 թթ. - էջ 208, 210, 214
ԱՀԼԻ
– դուստր ստացող Պարոնի, 1556 թ. - էջ 562
– մայր Թորոս գրչի, 1568 թ.- էջ 1482
ԱՀԼԻՄԵԼԻՔ, կողակից յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ.
դ. - էջ 1654
ԱՀՄԷԴ (Ահմետ) սուլթան, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 382, 1229
ԱՂԱԲԱԲ
– գրիչ Հմր 3285 ձ-ի, յԱսպահան, 1683 թ. - էջ 1175, 1176
– Դաւրէժցի, եղբայր Խաչատուրի, ԺԸ. դ. - էջ 518
ԱՂԱԲԷԳ
– (Աղայբէկ) քոյր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի,
ԺԶ. դ. - էջ 232
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1030, 1031
– մայր Փաշենց Մխիթարի, 1712 թ. - էջ 1588, 1589
– (Աղաբէկ) մայր Գուլինարի, ԺԷ. դ. - էջ 1490
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - 1586
ԱՂԱԲԷԿԵԱՆ ԼԻԴԱ - էջ 365
ԱՂԱԶԱՐ, կր., Աւետարանը կազմել տուող, 1655 թ. - էջ 15
ԱՂԱԹՈՆ, անապատական ճգնաւոր - էջ 1373, 1374
ԱՂԱԼԱՐ փաշայ, գրչփ. - էջ 976
ԱՂԱԽԱՆՈՒՄ, դուստր ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. էջ 1404
ԱՂԱՃԱՆ, գրչփ. - էջ 1280
ԱՂԱՄԱՏ խան, 1795 թ. - էջ 1499
ԱՂԱՄԻՐ (Աղայմիր) հօրեղբօր որդի Աւետարանը նորոգել
տուող Թուրապի, 1608 թ. - էջ 227
ԱՂԱՅՋԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆ, փոխ է տուել Հմր 3044 հայատառ
պարսկերէն Աւետարանը, 1853 թ. - էջ 218
ԱՂԲԱԼ Աստապատցի, հայր Սարգսի, 1727 թ. - էջ 777, 778
ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ
– (Աղեքսանդր, Իսկանտարիաս, Սկանտարիաս) Մակեդոնացի, Ք. ա. 356-323 թթ., Թուղթ առ Աղեքսանդր - էջ
130, 368, 643, 910, յշտկծ - էջ 382, 662, էջ 900, 935,
989, 1370, 1494, 1561, Պատմութիւն - էջ 824, 1061,
1615, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624,
1626, Արիստոտէլի Յաղագս առաքինութեանց առ
Աղեքսանդր թագաւոր - էջ 1334, 1491, մնրնկր - էջ 1615,
1616, 1617
– (Աղեկսանդր) Եռոսանի, մնրնկր - էջ 1616
– եպս. Կ. Պոլսոյ, Դ. դ. - էջ 86, 597
– Աղեքսանդրացի, Դ. դ., Թուղթք - էջ 187, 1671, 1672
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– վանահայր, Ե. դ., յշտկծ ի թղթի Կիւրղի - էջ 201
– Ա. Ջուղայեցի, կթղկս Հայոց, 1706-1714 թթ., Թուղթ առ
Կղեմէս - էջ 132, Հաւաքումն բանից - էջ 1163, 1164,
1166, 1266
– Բ. Բիւզանդացի, կթղկս Հայոց, 1753-1755 թթ. - էջ 59,
կնքդրշմ - էջ 1442
– (Աղէկսանթր) մհտ., յշտկծ, 1765 թ. - էջ 1390
– Գալամաթոյ Մեսինացի, Անտառ նորագոյն մտածմանց
- էջ 645, 647, 649, 1570
– Ա. կայսր Ռուսաց, 1801-1825 թթ. - էջ 356, 1526
– Բ. կայսր Ռուսաց, 1856-1881 թթ. - էջ 717
– (Աղեքսանդր) Գ. կայսր Ռուսաց, 1881-1894 թթ. - էջ 1444
– թգւր, յշտկծ - էջ 369
– յշտկծ - էջ 320
– յշտկծ - էջ 345
– (Աղեքսանդր) յշտկծ - էջ 1565
ԱՂՈՒԱՆ (Աղվան) յշտկծ, 1722 թ. - էջ 1182
ԱՂՈՒԲ, որդի ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487, 1488
ԱՂՈՒԹ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
ԱՂՈՒԹԵԿ, յշտկծ - էջ 1587
ԱՂՈՒՄ, գրչփ. - էջ 1198
ԱՃԱՆ, որդի Պաղիի եւ Նազլուխանի, 1684 թ. - էջ 524
ԱՃԱՌԵԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ - էջ 965
ԱՄԱԶՈՒՆ, մնրնկր - էջ 1617
ԱՄԱԼԵԱՆ ՀԱՅԿ - էջ 778, 781, 784, 785, 786, 787, 879,
882, 884, 885, 887, 888, 912, 913, 914, 1049, 1067,
1107, 1177, 1180, 1671
ԱՄԱՍ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - 1586
ԱՄԱՍԻԱ
– թգւր - էջ 1203, 1571, 1637
– մայր Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԱՄԱՏ, հայր ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ. - էջ 223
ԱՄԱՏՈՒՆԻ ՍԱՀԱԿ վրդ., 1856-1917 թթ. - էջ 208, 210,
214, 274, 286, 460, 554, 560, 562, 566, 574, 742, 745,
748, 880, 890, 1148, 1228, 1292, 1294, 1516, 1540,
1548, 1574, 1578, 1580, 1590, 1598
ԱՄԲԱԿՈՒՄ մարգարէ - էջ 1359, 1428, 1669
ԱՄԲՐՈՍԻՈՍ սրբ - էջ 65, 67, 91, 119, 603, 1165, 1313, 1339
ԱՄԷՐԻԳՈՍ Վէսպուցիոս, ԺԵ- ԺԶ. դդ. - էջ 1573
ԱՄԻՐ, որդի Միտիչի, այգի է նուիրել Սանահնի ուխտին,
1633 թ. - էջ 142
ԱՄԻՐԱՂԱ, որդի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
ԱՄԻՐԱՍԱԹ, եղբայր Աւետիք Ջուղայեցու, 1635 թ. - էջ 1624
ԱՄԻՐԱՍԼԱՆ, եղբայր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 239, 240
ԱՄԻՐ ԲԱՀԱԲ (Բահապ, Ամիրբհաբ) մօր հետ այգի է
նուիրել Սանահնի վանքին, 1514 թ. - էջ 135
ԱՄԻՐ ԳՈՐԻԳՈՐ, հայր Մաղաքիա գրչի, 1494 թ. - էջ 1118
ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ
– Ամասիացի, 1420/25-1496 թթ., բժիշկ, Բառգիրք Անգիտաց անպէտ - էջ 877, 879, յշտկծ - էջ 880
– (Ամիրտօլվաթ) հայր ստացող Մինաս վրդ. Խախտեցու,
1729 թ. - էջ 1395
ԱՄԻՐ-ԴԱՅՈՒԹ, Խիզանի քուրդ տեղակալ, ԺԵ. դ. - էջ 889
ԱՄԻՐԶԱՅ, որդի Լանկ Թամուրի, ԺԵ. դ. - էջ 430
ԱՄԻՐԽԱՆ
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– վկայ է եղել հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 137
– հող է վաճառել Սանահնի Սարգիս պարոնտէրին, ԺԷ. դ.
- էջ 141
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 142
ԱՄԻՐՀԱՍԱՆ Տէփրըցի, հայր Էվանէսի, ԺԷ. դ. - էջ 137
ԱՄԻՐՄԵԼԻՔ, պապ Մաղաքիա գրչի, 1494 թ. - էջ 1118
ԱՄԻՐՋԱՆ
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– յշտկծ, 1718 թ. - էջ 1182
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - 1586
ԱՄԻՐՋԻՀԱՆ, եղբայր Մաղաքիա գրչի, 1494 թ. - էջ 1118
ԱՄԻՐՍԱՐԳԻՍ
– հայր Ստեփանոսի, 1462 թ. - էջ 231
– (Արիր) Սարգիս, որդի Մարտիրոսի կամ Սալարի՝ եղբայր յետին ստացող Խաչատուր եպս-ի, ԺԵ. դ. - էջ 953
– (Ամիր Սարգիս), դպիր, գրիչ Հմր 3109 ձ-ի, ի Սպահան,
1680 թ. - էջ 531, 536
ԱՄԻՐՍՔԱՆԴԱՐ, հօրեղբայր Մաղաքիա գրչի, 1494 թ. - էջ
1118
ԱՄՈՆ ճգնաւոր, Դ. դ. - էջ 90, 601, 1373, 1620
ԱՄՈՎՍ մարգարէ - էջ 378, 1566, 1668
ԱՄՌԻԿՈՍ եպս. - էջ 376
ԱՄՐԱՄ, գրչփ.- էջ 98
ԱՅԻՈՍ հայր - էջ 161
ԱՅԼԱ, յշտկծ, 1626 թ. - էջ 1021
ԱՅԼԱԶ, վկայ է եղել եղբայրանալու, 1700 թ. - էջ 559
ԱՅԼՊԱՆԴ, միրզայ, յշտկծ, 1498 թ. - էջ 226
ԱՅՊԻՔԱ, մայր ստացող Գրիգորի կողակից Խաթունպիքայի, 1716 թ. - էջ 1443
ԱՅՊՍԱՆ, գրիչ, 1696-1701 թթ. - էջ 1304
ԱՅՎԱԶ (Էվազ)
– որդի Ադիի եւ Գուզալի, 1608 թ. - էջ 227
– որդի տէր Վարդանի եւ Փարիխանի, 1664 թ. - էջ 273
– (Աեվազ) ԺԹ. դ., գրչփ. - էջ 1258
– յշտկծ - էջ 1073
ԱՅՎԱԶԵԱՆ (Այվազովսկի) ԳԱԲՐԻԷԼ արքեպս., 1812-1880
թթ., Համառօտ տեսութիւն եւ բառք Սանսքռիթ բարբառոյ - էջ 489, 492, յշտկծ - էջ 649, 650, 652, 716, 721
ԱՆԱԹՈՆ (Անաթովն) իմաստասէր - էջ 97, 609
ԱՆԱԽԻԴԱ, մնրնկր - էջ 1616
ԱՆԱԿ ՊԱՐԹԵՒ, հայր Գրիգոր Լուսաւորչի, մհ. 287 թ.,
յշտկծ - էջ 326, 1276
ԱՆԱՅԻ խանում, դուստր Դաւիթ ստացողի, 1692 թ. - էջ 1273
ԱՆԱՆԱՅԷԼ հրեշտակ - էջ 982
ԱՆԱՆԻԱ
– առաքեալ - էջ 321(՞), 1311
– Շիրակացի, Է. դ., Պատճէն տումարի - էջ 102, Թիւք որչափութեան կտակարանաց - էջ 344, Հարցմունք եւ լուծմունք - էջ 368, Մատենագրութիւնք - էջ 411, 894, Բանք էջ 422-424, Խրատք - էջ 815, յշտկծ - էջ 986, Քարոզ յաղագս խոնարհութեան - էջ 1643
– Նարեկացի, մհ. մօտ 980 թ., Խրատք - էջ 582, 1157,
Վասն աղօթից եւ խոստովանութեան - էջ 1503

1735

868

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

– Սանահնեցի, մհ. 1070ական թթ., Ընդդէմ երկաբնակացն - էջ 292, Քարոզ - էջ 1342, 1346, Սակս անխտիր
հաղորդելոյն յունաց - էջ 1134
– հայրապետ, 1597 թ. - էջ 1404
– դպիր, եղբօրորդի Զաքարիա գրչի, ԺԵ. դ.- էջ 1410
– (Անանիէս) եղբայր գրիչ Ոսկանի, 1687 թ. - էջ 696
– վրդ., կնքդրշմ, 1775 թ. - էջ 1179
– կնքդրշմ - էջ 1602
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1068
ԱՆԱՊԻՔԱՅ
– քոյր ձ-ի ստացող Խաչատուր եպս-ի, 1575 թ. - էջ 1017
– քոյր Ալմասի, 1681 թ. - էջ 504
ԱՆԱՍԵԱՆ ՅԱԿՈԲ - էջ 404, 848, 911, 1220
ԱՆԱՍՏԱՍ
– քհյ Սինայեցի, Դ-Ե. դդ., Բան պաղատանաց (աղօթք) էջ 1054
– քհյ Անտիոքացի, Ե. դ. - էջ 98, 201, 541, 611
– Ա. կայսր Բիւզանդիոյ, Ե. դ. - էջ 359, 367, Հատուած ի
Թղթոյ ընդդէմ հերձուածողաց - էջ 1265
ԱՆԱՔԱՐՍԻՍ Սկիւթացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԱՆԱՔՍԻՄԱՆԴՐՈՍ Միլետացի, իմաստասէր, Ք. ա. 610540ականներ - էջ 1333
ԱՆԳԷԱՍ մարգարէ - էջ 1669
ԱՆԴՐԱԿ, հայր Վարդխաթունի, 1746 թ. - էջ 1656
ԱՆԴՐԷԱՍ
– առաքեալ - էջ 321, 329, 692, 1138
– Կապադովկիացի, Ը. դ., Մեկնութիւն Յայտնութեանն
Յովհաննու - էջ 55, 1120, 1255
– վրդ., տաղերգու, ԺԴ. դ., Տաղք եւ գանձք. «Այսօր անդրանիկ Հօր» - էջ 253, «Վեհից թագաւորն այսօր» - էջ 253
– (Անտրիաս) սրկ., որդի Ծատուրի, 1588 թ. - էջ 1482
– երէց, գրիչ Հմր 3116 ձ-ի, 1667 թ. - էջ 561, 566
– եղբայր Աւետարանի ստացող Սուքիասի, ԺԷ. դ. - էջ 18, 19
– գրիչ եւ ստացող Հմր 3391Բ. ձեռ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1642,
1644-1647
– (Անտրէաս) բժիշկ, ԺԸ. դ. (՞) - էջ 388
– (Ադրեաս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– եպս., 1862 թ. - էջ 711
– Արտավիլեցի, հայր Յովհաննէսի, յշտկծ ի Դատաստանագրի Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ. - էջ 699
ԱՆԴՐԻԱՆ, յշտկծ - էջ 894
ԱՆԴՐՈԽԻԱՆԷ, ԺԹ. դ., յշտկծ - էջ 1246
ԱՆԴՐՈՆԻԿՈՍ սրբ, Վարք - էջ 703 (ՊՊ)
ԱՆԴՐԵՅ Փառակեցով, յետին յիշատակագիր, 1851 թ. - էջ 826
ԱՆԹԱՌԱՄ
– կողակից ձ-ի ստացող Մարգարէի, 1680 թ. - էջ 1093
ԱՆԹԱՌԱՆ
– կին Կիրակոսի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– կին Գէորգի, ԺԹ. դ. - էջ 1351
ԱՆԹԻՊԱՏՐՈՍ Եդովմայեցի, հայր Հերովդէսի - էջ 1121
ԱՆԹՐՈՎԻՏՈՍ հերձուածող - էջ 132
ԱՆՁՐԵՒ, կողակից Յակոբ Ջուղայեցի վաճառականի, ԺԷ.
դ. - էջ 767, 769, 772
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ԱՆՆԱ
– մայր Մարիամայ Աստուածածնի, յշտկծ - էջ 110, 111,
320, 1125, 1496, ի տաղս եւ ի գանձս - էջ 256, 406, ի
շարականս - էջ 955, 1011, 1016, 1020, 1417, 1613,
մնրնկր - էջ 941, 1010, 1011, 1015, 1659,
– մայր Սամուէլ մարգարէի - էջ 1429, 1435
– նախկին քահանայապետ - էջ 1057
– մայր Կիւրեղ Երուսաղէմացու, նհտ. 360-ական թթ., ի
գանձս - էջ 250
– եղբօր կին Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, 1631 թ. - էջ 664
– մայր Վարդան արքեպս.-ի, 1694 թ. - էջ 586
– դուստր (՞) Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
– քոյր Յակոբ Ջուղայեցի վաճառականի, ԺԷ. դ. - էջ 769
– մայր մհտ. Յարութիւնի, ԺԸ. դ. - էջ 842
– դուստր մհտ. Յարութիւնի, ԺԸ. դ. - էջ 842
ԱՆՆԱԽԱԹՈՒՆ, դուստր Աւագ երէցի, ԺԵ. դ. - էջ 859
ԱՆՈՅՇ (Անոշ) վկայ է եղել նուիրատւութեան, ԺԷ. դ. - էջ 139
ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ նահապետ Հայոց - էջ 1599
ԱՆՏԻԳՈՆՈՍ, մնրնկր - էջ 1617
ԱՆՏԻՈՔՈՍ իշխան, Ե. դ. - էջ 195, 320
ԱՆՏԻՊԱՏՐՈՍ - էջ 1622
ԱՆՏՈՆ
– Անապատական (Թեբայեցի) սրբ., 251-356 թթ., Վարք էջ 85, 596, յշտկծ - էջ 73, 90, 120, 602, 869, 1375, 1447
(ՊՊ), ի տաղս եւ գանձս - էջ 248, 397, մնրնկր - էջ 1010,
1012, 1015
– սրբ. Փատուացի - էջ 100, 614
– (Անտոնիոս) հայր - էջ 162
– հայրապետ, յշտկծ, 1367 թ. - էջ 1652
– եղբայր յետին ստացող Յակոբ քհյ-ի, 1474 թ. - էջ 1397
– (Անդոնինոս) Գովիդին Լէմօվիչէնսացի, Փիլիսոփայութիւն - էջ 475, 725, 728
– հայր Մարտիրոսի, ԺԷ. դ. - էջ 137
– որդի Ներսէսի եւ Բանաւշի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– կր., Յովհաննէս կր.-ի հետ ստացել են Հմր 3137 Քարոզգիրքը, ԺԷ. դ. - էջ 657, 659, 660
– դպիր, գրիչ նախագաղափար օրինակի ի Կ. Պոլիս, 1798 թ.
- էջ 685
– պապ մհտ. Յարութիւնի, ԺԸ. դ. - էջ 842
– (Անտօն) աղայ, ԺԸ.-ԺԹ. դդ. - էջ 1187
– (Անտօն) վրդ. նուիրակ Երուսաղեմի ի Սուրբ Էջմիածին,
1821 թ. - էջ 1420
– աբղյ, պարոնտէր, գրիչ եւ ստացող Հմր 3026 ձ-ի, ԺԹ. դ.
- էջ 111, 121, 122
ԱՆՏՈՆԻՆՈՍ վկայ - էջ 419
ԱՆՏՈՆԻՈՍ սրբ. - էջ 1211, 1372, 1373, 1374
ԱՇԽէՆ թագուհի, Դ. դ. - էջ 645
ԱՇՈՏ
– թգւր, Հարցումն եւ պատասխանի Եզնկայ - էջ 814, 817
– Ա. Բագրատունի, Հայոց թգւր, 885-890 թթ. - էջ 359, 576,
901, 1262, 1270
– Բ. Երկաթ, Հայոց թգւր, 914-928 թթ. - էջ 721
– Գ. Ողորմած, Հայոց թգւր, 953-977 թթ. - էջ 136, 312, 722
– հայր Գրիգորի, 1217 թ. - էջ 138
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ԱՊԱԼՈՅ (Ապլոց) իշխան, 1284. թ., խնդրող տաղի Յովհ.
Երզնկացւոյ - էջ 977, 978, 987
ԱՊԱՂԱ, մոնղոլ խան, որդի Հուլայուն խանի, ԺԳ. դ. - էջ 354
ԱՊՈՎ, վկայ է եղել նուիրատւութեան, ԺԹ. դ. - էջ 242
ԱՊՈՂԻՆԱՐՈՍ (Ապօղինար) եպս. Ղաւոդիկեայ Ասորւոց էջ 88, 599, 1265
ԱՊՏԼԽԱԼԻԼ Մղրցի, յշտկծ - էջ 894
ԱՌԱՇԻՍ, յշտկծ ի Պատմութեանն Յովասափու - էջ 403
ԱՌԱՔԵԼ
– հայր Դոմինիկոսի, 1337 թ. - էջ 1143
– վրդ. Բաղիշեցի, մօտ 1380-1454 թթ., Տաղք եւ գանձք.
«Ահա ասեմ բան գովելի» - էջ 847, 1053 «Ամենայն
փառք մարդոյ» - էջ 847, «Այբն Աստուծոյ» - էջ 939,
«Այբէն մինչեւ ի Քէն» - էջ 847, «Այսաւր անճառ Բանն»
- էջ 253, «Այսաւր եհաս հրաման» - էջ 183, 400, 547,
555, 751, 761, 828, 1475, «Այսաւր ծագեաց լոյսն» - էջ
254, «Այսաւր ծնեալ Որդին» - էջ 247, «Այսաւր ցնծայ
սուրբ Աստուածածին» - էջ 246, «Անիմաստ Առաքել» էջ 847, «Անճառ Բանն հայրական» - էջ 255, «Անտանելիդ երկնի» - էջ 556, «Առ քեզ գոչեմ» - էջ 555, 847,
«Աստուածածին ամէնօրհնեալ» - էջ 1495, 1496, «Արդ,
ամենայն ազգ» - էջ 399, «Աւրհնեալ անուն անճառ» - էջ
406, 1612, «Աւրհնեալ անուն անմահ» - էջ 397,
«Եղբա՛յր, ինձ մի՛տ դիր» - էջ 400, «Ի լեառն Սեպուհւոյ»
- էջ 254, «Յիշելով զօր մահուն» - էջ 556, «Յորժամ
զԳրիգոր» - էջ 253, «Յօնան, քարոզըն Նինուէին» - էջ
249, «Ո՛վ քահանայք եւ վարդապետք» - էջ 547, 561,
564, 569, 751, 758, 829, «Տունկ անմահութեան» - էջ
247, «Քան զամենայն գործըս» - էջ 397, 1533, «Քանզի
ֆռանկաց ազգըն» - էջ 399, «Օրհնեալ շրթամբք» - էջ
247, Պատմութիւն Յովասափու թգւր-ին եւ Բարղամու
ճգնաւորին. «Յորժամ հայրն երկնաւոր» - էջ 402-404,
1607, 1610, Ոտանաւոր չափ տաղի ի պատմութենէ
սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչին - «Աւրհնեալ Հայրն
երկնաւոր» - էջ 404-405, 1610, 1612
– Սիւնեցի, ԺԴ-ԺԵ. դդ., Տաղք եւ գանձք. «Անճառ Միածին
Հաւրն» - էջ 398, 846, «Աչք իմ ծովացեալ» - էջ 398, 557,
1623, «Աստուածածին բարեաց պատճառ» - էջ 847,
«Երգ նոր աւետեաց» - էջ 247, «Ի մեծի հրաշափառ
հանդիսիս» - էջ 158, 846, «Մեծ խորհուրդ երկրի» - էջ 251,
«Տաճար լուսոյ» - էջ 256, 847, «Տարփացեալ ըղձանամք» - էջ 158, 846, «Տէր Առաքել դիտող» - էջ 939,
«Տէրն է գրեալ» - էջ 400, «Տուփ ես զանազան խնկոց» էջ 247, Քարոզք - էջ 446, Վասն ԲԺ.ան կենդանակերպիցն - էջ 584, 1009, 1178, յշտկծ - էջ 585, 636, 1248,
Մեկնութիւն Սահմանաց գրոցն - էջ 636, 1391, 1392, 1394
– վրդ., ԺԴ-ԺԵ. դդ. (Սիւնեցի՞, Բաղիշեցի՞, ա՞յլ), Տաղք եւ
Գանձք. «Այսաւր երկնային դասք» - էջ 248, «Այսօր նոր
տօնիւս» - էջ 251, «Անմահից արքայն» - էջ 247, «Աստուած ամենի, միածին» - էջ 251, «Աստուած եդիր» - էջ
557, «Աստուածածին կոյս պատուական» - էջ 632, «Աստուածային շնորհաց վերին» - էջ 323, «Արեգակն արդար» - էջ 255, «Լուսաւորիչք ազգիս» - էջ 255, «Տէրն ի
յՕրէնքն է» - էջ 557
– սրկ., յշտկծ, 1383 թ. - էջ 1653
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– կր., գրիչ Հմր 3396 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 1663, 1666
– աթոռակից կթղկս, 1566-1587 թթ. - էջ 137
– եղբայր ստացող Մարիանոսի, 1649 թ. - էջ 690, 691
– քհյ, միջնորդ ձ-ի գնման, 1649 թ. - էջ 691
– որդի տէր Աւետիսի, 1663 թ. - էջ 1250
– յշտկծ, 1696 թ. - էջ 734
– երէց Սամծէրէցի, ԺԷ. դ. - էջ 139
– նորոգել է տուել Հմր 3049 Աւետարանը, ԺԷ. դ. - էջ 233
– որդի Խաչատուր քհյ.-ի եւ Գարխանի, ԺԷ. դ. - էջ 233
– տրց, ԺԷ. դ. - էջ 930
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1398
– գրիչ Հմր 3349Բ. ձեռ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1463, 1464
– յշտկծ, 1710 թ. - էջ 1014
– վրդ. Ակնեցի, առաջնորդ Սեբաստիոյ, ստացող Հմր 3010
ձ-ի, 1733 թ. - էջ 39, 41, 42
– հայր մեկենաս Յովհաննէս արքեպս-ի, 1742 թ. - էջ 1377
– յշտկծ, 1782 թ. - էջ 762
– յետին ստացող ձեռ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 734
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1250
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1607
– արքեպս., առաջնորդ Սանահնի վանքի, 1813 թ. - էջ 144,
145, 241
– յշտկծ, 1838 թ. - էջ 1528, գրչփ. - էջ 1529
– Յօհանիսեանց, յետին ստացող, 1854 թ. - էջ 1461, 1462
– յշտկծ, 1881 թ. - էջ 756
– (Առագել) որդի Յարութիւնի, ԺԹ. դ. - էջ 56
– յետին ստացող, ԺԹ. դ. - էջ 1038
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1068
– Շիթրանց, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1495
– գրչփ. - էջ 1260
– Յովաճիքլի, գրչփ. - էջ 1342
– գրչփ. - էջ 1490
ԱՌԱՔԵԱԼ եպս., որդի Նարդանի, մհ. 1500ից առաջ - էջ 15
ԱՌԻՒԾ, իշխան Թլկուրան աւանի, ԺԲ. դ. - էջ 237, 293,
348, 591, 673, 1261, 1269
ԱՌՍՏԱՄ փադիշահ, յշտկծ, 1498 թ. - էջ 225
ԱՍԱՏՈՒՐ
– եղբայր Խաչատուր քհյ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– գրչփ. - էջ 242
ԱՍԱՐ, խոճայ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 346
ԱՍԱՓ, ածշնչկն - էջ 1405
ԱՍԷՆԻՈՍ հայր - էջ 161
ԱՍԻԹ, ածշնչկն - էջ 904
ԱՍԼԱՄԱԶ
– դպիր, ստացող Հմր 3257 ձ-ի, 1673 թ. - էջ 1049, 1050
– որդի Հախնազարի, ԺԷ. դ. - էջ 143
ԱՍԼԱՆ
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– հայր Հմր 3033 Աւետարանը կոստղել տուող, 1674 թ. - էջ 152
– հայր Մխիթարի եւ Խաթունի, ԺԷ. դ. - էջ 232
– ուստայ, ստացող Հմր 3331 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1399, 1402
– գրչփ. - էջ 976
ԱՍԼԱՆ-Բէկ
– հայր Ղարախանի, ԺԷ. դ. - էջ 142
– որդի Ղարախանի, ԺԸ. դ. - էջ 143, 144
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ԱՍԼԻԽԱՆ
– կողակից Խաչոյի, ԺԸ. դ. - էջ 755
– դուստր Ալլահվերդու, ԺԸ. դ. - էջ 762
ԱՍԼԻՊԱՐՈՆ, եղբայր յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ. դ.
- էջ 1654
ԱՍԼԻՋԱՆ, յշտկծ, 1735 թ. - էջ 1576
ԱՍԼՄԷԼԻՔ, որդի ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
ԱՍԿՂԻՊԷՈՍ, աշակերտ Հերմէս եռամեծի - էջ 877
ԱՍՄԻՆ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
ԱՍՈՒԿԱՆ (Յասուկան) մայր Աւետարանի գրիչ Յունան
եպս-ի, 1500 թ. - էջ 14, 15
ԱՍՊՈՒՐԱԿԷՍ Ա. Մանազկերտցի, կթղկս Հայոց, 381-386
թթ. - 1220
ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ
– յշտկծ ի գանձս Առաքել վրդ.-ի, ԺԴ-ԺԵ. դդ. - էջ 251
– որդի Մարտիրոսի կամ Սալարի, եղբայր Հմր 3223 ձ-ի
յետին ստացող Խաչատուր եպս-ի, ԺԵ. դ., էջ 953
– յշտկծ, 1532 թ. - էջ 151
– աբղյ, ստացող ի Կարկառ` Հմր 3078Ա., 3078Բ., 3078Գ.
ձ-երի 1589-1608 թթ. - էջ 365, 370, 373, 374
– գրիչ Հմր 3243 ձ-ի, ի Կաֆայ, 1575 թ. - էջ 1015, 1018
– եղբայր ձ-ի ստացող Խաչատուր եպս-ի, 1575 թ. - էջ 1017
– (Ասատուր) որդի Սադաղի, 1593 թ. - էջ 1487
– (Ասւատուր) մեծ պապ ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ
1487
– եղբայր Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– քհյ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 228
– նհտկ, յշտկծ ի տաղի Գրիգորի Կաֆացւոյ, Գրիգորի
Աղթամարցւոյ, ԺԶ դ. - էջ 399
– Հենեացի, ԺԶ-ԺԷ. դդ., տաղասաց, Տաղ. «Այսօր տօն է»
- էջ 1076, 1612
– աբղյ, ստացող Հմր 3178 ձ-ի, 1614 թ. - էջ 813, 816
– հայր Ալիքսան գրչի, 1626 թ. - էջ 1021
– յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
– որդի ստացող Էլիէի, 1631 թ. - էջ 1576
– արքեպս., վերատեսուչ Գանձասարի, 1655 թ. - էջ 873
– 1661 թ., յշտկծ - էջ 957
– որդի Փարիխանի եւ տէր Վարդանի, 1664 թ. - էջ 273
– եղբայր Վարդան գրչի, 1666 թ. - էջ 1000
– երէց, Սեբաստացի, վերստին նորոգող Հմր 3223 ձ-ի,
1667 թ. - էջ 954
– որդի Պաղիի եւ Նազլուխանի, 1684 թ. - էջ 524
– Սպահանցի վրդ., գրիչ եւ ստացող Հմր 3006 ձ-ի, 1695 թ.
- էջ 23, 25, 26, 27
– (Ասատուր) ամուսին ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
– վրդ., 1695 թ. - էջ 1106
– որդի յետին ստացող Մանուէլի, 1695 թ. - էջ 1398
– (Ծատուր) հանգուցեալ որդի Թազգուլի, 1695 թ.-ից
առաջ - էջ 842
– աբղյ, ժողովող բանից Սարգսի Շնորհալւոյ - էջ 1211
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1490
– (Ասվատուր) գրիչ Հմր 3359 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1505, 1510
– Ջուղայեցի, գրիչ Հմր 3386 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1607, 1614
– յշտկծ, ԺԷ.-ԺԸ. դդ. - էջ 1075
– (Ծատուր) եղբայր տէր Բարսեղի, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
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– Ա. Համադանցի կթղկս Հայոց, 1715-1725 թթ. - էջ 762,
1442, 1443
– վրդ., կնքդրշմ, 1722 թ. - 341
– եպս., առաջնորդ Նոր Ջուղայի, 1731 թ. - էջ 1162
– Սամաթիացի, հոգեւոր որդի Պրոխորոն վրդ-ի, 1743 թ. էջ 478
– (Ասվատուր) եղբայր Յարութիւն գրիչի, 1753 թ. - էջ 59
– յշտկծ, 1759 թ. - էջ 1161
– Աբրոյեան, 1759 թ. - էջ 1232
– (Ասվայտուր, Այսվայտուր) որդի Դէժրուք Պայդէրէքի,
1771 թ. - էջ 1022
– վրդ., 1822, 1830 թթ. - էջ 1103, 1104
– պապ Սերօբէ գրչի, 1833 թ. - էջ 1092
– Տէր-Ծատուրեան քհյ, յետին ստացող, 1852 թ. - էջ 1505
– յշտկծ, 1860 թ. - էջ 1068
– եղբայր Մկրտիչ Աստրախանցի Յովակիմեանի, 1868 թ.
- էջ 452
– կնքդրշմ - էջ 560
– կնքդրշմ, 1827 թ. - էջ 786
– գրչփ. - էջ 756
– տրց., որդի Սարգիս ղալֆայի, ԺԹ. դ. - էջ 830
– (Աստուածայտուր) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1048
– պատրիարք Կ. Պոլսոյ, ԺԹ. դ. - էջ 1296
– (Ատուածտատուր) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1378
– Ստեփանեան, գրչփ. - էջ 1378
ԱՍՔԱՆԱԶ, որդի Գամերի - էջ 1600
ԱՍՔԱՆԴԱՐ, հայր Փաշենց Մխիթարի, 1712 թ. - էջ 1588,
1589
ԱՎԱՊ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ԱՎԴԱԼ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1258, 1260
ԱՎԴԱԼԲԷԿԵԱՆ ՄԱՅԻՍ - էջ 1624
ԱՎԹԻԼ, թոռ Շահվերտու, ԺԸ. դ. - էջ 143
ԱՎԼԱՅԴԻ, յշտկծ յետին գնող Օվսէպի յիշ.-ում, 1728 թ. էջ 224
ԱՎՐԱՄՊԱՇՈՎ թգւր - էջ 576
ԱՎՐԱՆ, նոր հարս ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. էջ 1404
ԱՏԱՐԲՈՍ - էջ 190
ԱՏԻԲԷԿ (=Ադիբէգ)
– որդի ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
– պր., 1655 թ. - էջ 874
– որդի Ղարախանի, 1658 թ. - էջ 140
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 141
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 142, 143
– հայր Ալայվետու, ԺԷ. դ. - էջ 143
– որդի Ներսէսի եւ Բանաւշի, ԺԷ. դ. - էջ 234
ԱՏԻՊ (՞) - էջ 376
ԱՏՈՄ
– երէց Ոստանցի, ԺԵ-ԺԶ դդ., Տաղք եւ գանձք. «Պարգեւատուն ամենեցուն» - էջ 251
– հօրեղբայր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1487
– գրչփ. - էջ 242
ԱՏՈՎՄԵԱՆՔ, նհտ. 449 թ., ի գանձս - էջ 249, մնրնկր - էջ
1013, յշտկծ - էջ 707, 708, 1090
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ԱՏՏԻԿՈՍ հայրապետ Կ. Պոլսոյ, Ե. դ. - էջ 96, 98, 608,
610, 1264, Վարք - էջ 608
ԱՏՐՆԵՍԵՀ, թգւր Աղուանից, Թ. դ. - էջ 24
ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿ, որդի Արամի - էջ 1293, 1295, 1599
ԱՐԱԶ, յետին յիշատակագիր, ԺԹ. դ. - էջ 241
ԱՐԱՄ
– նահապետ - էջ 382, 714, 1293, 1295, 1363, 1599, 1610
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1510
ԱՐԱՄԱԶԴ, դիցբ. - էջ 1125, մնրնկր - էջ 1617
ԱՐԱՄԵԱՆ ազգ - էջ 333, 382, 390
ԱՐԱՄԵԱՆ Սամուէլ վրդ. - էջ 1230
ԱՐԲԱՔՍԱԴ, թոռ Նոյի - էջ 392
ԱՐԵԳ (Արեկ) յշտկծ, 1722 թ. - էջ 1182
ԱՐԵՒ, ստացող Հմր 3335 ձ-ի, 1677 թ. - էջ 1409, 1411,
1413
ԱՐԵՒՏԻԿԻՆ, մայր Թումայ գրչի ի Տաթեւ, 1407 թ. - էջ 516
ԱՐԶԱՆ Շոռոթցի, հայր մահտեսի Թաթէոսի, 1667 թ. - էջ 510
ԱՐԶՈՒԽԱՆ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԱՐԻԱՆՈՍ սրբ - էջ 1109
ԱՐԻՈՍ, հերձուածող, Դ. դ. - էջ 79, 84, 85, 86, 89, 93, 130,
187, 188, 595, 596, 863, 1131, 1588, 1671, 1672
ԱՐԻՍՏԱԿ Ստեփանեան Փարպեցի Վարդանէսով, նուիրատու, 1854 թ. - էջ 1461
ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ
– Ա. Պարթեւ կթղկս Հայոց, 325-333 թթ. - էջ 380
– Լաստիվերցի, մօտ 1002-1080 թթ., Պատմութիւն - էջ
316, 745, 746
– (Առիստակէս) գրիչ, հռետոր, ԺԲ. դ., յԱրհեստ գրչութեան - էջ 28, 864, Լուծումն Արիստակիսի - էջ 662,
յշտկծ - էջ 865, (Ըռստակէս) վրդ., յշտկծ - էջ 1138
– Բ. Աթոռակալ կթղկս, 1465-1469 թթ. - էջ 880
– գրիչ եւ ծաղկող Հմր 3333 ձ-ի, ի Սանահին, 1496 թ. - էջ
1405, 1406
– (Առըստակէս) գրիչ Հմր 3048 ձ-ի, ի Ձորոյ վանք, 1498 թ.
- էջ 223, 225, 226
– ԺԵ-ԺԶ. դդ., տաղերգու, Ողբ. «Եկա՛յք այսօր, եղբա՛րք» էջ 564, 751, 758
– (Ըռըստակէս) որդի մհտ. Պետրոսի եւ Խովանդի, 1556
թ. - էջ 562
– գրիչ Հմր 3063Ա. ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 300, 301
– (Ըռըստակէս) քհյ, հայր Ներսէսի, ԺԶ. դ. - էջ 524
– (Ռըստակէս) երէց, ԺԶ. դ. - էջ 908
– որդի Պաղիի եւ Նազլուխանի, 1684 թ. - էջ 524
– Ամասիացի, Մաշտոց է ստացել Եկանից, 1698 թ. - էջ 696
– քհյ, գրիչ Հմր 3284 ձ-ի, 1725 թ. - էջ 1173
– վրդ., ստացող Հմր 3072Ա. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 342, 349
– (Ըռստակէս) որդի Գրիգոր քհյ.-ի, 1751 թ. - էջ 1510
ԱՐԻՍՏԻՊՊՈՍ Կիւրանացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԱՐԻՍՏՈԼԱՅՈՍ զօրապետ, Ե. դ. - էջ 199
ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ, իմաստասէր, Ք. ա. 384-322 թթ., Մետաֆիզիկա - էջ 23, 44, 1489, նշում - էջ 24, յշտկծ - էջ 30, 126,
129, 166, 242, 421, 422, 635, 636, 640, 836, 849, 866, 895
(Կիսարացի), 909, 911, 994, 1058, 1165, 1212, 1285, 1310,
1313, 1315, 1316, 1391, 1393, 1394, 1360, 1618, 1621, ի
քարոզի - էջ 113, 1502, Պորփիւրի Ներածութիւն ստորո-
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գութեանցն Արիստոտէլի - էջ 127, 641, 1285, Ստորոգութիւնք - էջ 128, 634, 641, 642, 862, 876, 1642, ՊԷրի Արմենիաս - էջ 128, Յաղագս առաքինութեանց - էջ 130,
368, 643, 1334, 1491, Թուղթ առ Աղեքսանդրոս թագաւոր. Յաղագս ամենայն աշխարհի - էջ 368, 643, գրչփ. էջ 378, Յովհաննու Որոտնեցւոյ Վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի - էջ 635, 639, 661, Յովհաննու
Որոտնեցւոյ Լուծմունք Պերի Արմենիասի - էջ 635, 639,
661, Գրիգորի Տաթեւացւոյ Լուծմունք առաքինութեանցն
Արիստոտէլի - էջ 636, Դաւթի Ներգինացւոյ Մեկնութիւն
Պէրի Արմենիասի - էջ 642, Գիրք պատճառաց - էջ 834,
835, 1148, Յաղագս վերլուծութեան (Անալօտիկէ) - էջ 910,
1490, Մեկնութիւն Արիստոտէլի «Արդ գոլ զէակն» - էջ
911, Լուծմունք Արիստոտէլի վասն ԲԺ.ան հողմոց - էջ
1009, Նկատումն Արիստոտէլի - էջ 1491, մնրնկր - էջ 1617
ԱՐԿԱԴԷՈՍ կայսր` 395-408 թթ. - էջ 96, 540, 606, 608
ԱՐՁԱՆ Արծրունի, Ե. դ., Հարցումն Արձանայ եւ պատասխանի Եզնկայ - էջ 814, 817
ԱՐՂՈՒԹԷՑՈՆՔ (նաեւ Արղութեանք) ԺԸ. դ. - էջ 143, 748,
1287
ԱՐՂՈՒՆ
– խան, որդի Ապաղա խանի, ԺԴ. դ. - էջ 354
– մայր ստացող Մէհրինարի, 1444 թ. - էջ 684
ԱՐՂՈՒԼԻ, եղբայր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԱՐՄԱԶԱԴԱ, մնրնկր - էջ 1616
ԱՐՇԱԿ
– Ա. Պարթեւ, Պարսից թգւր, Ք. ա. Գ. դ. - էջ 321
– Բ. թգւր Հայոց, 350-368 թթ. - էջ 339
– թգւր Պարթեւաց Հայոց, յշտկծ - էջ 901
ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ(Ք) - էջ 320, 321, 333, 382, 383, 707, 817, 940
ԱՐՇԱՄ մարզպան, յշտկծ - էջ 382
ԱՐՍԷՆ ճգնաւոր - էջ 90, 601, 1372, 1374
ԱՐՏԱՇԷՍ
– թգւր - էջ 576
– Բ. թգւր, մ. թ.ա. 30-ական թթ. - մ. թ.ա. 20 թ. - էջ 246
– թգւր Պարսից, Ա դ. - էջ 1348, 1495
ԱՐՏԱՇԻՐ Մամիկոնեան, Ե. դ. - էջ 479, 480
ԱՐՏԵՄ
– սրբ - էջ 1253,
– Սուլթանով, ԺԹ. դ. - էջ 1494
ԱՐՏԵՄԻՈՍ իշխան, Ե. դ. - էջ 202
ԱՐՏԵՄՈՆ հերձուածող, Բ. դ. - էջ 295
ԱՐՓԱՔՍԱԴ, ածշնչկն - էջ 320
ԱՐՔԵԼԱՅՈՍ
– (Արքեղայոս) ածշնչկն - էջ 131, 904
– Միլետացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԱՒԱԳ
– երէց, գրիչ եւ ստացող Հմր 3191 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 855, 858,
859
– հայր գրիչ Սահակի, 1593 թ. - էջ 1487, 1488, 1489
– (Աւաք) որդի Հմր 3250 ձ-ի ՊՊ Յայսմաւուրքի ստացող
Մանկասարի, ԺԶ. դ. - էջ 1033
– (Աւաք) եղբայր ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու, 1629 թ.
- էջ 1461
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– (Աւաք) թոռ ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու, 1629 թ. էջ 1461
– (Ավաք) որդի կոստղել տուող Սարունխան Մայլաղասումեցու, 1665 թ. - էջ 1655
– (Աւաք) որդի մահտեսի Թաթէոսի եւ Մարինոսի, 1667 թ.
- էջ 510
– (Աւաք) հայր Յակոբ Ջուղայեցի վաճառականի, ԺԷ. դ. էջ 767, 769, 772
– տաղասաց, 1721 թ-ից առաջ, Տաղք. «Տէր իմ Աստուած
եւ Արարիչ» - էջ 1197, «Տէր սուրբ Ներսէս եւ Շնորհալի»
- էջ 1198
– (Աւաք) յշտկծ, 1748 թ. - էջ 1534, գրչփ. - էջ 1536
– (Աւաք) ննջեցեալ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
ԱՒԱԳՏԷՐ, յետին գնող Աւետարանի, 1402 թ. - էջ 150
ԱՒԱՍԱՓ, ԺԷ. դ. - էջ 16
ԱՒԱՏ (Աւե՞տ) գրչփ. - էջ 1258
ԱՒԳՈՑ, մայր յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ. դ. - էջ
1654
ԱՒԴԱԼԲԷԳԵԱՆ ՄԱՅԻՍ - էջ 394, 395, 396, 399, 407
ԱՒԴԻՇ, որդի Գրիգորի եւ Թուրվանդի, ԺԷ. դ. - էջ 224
ԱՒԵՏ
– (Աւէտ) յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– գրիչ Հմր 3157 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 737, 739
– Շամբեցի, յշտկծ, 1851 թ. - էջ 778
ԱՒԵՏԻՍ
– վրդ., առաջնորդ Սանահնի Սուրբ Աստուածածնի, ԺԳ. դ.
- էջ 135
– Օգոստին Կարնեցի, ԺԴ. դ. - էջ 851, Բանք գիտութեան
եւ չափ անձին գիտելոյ - էջ 848
– վրդ., ստացող Հմր 3202 Աւետարանի, 1417 թ. - էջ 887, 889
– քհյ, գրիչ Հմր 3395, ԺԵ. դ. - էջ 1659, 1663
– որդի ձ-ի յետին ստացողներ Մովսէսի կամ Գրիգորի,
1522 թ. - էջ 890
– յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1488
– գրիչ Հմր 3165 ձ-ի, յԵւդոկիայ, 1643-1651 թթ. - էջ 765, 766
– քարտուղար, գրիչ Հմր 3196 ձ-ի ի Քարհատ, 1655 թ. - էջ
871, 872
– յշտկծ, 1663 թ. - էջ 1250
– հայր յետին ստացող Յովսէփ վրդ. Աստապատցու, 1677 թ.
- էջ 164
– որդի ստացող Արեւի եղբայր Կարապետի, 1677 թ. - էջ
1412
– վրդ., աթոռակալ ի Բաղէշ, 1684 թ. - էջ 18
– որդի Կիրակոսի եւ Անթառանի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– երէց, գրիչ Հմր 3117 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 567, 572
– քհյ, յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589
– քհյ, գրիչ եւ ծաղկող Հմր 3005 ձ-ի, 1737-1738 թթ. - էջ 21, 24
– վրդ., ստացող Հմր 3132 ձ-ի, 1763 թ. - էջ 645, 648,
կնքդրշմ - 648
– հայր ձ-ի վաճառող տրց Յովաննէսի, 1802 թ.- էջ 958
– Մարգարեան Մասումեանց, դպիր, ձ-ի յետին լրացնող,
1813 թ. - էջ 1034
– քհյ, յշտկծ ի Ճանապարհորդութիւն ի Նոր Բայազիտ,
1862 թ. - էջ 308
– Եղիազարեանց, յետին յիշատակագիր, ԺԹ. դ. - էջ 241
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– կնքդրշմ - էջ 914
– յշտկծ - էջ 1467
– գրչփ. - էջ 960
– գրչփ. - էջ 1442
ԱՒԵՏԻՔ
– արքեպս. ի Սուրխաթ, ԺԴ. դ. - էջ 222
– աբղյ, գրիչ յԱրղնի, 1444 թ. - էջ 684
– գրիչ Հմր 3223 ձ-ի, յԱգըրկի վանս, 1458 թ. - էջ 951, 953
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 430
– (Աւիդիկ) յշտկծ, 1622 թ. - էջ 1614
– Ջուղայեցի, ստացող Հմր 3387, 1635 թ. - էջ 1615, 1624,
1625
– խջյ, ստացող Հմր 3004 Աւետարանի ի Խազան (Կազան),
1642 թ. - էջ 19, 21
– (Աւետ) որդի ստացող Ծատուրի, 1644 թ. - էջ 1676
– արքեպս., յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 378
– կր., յշտկծ ի տաղի Վարդապետի Կաֆացւոյ, ԺԷ. դ. - էջ 399
– (Աւետ) գրիչ եւ ստացող Հմր 3397 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1665,
1672
– քհյ, ԺԷ.-ԺԸ. դդ., Տաղք. «Աճառելի Հօր միածին» - էջ
1080, «Անձն իմ թշուառական վասն յուլացար» - էջ
1077, «Առ ոտդ անկեալ զքեզ աղաչեմ» - էջ 1076
– (Աւետ) յշտկծ, 1724 թ. - էջ 1182
– քհյ, յետին յիշատակագիր, 1757 թ. - էջ 26
– քհյ, յշտկծ, 1759 թ. - էջ 1231
– (Ավետ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1215
– յշտկծ ի գործս Կարապետ եպս.-ի, ԺԹ. դ. - էջ 219
– րաբունապետ (՞), յշտկծ ի ցանկի րաբունապետաց - էջ
858
– մհտ., կնքդրշմ - էջ 992
ԱՒԹԱՆԴԻԼ
– (Օթանդիլ) եղբայր Թաթարի, 1653 թ. - էջ 140, 143
– (Ավթանդիլ) վկայ նուիրատւութեան, ԺԹ. դ. - էջ 242
ԱՒԼՔԷ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 137
ԱՒՐԲԵԼ, յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1145
ԱՒՐԻՂԻԱՄՈՍ, պապ Հռոմայ - էջ 377
ԱՓԻՈՆ, յշտկծ ի Սիրոյն զբօսարան - էջ 385, 386
ԱՔԱԶ, ածշնչկն - էջ 9, 1089
ԱՔԱՅԱԲ, ածշնչկն - էջ 1139, գրչփ. - էջ 302
ԱՔԻՄԵԱՆ ԱԲԳԱՐ, 1902 թ. - էջ 1468

ԲԱԲԱՆ, հայր Թաթարի, 1653 թ. - էջ 140
ԲԱԲԱՅ
– եղբայր Աւետիք Ջուղայեցու, 1635 թ. - էջ 1624
– տաղասաց, ԺԷ-ԺԹ. դդ. (՞), Տաղ. «Դաշ գանդընայն
չըխդըմ» - էջ 263
ԲԱԲԿԷՆ Ա. Սիւնի, Ե. դ. - էջ 480, 719
ԲԱԲՈՍ, Դ. դ. - էջ 90, 601
ԲԱԲՈՒՌ, գրչփ. - էջ 1535
ԲԱԳԱՐԱՏ
– եպս. Տոռոմենոյ, սրբ, նհտկ. Ա. դ. - էջ 1274
– որդի Միքայէլ Տէր-Առաքելեան Աղաւնատունց քհյ-ի, մհ.
1886 թ. - էջ 1462
ԲԱԳՈ, գրչփ. - էջ 554
ԲԱԳՐԱՏ բժիշկ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 239
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ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՔ - էջ 320, 382, 576, 711, 901, 1250
ԲԱԴԱԼԵԱՆ ՅԱՍՄԻԿ - էջ 1136
ԲԱԿՈՒՐ (ԲԱԳՐՈՅ) թգւր Վրաց - էջ 246
ԲԱՀԱԴՈՒՐ (Բհատուր), վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 137
ԲԱՀԱԼ, մայր յետին ստացող Նանափաշայի, 1615 թ. էջ 240
ԲԱՀԱՊ - տե՛ս Ամիր Բահապ
ԲԱՀՐԱԶԻԶ (Բահրայզիզ) դուստր Աւետարանի յետին
գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԲԱՂԴԱՍԱՐ
– թգւր ածշնչկն - էջ 100, 345, 613, 616,
– թգւր ածշնչկն (Ծնունդն Քրիստոսի), մնրնկր - էջ 1175
– (Պաղտասար) որդի Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի, 1608 թ. - էջ 227
– (Բաղտասար) որդի ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու,
1629 թ. - էջ 1461
– (Պաղտասար) որդի Գրիգորի, 1642 թ. - էջ 22
– հայր Հմր 3003 Աւետարանի գրիչ Միքայէլ երէցի, 1684 թ.
- էջ 18
– որդի տէր Պօղոսի, 1776 թ. - էջ 1179, գրչփ. - էջ 1180
– յշտկծ - էջ 544
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– (Պաղտասար) եպս., յետին ստացող Հմր 3140, 1820 թ. էջ 676
– ուրուրակիր Խորենացի, յշտկծ, 1845 թ. - էջ 614
– հայր Դաւթի, ԺԹ. դ. - էջ 911
– Պետրոսեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– (Բաղտասար) Ղահրամանեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
ԲԱՂԴԱՍԱՐԵԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ - էջ 1252
ԲԱՂՈՒՄ, հայր Հմր 3036 ձ-ի Յակոբ գրչի, 1662 թ. - էջ 163
ԲԱՂՉԱՅԳՈՒԼ, մայր ստացող Էլիէի, 1631 թ. - էջ 1576
ԲԱՂՏԱՏԽԱԹՈՒՆ, մայր ձ-ի ստացող Խաչատուր եպս-ի,
1575 թ. - էջ 1017
ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ
– (Պայանտուր) ամուսին յետին ստացող Շապանկուլիի,
1638 թ. - էջ 1407
– (Պայինտուր) որդի ստացող Պատիրի, 1664 թ. - էջ 273
ԲԱՅՐԱՄ
– (Պայրամ) որդի Եկանի եւ Թանկազիզի, 1698 թ. - էջ 696
– վկայ վաճառքի, ԺԸ. դ. - էջ 143
ԲԱՆԱՊՇ, յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
ԲԱՆԱՒՇ
– կին Ներսէսի, ԺԷ. դ. - էջ 233
– (Բանաւշէ) դուստր ձ-ը գերութիւնից ազատող Պետրոս
երէցի, 1723 թ. - էջ 696
ԲԱՌՆԱԲԱՍ առաքեալ - էջ 321
ԲԱՍԻԼ, յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1145
ԲԱՍԻԼԻՈՍ
– սրբ - էջ 1128, 1513
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1678
ԲԱՍՈՍ իշխան, Ե. դ. - էջ 195
ԲԱՏԻԿ, յշտկծ, 1556 թ. - էջ 562
ԲԱՏՈՒՐԷ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ԲԱՐԱԲԱՍ եպս., Դ-Ե. դդ. - էջ 609
ԲԱՐԱՂԱՄ
– հայրապետ - էջ 237
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– (Բարղամ) ճգնաւոր ի Հնդիկս, ի Պատմութեան Յովասափու թգւր-ի եւ Բարղամու ճգնաւորի - էջ 402, 403,
404, 1343, 1607, 1608, 1609, 1610
– որդի ստացող Ծատուրի, 1644 թ. - էջ 1676
– (Բարղամ) վկայ եղբայրանալու, 1700 թ. - էջ 559
– (Բարղամ) ստացող Հմր 3386 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1607, 1614
ԲԱՐԱՇ, յետին գնող ձ-ի, 1641 թ. - էջ 1408
ԲԱՐԱՔԻԱՍ, ծառայ Յովասափու, յշտկծ ի Պատմութեան
Յովասափու - էջ 403, 1610
ԲԱՐԱՔԻԷԼ հրեշտակ, ի Վեցհազարեակի - էջ 983
ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԷՈՍ
– առաքեալ, յշտկծ - էջ 167, 273, 317, 1220, 1278, 1561, ի
տաղս եւ ի գանձս - էջ 255, 407, գրչփ. - էջ 1626
– եպս. Մարաղացի, Բոլոնիացի, մհ. 1333 թ., Գիրք յաղագս
վեցօրեայ գործոց արարչութեան առաջնոյ աւուր - էջ 1105,
1150, Մեկնութիւն վեցօրէից - էջ 737, 738, Վասն Է. մահու
չափ մեղաց - էջ 520, Տրամաբանութիւն - էջ 642,
Քարոզգիրք - էջ 1345, 1350, 1553, 1564, 1573, 1574,
Քարոզք - էջ 113, 163, 165, 762, 763, 764, 858, 1642, 1643,
1644, յշտկծ - էջ 740, 763
– (Բարդողիմէոս) եղբայր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 240
ԲԱՐԴՈՒՄ, գրչփ. - էջ 762
ԲԱՐԻԱՒՔ, որդի Ամիր Բահաբի, ԺԶ. դ. - էջ 135
ԲԱՐԿՈԽԱԲ, եբրայեցի ոմն - էջ 689
ԲԱՐՈՒՆԱԿ, յետին կազմող Հմր 3113 ձ-ի, 1612 թ. - էջ 553,
554
ԲԱՐՈՒՔ, մարգարէ - էջ 587, 1669
ԲԱՐՍԵՂ
– Կեսարացի, 329-379 թթ., ի բանից - էջ 377, 418, 752,
759, 814, Կանոնք - էջ 505, 815, 1132, 1203, 1484, 1584,
Հարցմունք - էջ 27, 407, 808, 907, 994, 903, 1023, Ճառք էջ 133 (ՊՊ), Պատճառ վեցաւրեայ գրոց - էջ 1110, Վասն
պահոց - էջ 1001, մնրնկր - էջ 1013, Աղօթք - էջ 1088,
Վարք - 91, 602, Վիճաբանութիւն Բարսղի եւ Ապօղինարի - էջ 1265, յշտկծ - 90, 91, 448, 541, 551, 602, 603,
739, 808, 817, 818, 828, 1111, 1122, 1162, 1165, 1210,
1276, 1507
– սրկ., Ե. դ., Խնդրոյ գիր - էջ 194
– եպս. Հաղբատի, 1187 թ. - էջ 29
– գաղափար օրինակի գրիչ, 1277 թ., 1284 թ. - էջ 1140, 1142
– աբղյ, 1321 թ. - էջ 1142
– աշակերտ, գրիչ Հմր 3213 ձ-ի, ԺԴ. դ. (1381ից առաջ) - էջ
927, 930
– Մաշկեւորցի (Ճոն, Շնորհալի) ԺԴ. դ., Մեկնութիւն Մարկոսի - էջ 34, 38, 205, 622, 632, 1596, նշում - էջ 38
– քհյ, գրիչ Հմր 3201 ձ-ի, ի վանս Սրբոյ Յակոբայ, 1419 թ. էջ 883, 885, 886
– առաջնորդ Սանահնի, 1496 թ. - էջ 1406
– երէց, յետին ստացող, ԺԵ. դ. - էջ 890
– եպս., ԺԵ-ԺԶ. դդ. - էջ 137, 139
– կթղկս (՞), ԺԶ. դ. - էջ 137
– Ուռուշտեցի, ստացող Հմր 3348 ձ-ի, 1629 թ. - էջ 1455, 1461
– վրդ., վերադիտող Ամիդի, յետին ստացող Հմր 3082 ձ-ի,
1630 թ. - էջ 430, 430
– աբղյ, գրիչ Հմր 3036 ձ-ի, ի Նոր Ջուղայ, 1662 թ. - էջ 159,
162, 163
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– եպս., պարոնտէր, առաջնորդ Սանահնի վանքի, 1683 թ.
- էջ 136, 144, 145, 241
– որդի Գասպարի, 1689 թ. - էջ 143
– մհտ., ստացող Հմր 3111, ԺԷ. դ. - էջ 537, 542, 543, 544
– յետին ստացող, 1711 թ-ից յետոյ - էջ 451, 452, կնքդրշմ
- էջ 454
– եպս. Փառակեցի, 1741 թ. - էջ 504, կնքդրշմ - էջ 504
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 522
– (Պարսէղ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1250
– արքեպս., մհ. 1845 թ. - էջ 210, 1414
– կնեազ Բեհբուդեանց, 1853 թ. - էջ 713
– քհյ, կնքդրշմ - էջ 1582
– գրչփ. - էջ 1106
ԲԱՐՏԻՄԷՈՍ կոյր, ածշնչկն, մնրնկր - էջ 1055, 1175
ԲԱՑԻԿՕ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1466
ԲԵԺԱՆԲԷԳ, եղբայր Յովսէփ արքեպս. Արղութեան Սանահնեցիի, 1774 թ., 1793 - էջ 1287, 1677
ԲԵԿԻՋԱՆ, կողակից ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ
1486, 1487, 1488
ԲԵԿԻՍԽԱՆ, դուստր յետին ստացող Մարտիրոսի, ԺԶ. դ. էջ 1096
ԲԵԿԻՒԽԱՆ, մայր յետին ստացող Մարտիրոսի, ԺԶ. դ. - էջ
1096
ԲԵՆԻԱՄԻՆ, յշտկծ - էջ 319
ԲԵՌՆԱՐԴԻՈՍ, յշտկծ - էջ 1165, 1315
ԲԵՍԵԼԻԷԼ, ածշնչկն - էջ 414, 1430, 1437
ԲԵՍՈՍ, սպանող Դարեհի - էջ 1620
ԲԵՐԱ
– եղբայր ձ-ի յետին գնող Բարաշի, 1641 թ. - էջ 1408
– որդի Գիգոլի, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ԲԵՐՈՍ, որդի Գասպարի, ԺԸ. դ. - էջ 143
ԲԷԲԷՔ, հայր Սանահնի Սարգիս եպս-ի, ԺԷ. դ. - էջ 748
ԲԷԼ - էջ 175, 721, 904
ԲԷԿ, յշտկծ, ԺԳ-ԺԴ. դդ. - էջ 135
ԲԷԿԻԽԱԹՈՒՆ, մայր ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. էջ 1404
ԲԷԿԻՍ, դուստր ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
ԲԷՇԿԷՆ, նուիրատու Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ. - էջ 139
ԲԷՐՈ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1399
ԲԻԱՍ Պրիենացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԲԻՒՐԹԷԼ
– Օրբելեան, իշխան Սիւնեաց, ԺԴ. դ. - էջ 516
– Օրբելեան, թոռ վերոյիշեալ Բիւրթէլի, 1407 թ. - էջ 516, 517
ԲԻՕՆ Սարմատացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԲՈՆԱՊԱՐՏ ՆԱՊՈԼԵՈՆ, 1769-1821 թթ. - էջ 1601
ԲՈՒԴԱՂ (Բուտախ) վկայ այգու նուիրատւութեան ի Սանահին, ԺԶ. դ. - էջ 135
ԲՈՒՆԵԱԹ Աստապատեցի Զառաֆենց, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ
1492
ԲՈՔՐԱՏԷՍ, յշտկծ - էջ 996
ԲՕՆԱՒԵՆՏՈՒՐԱ (Պօնավէնթուր) սրբ, ԺԳ. դ. - էջ 66
ԲՕՐԷ ԷԺԷՆ, գաղիացի գիտնական, օրինակ է շնորհել
Մկրտիչ Երեւանցի գրչին, 1839 թ. - էջ 210, 213
ԲՕՐԻՆԱ (Բօրենա) դուստր Կիւրիկէ Գ.- ի, ԺԲ. դ. - էջ 135
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ԳԱԲՐԻԷԼ
– հրեշտակապետ, մնրնկր - էջ 13, 17, 227, 871, 941,
1175, 1659, յշտկծ - էջ 105, 109, 166, 319, 372, 411,
835, 849, 856, 988, 992, 1014, 1023, 1178, 1308, 1385,
1482, 1561, ի տաղս եւ ի գանձս - էջ 247, 351, 396, 397,
398, 406, 846, նկրփ. - էջ 944, ի շարականս - էջ 947,
1417, ի քարոզս - էջ 989, 1362, 1556, 1642
– տաղասաց, Տաղ. «Գերապատիւ յոյժ գովելի» - էջ 899
– որդի ստացող Էլիէի, 1631 թ. - էջ 1576
– կազմող Հմր 3218 ձ-ի, 1645 թ. - էջ 937, 941
– եպս., Սեբաստացի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3007 ձ-ի,
յԱդանայ, 1772 թ. - էջ 27, 33
– դպիր, Սեբաստացի Բարսեղեան, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 834, 835
– պրն, ԺԸ-ԺԹ. դդ. - էջ 1195
– Տէր-Գրիգորեան, յետին գնող, 1817 թ., 1846 թ. - էջ 984,
1526
– պատրիարք Երուսաղեմի, 1822 թ. - էջ 1104
– գրչփ. - էջ 342
– Ուստրխանց, գրչփ. - էջ 1378
ԳԱԳԻԿ
– Ա. Արծրունի, Վասպուրականի թգւր, 908-943 թթ. - էջ 359
– Ա. Բագրատունի, Հայոց թգւր, 990-1020 թթ. - էջ 320
– Բ. Բագրատունի, Հայոց թգւր, 1042-1045 թթ. - էջ 380,
383, 576, 901
ԳԱԳԻՓԱՐԴԱ, քոյր Դարեհի - էջ 1620
ԳԱԴԻՇՈՅ Խորխոռունի, Ե. դ. - էջ 479
ԳԱԴՈՆԷ դպրապետ, Դ. դ. - էջ 995
ԳԱԼԻԱՆՈՍ (նաեւ` Գաղիանոս, Գաղենոս, Գեղիանոս)
բժշկապետ, Բ.-Գ. դդ. - էջ 131, 257, 258, 261, 273, բառք
- էջ 784, 877, 881, 885, 888, 1068, ի Պատմութիւն Է.
իմաստասիրաց - էջ 996
ԳԱԼՈՒՍՏ
– սրկ., եղբօրորդի ստացող Սարգիս վրդ-ի, 1496 թ. - էջ 1407
– երէց, ձ-ի յետին գնող, 1616 թ. - էջ 1397, 1398
– (Գալուս) որդի ստացող Ծատուրի, 1644 թ. - էջ 1676
– Անայպատցի, յշտկծ, 1696 թ. - էջ 777
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
– վրդ., ուսուցիչ Միքայէլ գրչի, 1744 թ. - էջ 671
– վկայ հողի վաճառքի, ԺԸ. դ. - էջ 142
– Շիրմազանեանց, Նկարագրութիւնք ինչ գործոց Կարապետ եպս-ի, 1841 թ. - էջ 217, 219
– Տէր-Բաղտասարեանց, յշտկծ - էջ 842
– Մարտիրոսեանց, յշտկծ, 1860 - էջ 977
– սրկ. Մարտիրոսեան Աղեքսանդրապօլցի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3378 ձ-ի, 1861 թ. - էջ 1591, 1593, 1594
– (Կալուստ) գրչփ. - էջ 948, 1108, 1258, 1396
ԳԱՀՂԻԷԼ վրդ. - էջ 1121
ԳԱՂՂԱ, կին Թէոդոս Մեծի, յշտկծ - էջ 91, 603
ԳԱՄԱՂԻԷԼ, ածշնչկն - էջ 1057
ԳԱՄԱՌ ՔԱԹԻՊԱ - էջ 177
ԳԱՅԻԱՆԵԱՆՔ, Դ. դ. - էջ 1090
ԳԱՅԻԱՆԷ
– (Գարիանէ) դուստր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս
երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– քոյր Մկրտիչ Յովակիմեան Աստրախանցիի, 1868 թ. - էջ 452

1749

875

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿ

ԳԱՅԻՆԱՅ բռնակալ - էջ 95, 607
ԳԱՅՈՍ կայսր, Ք. ա. մօտ 100-444 թթ. - էջ 321
ԳԱՅՌԷՇ, որդի Կիրակոսի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ԳԱՌԻՄԱՆՈՍ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1246
ԳԱՆՁԻԿ, քոյր Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի,
1532 թ. - էջ 151, 152
ԳԱՍՊԱՐ
– (Գազպար) թգւր, մնրնկր (Ծնունդն Քրիստոսի) - էջ 1175
– (Գազպար) յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– (Գասբար) որդի ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու,
1629 թ. - էջ 1461
– յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1146
– (Քասբար) որդի Գրիգորի, 1642 թ. - էջ 22
– գրիչ Հմր 3034 ձ-ի յԷնկիճաղալայ (Գերմանիկէ), 1650 թ.
- էջ 151, 156
– (Գասբար) որդի Խաչատուրի եւ Դաստագուլի, 1655 թ. էջ 15
– յշտկծ, 1656 թ. - էջ 141
– (Գասբար) որդի Ճիլաւի, մհ. 1664 թ.-ից առաջ - էջ 273
– (Գազպար) հայր Աւետարանի ստացող Սուքիասի, ԺԷ. դ. էջ 18
– (Գասբար) որդի Գրիգոր քհյ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 15, 19
– որդի Զալիբէկի, ԺԷ. դ. - էջ 142
– պրն, որդի խօճայ Սահրաթի, ԺԷ դ. - էջ 290
– պրն, որդի խոջա Սահրաթի, ԺԷ. դ. - էջ 898
– (Գազպար) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1490
– նուիրատու Սանահնի Սուրբ Աստուածածնի, ԺԸ. դ. - էջ
143
– (Քասբար, Ասբար) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1534, 1535
– (Գարպար) որդի Խաչատուրի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
– յշտկծ, 1836 թ. - էջ 997
– ննջեցեալ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 705
– օրինակ շնորհող ի Սպահան, ԺԹ. դ. - էջ 763
– (Քասպար) Մարգարէ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– գրչփ. - էջ 554
– գրչփ. - էջ 1260
ԳԱՐԱՆ, կողակից Սիմոնի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ԳԱՐԷԳԻՆ, աշակերտ Յովսէփ վրդ. Փինաչեանցի, 1883 թ.,
յոտանաւորս - էջ 177
ԳԱՐԷՅԼ, տաղասաց, ԺԷ-ԺԹ. դդ (՞), տաղ. «Գէնայ ջանայթ օլդի» - էջ 265
ԳԱՐԻԱՆ, մայր յետին կազմել տուող Յէվանեսի, 1693 թ. էջ 1420
ԳԱՐԽԱՆ, կին Խաչատուր քհյ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 233
ԳԱՒԱՐ
– (Գաւառ) քոյր յետին գնող Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
– դուստր յետին գնող Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
– յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
ԳԱՒԳ, ածշնչկն - էջ 448
ԳԱՒԿԻ (Գօգի) որդի Գասպարի, ԺԸ. դ. - էջ 143
ԳԵՐՄԱՆՈՍ, սուրբ նհտ. - էջ 1125,
ԳԵՑԱՄԱՆ, մայր տէր Բարսեղի, 1711 թ-ից յետոյ - էջ 451,
452
ԳԷԵԶ (Գիէզ) ծառայ Եղիսէ մարգարէի - էջ 1428, 1434, 1436
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ԳԷՆՄԱԴԻՆ, պապ մեկենաս Գուլաղայի, 1663 թ. - էջ 1249
ԳԷՈՐԳ
– Զօրավար, սրբ., ի քարոզս - էջ 123, ի տաղս եւ գանձս էջ 257, 847, մնրնկր - էջ 1013
– (Գէորքոս, Գորգոս) եպս. արիոսեան, Դ. դ. - էջ 87, 96,
598, 609,
– Մեղր, ԺԱ. դ. - էջ 1455
– Լօռեցի կթղկս Հայոց, ԺԱ. դ., Թուղթ առ Յովհաննէս
պատրիարքն Ասորոց - էջ 1262, 1270
– թագաւոր Վրաց, հայր Թամար թագուհու, 1156-1184 թթ.
- էջ 29
– վրդ., Բան աղօթական. Ի խաչն եւ Աստուածածինն - էջ
1379, 1381
– Սկեւռացի, 1246/7-1301 թթ., Խրատ գրչութեան - Էջ 28,
865, 866, Ի խորհուրդ Մեծի ուրբաթուն - էջ 416, Գանձ.
«Գոչեմ առ ձեզ» - էջ 401, 552, 561, 828, Խրատ գրչութեան - էջ 662, 865, Մեկնութիւն Գործոց Առաքելոց - էջ
1135, 1136
– Կիլիկեցի, գրիչ Հմր 3082 ձ-ի, 1267 թ. - էջ 409, 413, 424,
425, 427
– յշտկծ, 1337 թ. - էջ 1143
– Երզնկացի, ԺԴ-ԺԵ. դդ., Հրացմունք - էջ 24, 516, 766,
յշտկծ - էջ 504, 510, 523, 622, 661, 864, 986, 1123,
1203, 1229, Բան հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակաց - էջ 860, Լուծմունք Պարապմանց գրոց ի խնդրոյ
Գէորգ վրդ-ի - էջ 861
– ԺԴ. դ., Գանձ. «Գոլով սքանչելի» - էջ 249
– Զմիւռնիացի-Եւդոկիացի, Քարոզք - էջ 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112
– (Գօրգ) խօջայ, որդի ստացող Մարիանոսի, 1649 թ. - էջ
691
– (Գօրգ) որդի Շանշէի, այգի է նուիրել Սանահնի ուխտին,
ԺԷ. դ. - էջ 141
– երէց, գրիչ Հմր 3111 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 537, 543, 544
– վրդ., Տաղ. «Գոչեմ ձայնիւ» - էջ 969
– Նախիջեւանցի (Փառակեցի) գրիչ Հմր 3129 ձ-ի, ի Ս.
Պետերբուրգ, 1743 թ. - էջ 637, 639, 640
– Ծերունեան, ստացող Հմր 3061 ձ-ի, 1748 թ. - էջ 289, 292
– պատրիարք Կ. Պոլսոյ, 1753 թ. - էջ 839, 840
– (Գիօրգ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 522
– (Գրոգ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 646
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 922
– քհյ, ԺԸ-ԺԹ. դդ. - էջ 1195,
– եպս. Զմիւռնացի, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Գիրք քարոզից - էջ 1423,
1431
– Գողթան իշխան, յշտկծ - էջ 763
– վրդ., Վաղարշապատեցի Բզնունեան, 1840 թ. - էջ 1267
– Կ. Պոլսեցի, ստացող Հմր 3030 ձ-ի, 1854 թ. - էջ 129, 132
– Դ. Կ. Պոլսեցի կթղկս Հայոց, 1866-1882 թթ. - էջ 174,
175, 268, 453, 574, 592, 652, 656, 658, 707, 722, 747,
948, 1172, 1180, 1184, 1234, 1332, 1390, 1598, 1608,
1650, տե՛ս նաեւ Գրիգոր Մինդանճեան
– Մկրտչեան Մառօզօվ, ստացող Հմր 3147 ձ-ի, ի Նոր Նախիջեւան, 1863 թ. - էջ 697
– վրդ., յշտկծ ի գործս Կարապետ եպս.-ի, ԺԹ. դ. - էջ 219, 220
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– Հալաճեանց, նշում - էջ 222
– (Քեորք) Կիմիշխանցի Մեռզիկեան Սիմօնօվ, ԺԹ. դ.- էջ 908
– որդի Յակոբի, ԺԹ. դ. - էջ 1351
– եղբայր Յակոբի, ԺԹ. դ. - էջ 1351
– արքեպս. Սուրէնեանց, ԺԹ. դ. - էջ 1446
– վրդ., ԺԹ. դ. - էջ 1598
– գրչփ. - էջ 1022
– գրչփ. - էջ 1280
ԳԷՈՐԳԵԱՆ ԱՍՏՂԻԿ - էջ 147, 220, 222, 243, 544, 689,
775, 841, 871, 1055, 1092, 1176, 1267, 1384, 1400,
1405, 1410, 1414, 1418, 1447, 1651, 1675
ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՀԱՅԿԱԶ - էջ 946
ԳԷՈՐԳԻ
– (Գէորգէ, Գաւրգէ) Գ., Վրաց թգւր, 1156-1184 թթ. - էջ
136, 138, 139
– (Գօրգի) խան, Վրաց թագաւոր, 1683 թ. - էջ 1176
– (Գիորգի) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1399
– (Գիօրգի) յետին յիշատակագիր, 1706 թ. - էջ 241
– (Գիօրգիօս) որդի Նազարի, յետին յիշատակագիր, ԺԹ. դ. էջ 241
ԳԻԳՈԼ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ԳԻՆՈՍ, որդի Պաղիի եւ Գուլվարդի, 1664 թ. - էջ 273
ԳԻՒԼԱՄԻՐԵԱՆՑ Աբգար - էջ 709
ԳԻՒՏ կթղկս Հայոց, 461-478 թթ., Թուղթ առ Դաւիթ - էջ
128, 130, 417, 927
ԳՂԻՇԷ, յշտկծ - էջ 646
ԳՆԷԼ Արշակունի, Դ. դ. - էջ 715
ԳՈԳՈՐ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 852
ԳՈԶԱԼ
– (Գաւզալ) դուստր ստացող Ստեփանոսի, 1593 թ. - էջ
1486, 1488
– (Գաւզալ) մայր ստացող Ստեփանոսի, 1593 թ. - էջ
1486, 1488
– (Գուզալ) թոռ ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
– (Կոզալ) կին Ակոբ քհյ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 226
– (Գուզալ) կին Ադիի, 1608 թ. - էջ 227
– (Գօզալ) դուստր ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412
– (Գուզալ) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
– կին Ասատուրի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– (Գօզալ) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– յշտկծ, 1774 թ. - էջ 1032
– (Գուզալ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1404
ԳՈԶԱԼԱՂԱ, դուստր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
ԳՈԹՈՂԻԱ, ածշնչկն - էջ 1385
ԳՈԼՔՐԷ, որդի Կիրակոսի, ԺԸ. դ.- էջ 1577
ԳՈՀԱՐ
– (Կոհար) քոյր ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ. - էջ 223
– (Գօւար, Գօյար) դուստր Վարդանէսի, 1677 թ. - էջ 1412
– (Գուհար) կին Աւետարանը նորոգել տուող Կիրակոսի,
ԺԷ դ. - էջ 233
– (Գուհար) կին յետին գնող Պապէսի, ԺԷ. դ. - էջ 852
ԳՈՒԼ
– մայր Մարիամի, որ 1674 թ. կոստղել է տուել Հմր 3033
Աւետարանը, - էջ 152
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
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ԳՈՒԼԱԲ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ԳՈՒԼԱԶԻԶ, նուիրատու Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ. - էջ 139
ԳՈՒԼԱՂԱ, մեկենաս Հմր 3302 ձ-ի, 1663 թ. - էջ 1247, 1249
ԳՈՒԼԱՄ, դուստր մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ 1450
ԳՈՒԼԱՄԻՐ, հօրեղբայր Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի, 1608 թ. - էջ 227
ԳՈՒԼԱՊ, եղբայր Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի,
1608 թ. - էջ 227
ԳՈՒԼԱՐԹՈՒԽ
– (Կուլարտուխ) կողակից ձ-ի յետին գնող Գալուստ երէցի
- էջ 1397, 1398
– (Կուլարտուխ) դուստր յետին ստացող Մանուէլի, 1695 թ. էջ 1398
ԳՈՒԼԲՈՒԴԱՂ (Կուլպուտախ) յշտկծ, 1695 թ. - էջ 1398
ԳՈՒԼԴԱՆ, մամ Աւետարանի ստացող Սուքիասի, ԺԷ. դ. էջ 18, 19
ԳՈՒԼԴԱՍՏ, կողակից Աւետիք Ջուղայեցու, 1635 թ. - էջ 1625
ԳՈՒԼԻԲԱՂՉԱ, քոյր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
ԳՈՒԼԻՆԱՐ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1490
ԳՈՒԼԻՍՏԱՆ
– մայր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487, 1488
– (Կուլիստան) ջոջ մայր ստացող ուստա Ղազարի, ԺԶ. դ.
- էջ 223
– (Գուլըստան) քոյր Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, 1631 թ. էջ 664
– մայր Բարաշի, ձ-ի յետին գնող, 1641 թ. - էջ 1408
ԳՈՒԼԽԱԹՈՒՆ, ԺԷ. դ. - էջ 16
ԳՈՒԼԽԱՍ, կենակից Յովանէսի, ԺԶ. դ. - էջ 1416
ԳՈՒԼՄԷԼԻՔ, դուստր ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. էջ 1404
ԳՈՒԼՄՍՐ (Կուլմսրըր) քոյր ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ.
- էջ 223
ԳՈՒԼՈՒՄ
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– քոյր Ազարիա գրչի ի Նոր Ջուղայ, ԺԷ. դ. - էջ 869, 1205
ԳՈՒԼՉԻՉԱՔ
– (Գուլչիչակ, Չիչաք) մայր գրիչ եւ ստացող Զաքարիա
երէցի, 1671-1675թթ. - 1007, 1008
– (Չիչագ) հանգուցեալ դուստր գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 1671 թ. - էջ 1008
ԳՈՒԼՎԱՐԴ
– կողակից Պաղիի, 1664 թ. - էջ 273
– ԺԷ. դ. - էջ 16
ԳՈՒԼՏԱՏ, հարս Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի,
ԺԶ. դ. - էջ 232
ԳՈՒԼՓԱՇԱՅ
– (Կուլփաշա) մայր Զաքարիա գրչի, ԺԵ. դ.- էջ 1410
– հօրեղբօր դուստր Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– կողակից մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ 1450
ԳՈՒԼՔԱՆ
– դուստր Աւետարանը գերութիւնից ազատող Թորոսի,
ԺԷ. դ. - էջ 233
– (Գուլքիան) յշտկծ - էջ 1409
ԳՈՒՐԱՍՊ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ԳՈՒՐԳԷՆ (Գաւրգէն) որդի Աշոտ Գ. Ողորմածի, Ժ. դ. - էջ 134
ԳՐԱԲՈՍ սրբ, ի տաղս - էջ 846, վկյբ. - 1276
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ԳՐԱՏԻԱՆՈՍ կայսր, Դ. դ. - էջ 92, 93, 604, 605
ԳՐԻԳՈՐ
– Սքանչելագործ (Պոնտացի) եպս. Նէոկեսարիոյ, մօտ
210/217-270/273 - էջ 91, 603, 1165, Աղօթք - էջ 862,
Ընդդէմ բաժանողաց - էջ 862, Ճառ - էջ 1107 (ՊՊ), 1394
– Ա. Լուսաւորիչ, սուրբ, կթղկս Հայոց, 203-325 թթ., ի
քարոզս - էջ 123, 521, ի շարականս - էջ 159, 1020, 1613,
1614, յշտկծ - էջ 49, 110, 138, 206, 207, 239, 290, 292,
293, 294, 311, 312, 315, 320, 325, 333, 356, 360, 365,
370, 380, 415, 417, 428, 443, 444, 590, 622, 628, 629,
684, 741, 808, 817, 852, 861, 873, 896, 913, 990, 1043
(ՊՊ), 1058, 1063, 1077, 1078, 1090, 1122, 1126, 1127,
1133, 1138, 1140, 1164, 1167, 1187, 1188, 1208, 1231,
1256, 1259, 1260, 1262, 1264, 1265, 1267, 1268, 1270,
1272, 1276, 1279, 1283, 1300, 1346, 1352, 1362, 1363,
1426, 1477, 1498, 1505, 1525, 1583, 1598, 1629, 1630,
Դաշանց թուղթ - էջ 347, 374, ի տաղս եւ ի գանձս - էջ
176, 251, 253, 254, 255, 256, 404, 405, 407, 679, ի
բանից - էջ 170 (՞), 235, Տեսիլ - էջ 238, 901, 1023, ի
Վարդապետութենէ - էջ 297, 542, 751, 758, մնրնկր - էջ
314, 941, 1010, 1012, 1015, 1267, 1541, 1659, տօն - էջ
412, յաղօթս - էջ 487, Հարցումն ընդ հրեշտակին - էջ
541, 1005, Յաղագս չարչարանաց սրբոյն Գրիգորի - էջ
858, Հարցմունք Վասն հոգւոց մարդկան - էջ 914, 994,
գրչփ. - էջ 921, 1516, Վասն յանկարծ երանելոյ հոգոյն ի
մարմնոյ եւ վերստին դառնալոյ - էջ 1005, Կանոնք - էջ
1131, 1537, Պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին - էջ 1610, 1611, 1612, 1615
– (Գրիգորիս) թոռ Գր. Լուսաւորչի, Դ. դ. - էջ 873
– Աստուածաբան Նազիազանցի, 328-389 թթ., Վարք - էջ
91, 602, յշտկծ - էջ 91, 92, 98, 611, 1111, 1125, 1152,
1263, ի գանձս - էջ 249, Ճառք - էջ 356, 365, Յայտնութիւն Տեառն - էջ 412, 420, Մեկնութիւն թղթոյն առ Կորընթացիս - էջ 420, Վասն ուղղափառաց - էջ 604, Հարցումն Բարսղի եւ պատասխանի Գրիգորի Աստուածաբանի - էջ 903, 1023, Վարդապետութիւն սրբոյն Բարսղի
եւ Գրիգորի - էջ 907, 994, մնրնկր - էջ 1013, Պատճառք
յԱռ որս գրոցն - էջ 1108, 1122, Խրատք - էջ 1121, Առ
որս գրոց - էջ 1129, 1140, 1164, 1173, 1212, Սահմանք
եւ կանոնք ուղղափառութեան - էջ 1131
– Նիւսացի, 331-394 թթ., Հարցմունք - էջ 27, յշտկծ - էջ 91,
161, 411, 603, 663, 829, 830, 1571, Յաղագս կազմութեան մարդոյ - էջ 831, Յաղագս կուսութեան - էջ 831,
Պատճառ կազմութեան գրոց - էջ 1110, Լուծմունք ինն
երանութեան գրոց - էջ 1111, Պատճառ սկսման ժողովողին. մեկնութիւն - էջ 1124, Լուսնի վերայ երակ առնելոյ օրն - էջ 1178, Ի գրոց - էջ 1212,
– (Գրիգորիոս) Ա. պապ Հռոմայ, 590-604 թթ. - էջ 170,
590, 1165, 1307, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1560
– Երուսաղէմացի, Սահմանք զանազանք - էջ 421
– (Գրիգորիս) քորեպս. Արշարունեաց, Ը. դ. - էջ 295
– Նարեկացի, 947-1003 թթ., Մատեան ողբերգութեան - էջ
203, 204, 205, 206, 208, 243, 244, 269, 902, 1051,
մնրնկր - էջ 243, 267, 509, Վարք - էջ 244, յշտկծ - էջ 244,
377, 468, 627, 629, 719, 1111, 1115, 1213, 1359, 1370,
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1372, նշում - էջ 245, 1077, Տաղք եւ գանձք. «Աչքն ծով ի
ծով» - էջ 248, «Աւետիս մեծ խորհրդոյն» - էջ 247, 1612,
«Գոհար վարդըն» - էջ 255, 845, «Գոհար վարդըն վառեալ» - էջ 845, «Երգ զարմանալի» - էջ 248, «Էին աջոյ
ձեռին» - էջ 247, «Ի յելս արեւու» - էջ 251, «Կայր կոյսն
ի յայրին» - էջ 247, «Հաւուն հաւուն արթնացեալ» - էջ
252, «Նա ծով վաղընթաց» - էջ 253, «Պարագրի անպարագրելի» - էջ 247, «Սեաւ եմ, գեղեցիկ» - էջ 248, «Սէր
յառաւօտէ» - էջ 253, ի ներբողեանս - էջ 270, Խրատ
վարուց - էջ 459, Բան խրատու - էջ 460, յաղօթս - էջ
484, Աղօթք - էջ 575, 1028, 1038, բառք գրոց - էջ 787,
1177, Լուծումն բառից Նարեկացւոյ - էջ 882, 1326,
1330, գրչփ. - էջ 960, Լուծմունք Գանձերոյն Նարեկացւոյ
- էջ 1115, Մատենագրութիւնք - էջ 1172, Բացախօսութիւն ի բանն սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ, ի
ներբող սուրբ Աստուածածնին - էջ 1181, 1183, 1184,
Գովեստ կուսին - էջ 1522
– Մագիստրոս Պահլաւունի, 990-1059 թթ., Բան իմաստասիրական - էջ 292, Թուղթք եւ չափաբերականք - էջ
297, 298, 309, 1207, 1208, Տաղք եւ գանձք. «Գանգիւն
բախիւն հասեալ» - էջ 298, «Կէտ կարթիւ արտակիտիւ»
- էջ 298, նշում - էջ 310, ի քարոզս - էջ 445, Առ հեղգս
ուսումս - էջ 643, 788, ոտանաւոր. «Մեծ են գործք» - էջ 787
– Բ. Վկայասէր կթղկս Հայոց, 1066-1105 թթ., Վասն մոլորման Զատկին - էջ 293, 1062, Պատմութիւն - էջ 370,
յշտկծ - էջ 463, 565, Թարգմ. Կանոն մեծի հինգշաբաթուն
- էջ 568, 732, 759, 1035, 1458, 1474, 1485, Աստուածաբանութիւն յաղագս մարդեղութեան Փրկչին - էջ 1338
– յշտկծ,, ԺԱ. դ. - էջ 1015 (ՊՊ)
– (Գրիգորիս) Գ. Պահլաւունի կթղկս Հայոց, 1113-1166
թթ. - էջ 38, 236, 237, 293, 294, 348, 370, 421, 591, 670,
672, 673, 675, 1050, 1059, 1092, 1134, 1261, 1269,
1384, Բան խրատու հոգոց - էջ 1059
– Սկեւռացի, մօտ 1160/70-ական թթ. - մօտ 1230-ական
թթ., յշտկծ - էջ 204, 460, 1125
– Դ. Տղայ կթղկս Հայոց, 1173-1193 թթ. - էջ 29, 294, 303,
590
– ԺԲ-ԺԳ. դդ., մեկնիչ Եւագրեայ - էջ 1279, 1280
– վրդ., որդի Աբասայ, առաջնորդ Սանահնի ուխտի, ԺԲԺԳ. դդ. - էջ 135, 138, 139
– Արեւելցի, կազմող, 1215 թ. - էջ 1140
– վրդ. Տուտէորդի, մհ. 1216 թ. - էջ 138, 294, 589, 592
– որդի Աշոտոյ, 1217 թ. - էջ 138
– արհիեպս. Բջնեցի, ստացող Հմր 3082 ձ-ի, 1267 թ. - էջ
409, 424, 426, 427, 428, 429
– (Գրիգորիս) վրդ. - տե՛ս Վահրամ րաբունի
– սպասաւոր բանի, յշտկծ, 1267 թ. - էջ 424, 426, 428, 429
– (Գրիգորիս) հայրապետ, 1277 թ. - էջ 1140
– վրդ. Ակներցի, ԺԳ. դ., Պատմութիւն թաթարաց - էջ 360
– մեկենաս Հմր 3266 ձ-ի, ԺԳ. դ. - էջ 1087, 1091
– վրդ., ԺԳ դ., խնդրող Մեկնութեանն Հնգամատենի Վարդանայ վարդապետի - էջ 1136
– աբղյ, 1334 թ. - էջ 1142
– Տաթեւացի, 1346-1410 թթ., Հարցմանց գիրք - էջ 23, 24,
515, 516, 521, 523, 524, 663, 664, 765, 861, 925, 1050,
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1136, 1137, 1212, Մեկնութիւն Մատթէի - էջ 33, 733,
735, 862, 1383, 1384, Քարոզք եւ Քարոզգիրք - էջ 40,
114, 115, 371, 449, 453, 454, 456, 457, 517, 520, 521,
522, 527, 771, 773, 810, 988, 991, 992, 1057, 1468,
1469, 1529, 1302, 1303, 1321, 1325, 1342, 1463, 1464,
1467, 1554, 1633, 1634, 1635, 1636, 1647, 1648, Մեկնութիւն Յովհաննու - էջ 40, 41, 925, Խրատք հարկաւորք
- էջ 157, 571, Շարադրութիւն կարգաց չորեքտասան
աստիճանի վարդապետաց - էջ 158, յշտկծ - էջ 26, 517,
518, 531, 532, 635, 636, 638, 639, 664, 666, 772, 774, 812,
858, 860, 864, 925, 926, 934, 1120, 1391, 1501, Տաղք.
«Եղբայրք, խաւսիմ բան» - էջ 398, Վարք - էջ 526, Ոսկեփորիկ - էջ 529, 833, Դաւանութիւն հաւատոյ - էջ 530,
Համառօտ տեսութիւն ի գիրս Պորփիւրի - էջ 635, 638,
661, 930, 933, Լուծումն համառօտ ի Տեսութիւն Դաւթի - էջ
635, 638, 661, Լուծմունք առաքինութեանցն Արիստոտէլի - էջ 636, 662, 935, Աշխարհացն լուծմունք - էջ 662,
Լուծումն դժուարիմաց բանից Արիստակիսի հռետորի էջ 662, Լուծումն համառօտ ի Խրատ գրչութեան Գէորգայ վրդ.-ի - էջ 662, Մեկնութիւն Եսայեայ - էջ 774, Համառօտ լուծմունք դժուարիմաց բանից ի մեկնութիւն
գրոց Յոբայ - էջ 843, Լուծումն Պարապմանց գրոց Կիւրղի - էջ 861, 1123, Տեսութիւն ի բան մարգարէին Եսայեայ - էջ 978, 1465, Մեկնութիւն Սաղմոսաց - էջ 1153,
Լուծումն համառօտ յառաջաբան Աւետարանին Յովհաննու - էջ 1215, 1217, մնրնկր - էջ 1217, Սահմանադրութիւն դաստիարակութեան - էջ 1248, Վարք եւ յիշատակ մեծ վարդապետին Գրիգորի Տաթեւացւոյ - էջ 1278,
– վրդ. Խլաթեցի (Ծերենց), 1349-1425 թթ., Տաղք եւ գանձք.
«Այսօր պարզողին» - էջ 256, «Առ Հայրդ աղաղակեմ» էջ 250, «Գանգատ ունիմ» - էջ 250, 402, «Գերագոյն
Հոգւոյն շնորհաց» - էջ 250, «Գերանճար արփի» - էջ
1481, «Գոյակն էական» - էջ 252, «Գոյիդ անեղի» - էջ
250, «Գոյիդ հզօրի» - էջ 254, «Գովեստ քեզ բարեաց» 255, «Գովիմք ըզքեզ» - էջ 848, «Գունդք սուրբ վկայից»
- էջ 251, «Ի հանդէս տօնի» - էջ 248, «Պաղատանօք
սուրբ նախահարց» - էջ 255, «Վերջին յաներեկ» - էջ
251, «Քրիստոս փառաց» - էջ 250, Խրատ ժամակարգութեանց - էջ 343, 1530, Շարական տնտես օրհնելոյ էջ 1167,
– Երզնկացի, Խրատք մկրտութեան - էջ 563, 566
– աբղյ, 1355 թ. - էջ 1144
– Սուքիասանց, գրիչ ի Սուրխաթ Հմր 3046 ձ-ի, 1356 թ. - էջ
219, 222
– (Գրիգորիս) յետին ստացող, 1356 թ. - էջ 1652
– վրդ., 1367 թ. - էջ 1652
– եպիսկոպոսապետ ի Սուրխաթ, ԺԴ. դ. - էջ 222
– գրիչ, 1415 թ. - էջ 1144
– քեռի Աւետարանի ստացող Սիմէոնի, 1419 թ. - էջ 886
– յետին ստացող, սպասաւոր սուրբ ուխտին Առաքելոց,
1421 թ. - էջ 886
– (Գրիգորիոս) Ժ. Մակուեցի կթղկս Հայոց, 1443-1465 թթ.
- էջ 136, 684
– եպս., Ճ. (100) դրամով գնել է Հմր 3119 Քարոզգիրքը,
1456 թ. - էջ 859, 860
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– միայնաւոր, յշտկծ ի Հարանց վարս - էջ 118
– քհյ, կազմող, 1474 թ. - էջ 1395, 1397
– (Գրիգորք) յշտկծ, 1494 թ. - էջ 1118
– Արծկեցի, տաղերգու, ԺԵ. դ., Գանձ - «Սուրբ Ոսկի քահանայք» - էջ 249
– ԺԵ-ԺԷ. դդ. (Խլաթեցի՞, Արծկեցի՞, Ոստանցի՞ եւ այլք),
Գանձք. «Այսօր նոր խառնումն» - էջ 247, «Գետ հոսէ» էջ 249
– Ա. Աղթամարցի կթղկս Աղթամարայ, 1536-1545 թթ.,
Տաղք եւ գանձք. «Անեղին տաճար Բանին» - էջ 248,
«Աստուածանըկար պատկեր» - էջ 407, 1612, «Արեգակնափայլ գեղով» - էջ 407, «Գարունն է բացուեր» էջ 394, «Գարունն երեկ» - էջ 394, «Դու դրախտ» - էջ
394, «Ծաղկունքն ասեն» - էջ 394, 583, «Մաքուր պատկերով» - էջ 394, «Յետ գընալոյ վարդին» - էջ 394, «Վաճառական մի հայ» - էջ 399, «Տապանակ կազմեալ» էջ 396
– վրդ., յշտկծ - էջ 1662
– քհյ, յետին ստացող, ԺԵ. դ. - էջ 1654
– յետին ստացող, 1522 թ.- էջ 890
– յշտկծ, 1532 թ. - էջ 151
– (Գրիգորիս) որդի Մէյրամբէկի, կթղկս Աղուանից, 15591574 թթ. - էջ 1482
– միաբան, եղբայր Թորոս գրչի, 1568 թ. - էջ 1482
– ԺԲ. Վաղարշապատցի կթղկս Հայոց, 1576-1590 թթ. - էջ
137, 1017
– վրդ. Դարանաղցի, մօտ 1576-1643 թթ. - էջ 1394, 1539
– եղբայր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1488
– վրդ. Պտուղ, ստացող-լրացնող Հմր 3105 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ
520, 521, 522, 524
– եպս., յշտկծ ի գրառաջս - էջ 905
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– կթղկս, տե՛ս Սրապիոն Եդեսացի կթղկս
– Լովցի (Լվովցի) սրբագրող Հմր 3303 ձ-ի, 1613 թ. - էջ
1249, 1254
– յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
– եպս., ուսուցիչ գրիչ Պարսամի, մհ. 1633 թ.-ից առաջ էջ 646
– Կեսարացի, մհ. 1636 թ., Անուանք քաղաքաց - էջ 576,
879, 1108, 1178, Թուղթ առ Էջմիածնեցիս - էջ 683
– յշտկծ, 1642 թ. - էջ 22
– Կողոնեցի, գրիչ եւ ծաղկող Հմր 3371 ձ-ի, ի Կողոնիայ,
1646 թ. - էջ 1549, 1551
– Համազասպեանց, գրիչ Հմր 3145 ձ-ի, ի Նոր Ջուղայ,
1649 թ. - էջ 689, 690
– հանգուցեալ եղբայր գրիչ Ազարիայի, 1651-1654 թթ. էջ 1205
– կնքդրշմ, 1652 եւ 1689 թթ. - էջ 314
– եղբայր Աւետարանը նորոգել տուող Մխիթարի, 1655 թ.
- էջ 15
– քհյ, ծաղկող եւ կազմող Հմր 3196 ձ-ի, 1655 թ. - էջ 871,
872, 873
– որդի Եղիշի, 1657 թ. - էջ 1654
– Երեւանցի, գրիչ Հմր 3032 ձ-ի, 1662 թ. - էջ 145, 148
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– որդի Գասպարի եւ Մարասէի, 1664 թ. - էջ 273
– հօրեղբայր Վարդան գրչի, 1666 թ. - էջ 1000
– կր., յշտկծ, 1667 թ. - էջ 954
– եղբայր Ազարիա գրչի ի Նոր Ջուղա, 1676 թ. - էջ 869
– երէց, գրիչ Հմր 3070Դ. ձ-ի, ի Վան, 1674 թ. - էջ 318, 322
– գրիչ Հմր 3335 ձ-ի, ի Շէնաղբիւր գիւղ, 1677 թ. - էջ 1409,
1413
– մեկենաս Հմր 3306 ձ-ի, 1692 թ. - էջ 1267, 1273
– յշտկծ, 1693 թ. - էջ 1420
– գրիչ Հմր 3154 ձ-ի, 1696 թ. - էջ 729, 734
– քհյ, նախահայր Դաստագուլի, ԺԷ. դ. - էջ 15
– գրիչ Հմր 3070Բ,Գ. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 316, 317
– որդի Մուրաչի, հող է վաճառել Սանահնի ուխտին, ԺԷ. դ. էջ 141
– յշտկծ յետին յիշ.-ում, ԺԷ. դ. - էջ 224
– միաբան Յովհանավանուց, ԺԷ. դ. - էջ 340
– Էջմիածնեցի, Վաղարշապատցի, յետին յիշատակագիր,
1698 թ., ԺԷ. դ. - էջ 341
– վրդ. Կաֆացի, տաղասաց, ԺԶ-ԺԷ. դդ., Տաղք. «Լոյսն
անճառական» - էջ 399
– քհյ ի Սուրբ Լուսաւորիչ ի Կաֆայ, աշակերտ տէր Յովակիմի, ԺԷ. դ. - էջ 507, 508
– վրդ., կնքդրշմ, ԺԷ. դ. - էջ 522
– յշտկծ ի տաղն Յակոբայ Սսեցւոյ, ԺԷ. դ. - էջ 527
– որդի Աբգարի, նկրփրձ, ԺԷ. դ. - էջ 586
– վրդ. - էջ 1538, 1539
– յշտկծ - էջ 1124
– որդի Վարդիքի, գրիչ Հմր 3327 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1383, 1384
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1655
– յշտկծ, ԺԷ-ԺԸ. դդ. - էջ 1075
– քհյ, յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589
– Գաւաշեցի, կթղկս Աղթամարայ, 1713 թ. - էջ 1589, 1590
– գրիչ Հմր 3163 ձ-ի, 1715 թ. - էջ 757, 762
– ստացող Հմր 3343 ձ-ի, 1716 թ. - էջ 1441, 1442, 1443
– պատրիարք Երուսաղէմի, 1715-1749 թթ., ստացող Հմր
3009 ձ-ի, 1717 թ.-ից առաջ - էջ 37
– աբղյ, յշտկծ, 1723 թ. - էջ 1266
– եկաւ Ջաւախք 1727 թ. - էջ 697
– վրդ., կնքդրշմ, 1741 թ. - էջ 1574
– քարտուղար, յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– աշակերտ Գէորգ գրչի, 1743 թ. - էջ 640
– քհյ, ստացող, 1746 թ. - էջ 1499,1505
– քհյ, հայր Ըռստակէսի, 1751 թ. - էջ 1510
– ստացող Հմր 3281 ձ-ի, յԵրուսաղէմ, 1759-1774 թթ. - էջ
1155, 1168
– դպիր, գրիչ Հմր 3132 ձ-ի, յԵւքառայ (Կեսարիա), 1763 թ.
- էջ 645, 648, Հմր 3133 ձ-ի, 1766 թ. - էջ 647, 649, 650
– Գ. Պասմաճեան Կոստանդնուպոլսեցի, պատրիարք Կ.
Պոլսոյ, 1764-73 թթ. - էջ 1631
– Ծարեցի, հայր յետին ստացող տրց Պետրոսի, 1769 թ. էջ 301, 302, 304
– Թիֆլեզեցի, 1773 թ. - էջ 1215
– Փեշտիմալջեան Կոստանդնուպոլսեցի, 1774-1837 թ.,
Քննութիւն նզովից - էջ 129, 132, Գանձարան նամակաց
- էջ 1185, Տրամաբանութիւն - էջ 1295, 1296
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– քհյ Փռաւատցի, յետին յաւելագրող, 1778 թ. - էջ 43
– Օշականցի (Ուշականցի) տաղերգու, մհ. 1799 թ., Տաղ.
«Զօրէղ փչումն ուժգին հողմոյ» - էջ 1497
– բժիշկ, որ կոչի Ճիվանի, ԺԸ. դ. (՞) - էջ 390
– որդի Խաչոյի եւ Ասլիխանի, ԺԸ. դ. - էջ 755
– (Գրիգորիոս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1389
– (Կիրիգոր) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1250
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1286
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1615
– Կոստանդեան, ԺԸ-ԺԹ. դդ. - էջ 1196
– Սեբաստացի, 1803 թ., Ցանկ իմն յԱստուածաշունչ
Սուրբ Գրոց - էջ 1432
– վրդ., 1811 թ. - էջ 1574
– կր., յետին գնող Աւետարանի, 1816 թ. - էջ 20
– արքեպս. Վաղարշապատեցի, մհ. 1821 թ. - էջ 682
– սրկ. Հաճնցի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3272 ձ-ի, 1822 թ. - էջ
1099, 1104
– վրդ. Կ. Պոլսեցի, 1827 թ., Սիրոյն զբօսարան - էջ 385
– կնքդրշմ, 1827 թ. - էջ 54
– Կոստանդեան դպիր, ստացող Հմր 3312 ձ-ի, 1829 թ. - էջ
1293
– դպիր Բեշտամալճեան, նուիրատու Հմր 3219 ձ-ի, 1832 թ.
- էջ 944
– Մինդանճեան, մհտ., աւագ սրկ., գրիչ, թարգմանիչ Հմր
3289 ձ-ի, ի Կ. Պոլիս, 1833 թ. - էջ 1185, Հմր 3135 ձ-ի,
1834 թ. - էջ 651, 656, Հմր 3232 ձ-ի, 1834 թ., Հմր 3313,
ԺԹ. դ. - 1295, 1296. տե՛ս նաեւ Գէորգ Դ. Պոլսեցի կթղկս
– սրկ. Պոլսեցի, գրիչ ի Կ. Պոլիս Հմր 3282 ձ-ի, 1834 թ. - էջ
1169, 1171
– տրց. Սմբատեանց Նախիջեւանցի, յետին ստացող Հմր
3178 ձ-ի, 1855 թ. - էջ 816, յետին յիշատակագիր, 1866
թ. - էջ 831, տե՛ս նաեւ Մեսրոպ արք. Սմբատեանց
– (Գրիքոր) յշտկծ, 1856 թ. - էջ 1505
– Շիրակունի, վաղամեռիկ պատանի, 1862 թ. - էջ 715
– դի Սաֆար Կապանեան, յշտկծ ի Դատաստանագիրս
Աստրախանի հայոց, 1863 թ. - էջ 697
– Արխազեան վրդ., Ս. Էջմիածնի մատենադարանին
նուիրել է Հմր 3224 ձ-ը, 1864 թ. - էջ 958
– եղբայր Մկրտիչ Յովակիմեան Աստրախանցու, 1868 թ.
- էջ 452
– եպս. առաջնորդ Պարսկաստանի եւ Հնդկաստանի հայոց, 1872 թ. - էջ 515
– Կարապետեան Մինասեանց, ձ-ի նուիրատու Սուրբ
Նշան եկեղեցուն, 1879 թ. - էջ 1002
– Տէր-Գրիգորեանց, 1883 թ. - էջ 178
– քհյ Թումանեանց, 1891 թ.- էջ 1445
– քհյ Դադեան, 1897 թ. - էջ 1056
– Ախաջանեան, ԺԹ. դ., յշտկծ - էջ 958
– սրկ. Սուքիասեանց, յետին գնող ի Մոսկուայ, ԺԹ. դ. - էջ 48
– (Գրիքոր) որդի Աստուածատուրի, ԺԹ. դ. - էջ 1378
– յշտկծ, Աւագանց, ԺԹ. դ. - էջ 1499
– յշտկծ, Աբրահամեան, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– Վարդապետեանց - էջ 1638
– կնքդրշմ - էջ 1084
– գրչփ. - էջ 984
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– (Գրիգորիս) գրչփ. - էջ 1280
– գրչփ. - էջ 1280
– գրչփ. - էջ 1254
ԳՐԻԳՈՐԵԱՆՑ ԱՒԱԳ - էջ 711, 716
ԳՐԻՇԱ, գրչփ. - էջ 1510
ԳՐՈԴՈՍ եպս. արիոսեան, Դ. դ. - էջ 96, 609
ԳՕԳ (Գօվգ) ածշնչկն - էջ 992, 1507, 1512
ԳՕՐՕ, յշտկծ - էջ 1439

ԴԱԲԱՅԱՍ թգւր, յշտկծ - էջ 1026
ԴԱԲԻՐԱ, յշտկծ - էջ 907
ԴԱԳՈՒ, յշտկծ, 1719 թ. - էջ 1182
ԴԱԴԵԱՆ ԽԱՉԻԿ, 1863-1936 թթ. - էջ 1056
ԴԱԿՈՍ կայսր, յշտկծ ի ցանկի կայսերաց - էջ 321
ԴԱԿՈՒԷԼ հրեշտակ - էջ 983
ԴԱՄԱՍՈՍ, պապ Հռոմայ, 366-384 թթ. - էջ 94, 606
ԴԱՄԻԱՆՈՍ, անարծաթ բժիշկ - էջ 869, 870, 1214
ԴԱՆԻԷԼ
– մարգարէ - էջ 100, 448, 457, 613, 616, 969, 1090, 1163,
1669, Մեկնութիւն մարգարէութեանն - էջ 928, գրչփ. - էջ
1044, ի քարոզս - էջ 1437, 1507, 1512
– միայնակեաց - էջ 162, 1374, 1614
– Ռայիթեցի, կր., միայնակեաց Ռութայ լերինն, Զ. դ.,
Կեանք քաղաքավարութեան երանելոյ եւ սրբոյ հօրն մերոյ Յօհաննու հօրն Սինեայ, որ կոչի Քլէմաքս - էջ 1044,
Լուծմունք դժուարիմաց եւ նուրբ բանից, որ կան ի գիրքս
այս, կոչեցեալ Կլիմաքս - էջ 1044
– յշտկծ - էջ 1176 (ՊՊ)
– երէց, գրիչ Հմր 3039 ձ-ի, ի Սոհրատէր գիւղ, 1715 թ. - էջ
181, 186
– քհյ, հայր Միքայէլ գրչի, 1744 թ. - էջ 671
– դպիր, յշտկծ, 1759 թ. - էջ 1232
– վրդ., ստացող Հմր 3133 ձ-ի, 1766 թ. - էջ 647, 649
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 911
– Ա. Սուրմառեցի կթղկս Հայոց, 1807-1808 թթ. - էջ 144,
1187, 1188, 1363
– հազարապետ յԱրցախ - էջ 676
– վրդ., 1835 թ. - էջ 1350
– վրդ. Շահնազարեանց, հեղինակ եւ գրիչ, Ճանապարհորդութիւն ի Նոր Բայազիտ՝ Հմր 3067 ձ-ի, 1862 թ. - էջ 307
– յշտկծ ի ցանկի Քարոզգրոց - էջ 454
– հայր Եզեկիէլի, յշտկծ ի Դատաստանագիրս Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ. - էջ 698
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1068
ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ վրդ. - էջ 924
ԴԱՆԻԷԼԱՆՔ, տոհմ, ԺԳ. դ. - էջ 138
ԴԱՍԿԱՍԻԱՍ, յշտկծ ի գրոյն ջերման - էջ 407
ԴԱՍՊԻՆ, քոյր ստացող Զալի, 1683 թ. - էջ 1178
ԴԱՍՏԱԳՈՒԼ, կին Խաչատուրի, 1655 թ. - էջ 15
ԴԱՐԵՀ
– Գ. Աքեմենեան վերջին թգւր, մհ. Ք. ա. 330 թ. - էջ 824, 1061,
1370, 1619, 1620, 1621, 1622, մնրնկր - էջ 1616, 1617,
– յշտկծ - էջ 526,
ԴԱՐԽԱՆ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
ԴԱՒԱՐ, կին Խաչատուր երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԴԱՒԻԹ
– մարգարէ, թգւր Հրէից, Գիրք Մնացորդաց - էջ 9 (ՊՊ), ի

1760

բանից - էջ 113, 116, 119, 300, 443, 572, յշտկծ - էջ 18, 105,
109, 111, 173, 179, 180, 217, 301, 417, 441, 444, 467, 473,
482, 551, 618, 735, 864, 904, 920, 962, 992, 1053, 1057,
1089, 1109, 1139, 1153, 1156, 1163, 1167, 1227, 1284,
1289, 1310,1320, 1350, 1351 (ՊՊ), 1427, 1428, 1448,
1513, 1545, 1546, 1553, 1561, 1562, 1565, 1571, 1572,
1627, 1668, մնրնկր - էջ 941, 1010, 1012, 1015, ի տաղս եւ
ի գանձս - էջ 252, 401, տօն - էջ 410, ի քարոզս - էջ 448,
449, 628, 997, 1321, 1324, 1336, 1345, 1348, 1349, 1352,
1368, 1369, 1371, 1432, 1433, 1434, 1467, 1501, 1503,
1507, 1508, 1512, 1531, 1643, յաղօթս - էջ 482, 483,
Մեկնութիւն սաղմոսաց - էջ 623, Սաղմոսք - էջ 760, բառք
սաղմոսաց - էջ 779, ի շարականս - էջ 1016, 1613
– քհյ, ի մարգարէութեանն Մաղաքիայ - էջ 418
– Անյաղթ, Ե-Զ. դդ., իմաստասէր, Մեկնութիւն ի Վերլուծականն Արիստոտէլի - էջ 23, 421, 910, 1490, Առածք
հինգք - էջ 29, 129, 635, 639, 641, 661, 838, 911, 934,
1491, Վասն բաժանման - էջ 30, 129, 639, 641, 661,
838, 1491, Վերլուծութիւն ներածութեանն Պորփիւրի - էջ
30, 642, 927, Մատենագրութիւնք - էջ 128, 130, 927,
928, Գիրք սահմանաց - էջ 128, Ընդդէմ առարկութեանցն չորից Պիհռոնի Իմաստակի - էջ 128, 1491,
Նկատումն Արիստոտէլի - էջ 129, Թուղթ առ Գիւտ կաթողիկոս - էջ 417, 927, ի Մեկնութենէ Բարձրացուցէքի էջ 417, 1256, Ներբողեան Ս. Խաչի - էջ 420, 628, յշտկծ էջ 635, 636, 638, 644, 662, 664, 670, 671, 672, 829, 830,
832, 838, 840, 909, 933, 936, 1161, Սահմանք իմաստասիրութեան - էջ 641, 665, 909, 977, 1212, 1491,
Մեկնութիւն Պէրի Արմենիասի - էջ 642, Լուծմունք
Սահմանացն Դաւթի - էջ 666, 885, 886, ի Մեկնութենէ
առածից - էջ 838, Տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի
Մեկնութիւն Սահմանաց Դաւթի - էջ 885, Էակաց գիրք էջ 911, Գրիգորի Եռամեծի արարեալ Լուծումն համառօտ Պորփիւրի, որ ի տեսութիւնն Դաւթի - էջ 930, Ասացեալ ի Դաւթայ փիլիսոփայէ եւ ի Հոռոմ վարդապետէ
Փիւնիկ կոչեցելո՝ այս է Վեցհազարէայեակն, զոր գովէ
Անանիայ Շիրակացին - էջ 983, 986, Լուծմունք Դիոնէսիոսի - էջ 1110, 1118, 1129, Առաքելի Սիւնեցւոյ Մեկնութիւն Սահմանացն Դաւթի (քաղուածք) - էջ 1391,
1392, 1394,
– Դուինեցի, 701 թ., նհտ., մնրնկր - էջ 1013
– Հիւպատոս, 712 թ., Հարցմունք - էջ 237, Թարգմ. Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ Մատենագրութիւնք - էջ 803, 1130
– Ա. Անհողին Կիւրիկեան, 989-1050 թթ. - էջ 138, 901
– Կիւրոպաղատ, 994-1000 թթ. - էջ 576
– թգւր Վրաց, 1187 թ. - էջ 29, տե՛ս Սօսլան
– Քոբայրեցի՞, 1198 թ., գրիչ նախագաղափար օրինակի էջ 31
– իշխան, 1222 թ. - էջ 137
– քրոջ որդի Գրիգոր Բջնեցու, 1267 թ. - էջ 426
– Րաբունապետ Գլաձորի, 1309 թ. - էջ 1652
– յշտկծ - էջ 1176 (ՊՊ)
– թոռն Վասակայ, 1326 թ. - էջ 138
– վրդ. ստացող Հմր 3213 ձ-ի, ԺԴ. դ. (1381ից առաջ) - էջ
927, 930
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– քհյ, եղբօրորդի Հմր 3333 ձ-ի ստացող Սարգիս վրդ-ի,
1496 թ. - էջ 1407
– կր., գրիչ Հմր 3191 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 855, 858
– հանգուցեալ եղբայր մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ
1449
– նորոգող, 1537 թ. - էջ 1450
– միաբան եղբայր Թորոս գրչի, 1568 թ. - էջ 1482
– յշտկծ, 1597 թ., - էջ 1404
– Դ. Վաղարշապատցի կթղկս Հայոց, 1590-1629 թթ. - էջ 240
– աբղյ ի Ջրվիշտիկ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 227
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1030, 1031
– Զէթոնցի, իմաստասէր, հոգեւոր հայր ստացող Յովսէփ
Երզնկացու, 1613 թ. - էջ 1253, 1254
– հայր Սարգիս Պալախաւրցիի, 1629 թ. - էջ 1461
– վրդ., Պատճառ տօնից - էջ 1128
– վրդ., առաջնորդ Նոր Ջուղայի, 1649 թ. - էջ 690, 868
– պրն, եղբայր ստացող Մարիանոսի, 1649 թ. - էջ 691
– արհիեպս., 1654 թ. - էջ 1205
– քհյ, նորոգող Աւետարանի, 1655 թ. - էջ 15
– (Դաւութ) յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
– վրդ., 1661 թ. - էջ 957
– քհյ, յշտկծ, 1666 թ. - էջ 1000
– Ճնճղուկ, գրիչ Հմր 3070Ա. ձ-ի, 1669 թ. - էջ 314, 315
– Ղրիմեցի, գրիչ եւ կազմող Հմր 3119 ձ-ի ի Կաֆայ, 1694 թ. էջ 573, 586
– Դարպասի տանուտէր, ԺԷ. դ. - էջ 142
– գրիչ Հմր 3331 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1399, 1402
– վրդ. Ջուղայեցի, 1701 թ., 1725 թ. - էջ 1173, 1207, 1214,
1215, 1267, 1272, 1273, 1274
– Մելանաւոր երէց, գրիչ ի Սուլխաթ Հմր 3343 ձ-ի, 1716 թ.
- էջ 1441, 1442, 1443
– Բէկ, 1722-1728 թթ., Պատմութիւն Դաւիթ Բէկին - էջ
1229, 1230, 1234
– յշտկծ, 1798 թ. - էջ 1466
– Ցղնեցի, ստացող ի Կաֆայ Հմր 3136 ձ-ի, 1766 թ. - էջ
655, 658
– աբղյ, ԺԸ. դ. - էջ 26
– Սահառունի, ԺԸ. դ. - էջ 241
– աւագ քհյ Շահինեանց, Հմր 3160 ձ-ը նուիրել է Սարգիս վրդ.
Տէր Գասպարեանցին, 1874 թ. - էջ 747, յշտկծ - էջ 1068
– որդի տէր Փիլի, 1876 թ., գրչփ. - էջ 1180
– դի Աստուածատուր, յշտկծ ի Դատաստանագիրս Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ. - էջ 698
– որդի Շաբրազի - էջ 70
– յշտկծ կապգրով - էջ 536
– րաբունապետ, յշտկծ ի ցանկի րաբունապետաց - էջ 858
– որդի Բաղդասարի, ԺԹ. դար - էջ 911
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
– Ղլազեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– Քասպարեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– Առաքելեան Սերեբրակայ, ԺԹ. դ. - էջ 1602
– գրչփ. - էջ 242
– գրչփ. - էջ 554
– թգւր, գրչփ. - էջ 854
– (Դաւիտ տրց) գրչփ. - էջ 960
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ԴԱՒԼԻԿ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 140
ԴԱՒՈՒԹ խան, որդի Մարիտատի, 1695 թ. - էջ 842
ԴԵՄԵՏՐԷ, թգւր Վրաց, ԺԲ. դ. - էջ 320
ԴԵՄԵՏՐԻՈՍ սրբ - էջ 1125
ԴԵՒԴԱՍ կախարդ, յշտկծ ի Պատմութեանն Յովասափու էջ 403
ԴԷԴՈՒԿ, կողակից Գիգոլի, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ԴԷԴՕՓԼԻ, վկայ նուիրատւութեան, ԺԹ. դ. - էջ 242
ԴԷԺՐՈՒՔ ՊԱՅԴԷՐԷՔ, հայր Ասվայտուրի, 1771 թ. - էջ 1022
ԴԷՈՍԿՈՐՈՍ
– եպս. - էջ 590
– կթղկս, 1063 թ. - էջ 138
ԴԻԴՄՈՍ հայր, Դ. դ. - էջ 91, 418, 602, 903
ԴԻԼԱՆ, հօրեղբայր Հմր 3238 ձ-ի Վարդան գրչի, 1666 թ. էջ 1000
ԴԻԼԱՆՃԻ, նոր հարս ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. էջ 1404
ԴԻԼԱՆՉԻ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
ԴԻԼԱՔ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1247
ԴԻՄՈՓԻԼՈՍ եպս. Կ. Պոլսոյ, Դ. դ. - էջ 89
ԴԻՆԱ, ածշնչկն - էջ 1428, 1434
ԴԻՈԳԵՆԷՍ փիլիսոփայ, Ք. ա. Ե-Դ. դդ. - էջ 174
ԴԻՈԴՈՐՈՍ եպս., Դ. դ. - էջ 347, գրչփ. - էջ 1382
ԴԻՈԿՂԵՏԻԱՆՈՍ կայսր, մօտ 243-313 թթ. - էջ 83, 383,
593, 996
ԴԻՈՆԷՍԻՈՍ
– յուն. դիցարանից - էջ 310
– Թրակացի, Ք. ա. 180-145 թթ., Արուեստ քերականութեան - էջ 127, 460, 864, 876, 1491
– Արիսպագացի, Ա. դ., Մատենագրութիւն - էջ 61, 62, 64,
145, 147, 741, 742, 803, 935, 936, 1129, 1130, յշտկծ էջ 148, 203, 674, 743, 829, 830, 835, 836, 862, 902, 988,
1134, 1142, 1203, 1263, 1314, 1353, 1354, 1355, ի բանից - էջ 296, 877, 1209, Թուղթք - էջ 359, 1123, 1271, ի
քարոզս - էջ 445, 629, մնրնկր - էջ 935, Լուծմունք գրոցն էջ 1110, 1118, Լուծմունք գրոցն Դիոնիսեայ - էջ 1129,
Վկայութիւնք ի գրոց սրբոցն Դիոնէսիոսի - էջ 1164, Վասն
նահատակութեան սրբոց առաքելոցն - էջ 1565, 1574
– յշտկծ ի ցանկի Անտիոքայ հայրապետաց - էջ 329
– Աղեքսանդրացի, Դ. դ. - էջ 376
– (Դիոնիսոս) յշտկծ - էջ 1246
ԴՇԽՈՅՄԵԼԻՔ, մայր Մաղաքիա գրչի, 1494 թ. - էջ 1118
ԴՇԽՈՒՆ, յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
ԴՈՄԻՆԻԿՈՍ
– սրբ - էջ 160, 740, 1143, 1146, 1553
– (Դօմինիկոս) ֆրա, 1337 թ. - էջ 1143
– Ավտայ, Ֆրանչիսկեան միաբան, Խրատք բժշկականք էջ 793, 794
ԴՈՄՆՈՍ եպս. Բոսփորոսի, Դ. դ. - էջ 188
ԴՈՆ, աշուղ, ԺԹ. դ., Տաղ. «Թոյեայ գեդայն ղզլայր» - էջ 263
ԴՈՆԱՏՈՍ եպս. Նիկոպոլսոյ, Ե. դ. - էջ 200
ԴՈՎԻԿ, ածշնչկն - էջ 1427, 1433
ԴՈՎԼԱԹ
– (Տովլաթ) մայր ստացող Յովհաննէս սրկ.-ի, 1449 թ. - էջ
820

1763

882

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

– (Դաւլաթ) դուստր յետին կազմել տուող Յովանէսի,
1693 թ. - էջ 1420
– (Տովլաթ) քոյր յետին ստացող Մանուէլի, 1695 թ. - էջ 1398
– (Դուլաթ) դուստր Աւետարանը գերութիւնից ազատող
Թորոսի, ԺԷ. դ. - էջ 233
– (Դօլւաթ) որդի Խանդութի, ԺԸ. դ. - էջ 734
ԴՈՎԼԱԹԱՐ, հանգուցեալ որդի ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
ԴՈՎԼԱԹՂՈՒԼԻ, հօրեղբօր որդի Աւետարանի յետին գնող
Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԴՈՐՍ, որդի Կիրակոսի, ԺԸ. դ.- էջ 1577
ԴՈՐՈՒԹԷՈՍ, յշտկծ - էջ 1110
ԴՈՒԴԻՄՈՍ վրդ. - էջ 90, 602
ԴՈՒԼԱԹԽԱԹՈՒՆ, մայր ձ-ի յետին գնող Գալուստ երէցի,
1616 թ. - էջ 1397
ԴՈՒՈԹԻՈՍ - էջ 603
ԴՈՒՐԱԽԱՆ, որդի Հախնազարի, ԺԷ. դ. - էջ 141, 143
ԴՈՒՐՆՈՎՈ ԼԻԴԻԱ - էջ 148
ԴՕԼՄԱԶ, եղբայր ստացող Զալի, 1683 թ. - էջ 1177
ԴՕԼՈՒԱ, որդի Խաչատուրի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ԴՕԼՎԱԹԻԱՐ, Փանոսի հետ հող են նուիրել Սանահնի
ուխտին, ԺԷ. դ. - էջ 142

ԵԱԳԵԱ, գրչփ. - էջ 1440
ԵԱԳՈՒՊ, յշտկծ, 1613 թ. - էջ 1254
ԵԱՆՎԷՆՍԻՈՅ եպս. - էջ 51
ԵԱՍԻՐ ԱԼԻ աղայ բժիշկ, ԺԸ. դ. (՞) - էջ 388, 390
ԵԱՐԱԼ, հայր ստացող Զալի, 1683 թ. - էջ 1177
ԵԱՐՎԷԼ, որդի Հայկազի եւ Գուլստանի, 1631 թ. - էջ 664
ԵԱՒԼՉԻ, որդի Յովանէսի, ԺԶ. դ. - էջ 1416
ԵԱՒՐԻ ՔԱՐԻՄԵՆՑ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
ԵԲԵՆՈՍ եպս. - էջ 378
ԵԳԱՆ
– (Եկան) յետին գնող Մաշտոցի, 1698 թ. - էջ 696
– կնքդրշմ - էջ 146
ԵԳԱՆԵԱՆ ՕՆՆԻԿ - էջ 1092, 1240
ԵԴԻԳԱՅՐ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ԵԶԱԲԷԼ, յշտկծ - էջ 1469
ԵԶԵԿԻԱ, ածշնչկն - էջ 9, 448, 967, 1139, 1436, 1469, 1507,
մնրնկր - էջ 544, Աղօթք - էջ 760, ի շարականս - էջ 1019
ԵԶԵԿԻԷԼ
– մարգարէ, յշտկծ - էջ 18, 230, 588, 694, 1112, 1128,
1134, 1224, 1401, 1411, 1543, 1669, Մարգարէութիւն էջ 420, 568, Մեկնութիւն - էջ 587, 588, 1256, 1283
– գրիչ Հմր 3295Բ. ձեռ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1217, 1218
– երէց, գրիչ եւ ծաղկող Հմր 3112 ձ-ի, 1750 թ. - էջ 543,
548, 550
– քհյ, ստացող Հմր 3112 ձ-ի, 1750 թ. - էջ 543, 548
– որդի Դանիէլի, յշտկծ ի Դատաստանագիրս Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ. - էջ 698
ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ, Ե. դ. - էջ 1134, Հարցումն Արձանայ - էջ
814, 818, Հարցումն Աշոտոյ - էջ 814, 817, Վասն արարչութեան աւուրց - էջ 876
ԵԶՈՎՊՈՍ առակախօս, մօտ Ք. ա. 620-564 թթ., Առակք էջ 680
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ԵԶՏԻԽԱՆ, դուստր Ազարիա գրչի ի Նոր Ջուղայ, 1676 թ. էջ 870
ԵԶՏԻԽԱՍ, մայր Ազարիա գրչի ի Նոր Ջուղայ, 1651, 1676
թթ. - էջ 869, 1204, 1205
ԵԶՐԱՍ, մարգարէ, մեկնութիւն - էջ 29, բառք - էջ 779, 1667
ԵԹԱՐ, հանգուցեալ դուստր գրիչ եւ ստացող Զաքարիա
երէցի, 1671 թ. - էջ 1008
ԵԹԱՐԿՈՒԼ, քոյր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 240
ԵԼԹԻԿ, կին պարոն Գէորգի, 1337 թ. - էջ 1143
ԵԼՈՎ, յշտկծ - էջ 1667
ԵՂԻԱ
– մարգարէ, յշտկծ - էջ 114, 169, 215, 447, 472, 759, 997,
1090, 1119 (ՊՊ), 1282, 1299, 1348, 1357, 1428, 1435,
1468, 1507, 1512, 1557, 1622, 1628
– որդի ստացող Պարոնի, 1556 թ. - էջ 562
– եպս. ի Գանձասար, 1655 թ. - էջ 873
– վրդ. գրիչ Հմր 3316 ձ-ի, 1696-1701, 1703 թթ. - էջ 1301,
1304, 1305, 1319
– հայր մհտ. Քրիստոսատուրի, 1767 թ. - էջ 1001
– որդի մհտ. Քրիստոսատուրի, 1767 թ. - էջ 1001
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 646
ԵՂԻԱԶԱՐ
– հայր Աւետիք Ջուղայեցու, 1635 թ. - էջ 1624
– Ա. Այնթապցի կթղկս Հայոց, 1681-1691 թթ. - էջ 18, 136,
139, 172, 696, 1176, կնքդրշմ - էջ 146
– (Եզեազար) թոռ գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
– եպս. ի Սեւանայ վանս, ԺԸ. դ. - էջ 650
– քհյ, գրիչ ի Կ. Պոլիս Հմր 3121 ձ-ի, 1835 թ. - էջ 589, 592
– Տէր-Կարապետեան Առնջեցի, 1839 թ., գրիչ եւ հեղինակ՝
Համառօտութիւն ճարտասանութեան - էջ 1517, 1518,
1519, 1524
– Գրիգորեան, յշտկծ ի Դատաստանագրի Աստրախանի
հայոց, 1863 թ. - էջ 697
– (Յեղայզար) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1258
– (Եղիզար) հայրապետ, գրչփ. - էջ 1260
ԵՂԻԿ
– թոռ ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու, 1629 թ. - էջ 1461
– (Էղիկ) յետին ստացող, որդի Մկրտիչի, 1822 թ. - էջ 1084
ԵՂԻՇԱ, յշտկծ ի ցանկի Աղուանից կթղկսց - էջ 321
ԵՂԻՇԷ
– պատմիչ, Ե. դ., Ճառք - էջ 442, 539, 995, 1238, մնրնկր էջ 509, Մրմունջք Եղիշեայ - էջ 705, 707, 708, 710, յերգս
- էջ 717, ի բանից - էջ 814, 1132, Քարոզ - էջ 1004, Կանոնք - էջ 1133, յշտկծ - էջ 1136, 1252, 1537, Մեկնութիւն
երանելւոյն Եղիշէի սուրբ վարդապետի ասացեալ աղօթս
Տէրունականս - էջ 1331, 1334, Պատմութիւն - էջ 1520, 1521
– երէց, Յաղագս թաբաւրական լերինն - էջ 361
– (Եղիշա) մէլիք Ապարանուց, 1553 թ. - էջ 1653
– յշտկծ, 1657 թ. - էջ 1654
ԵՂԻՍԱԲԷԹ
– մայր Յովհաննէս Մկրտչի - էջ 411, մնրնկր - էջ 1055
– կենակից յետին ստացող Տիրացուի, 1367 թ. - էջ 1652
– (Եղսաբեթ) կին (՞) Աւետարանի յետին ստացող Կիրակոսի, 1462 թ. - էջ 231
– (Եիսայբէթ) յշտկծ, 1556 թ. - էջ 562
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– (Եղսաբեթ) քոյր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 240
– հօրաքոյր Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, 1631 թ. - էջ 664
– դուստր ստացող Էլիէի, 1631 թ. - էջ 1576
– մայր Աւետարանը նորոգել տուող Մխիթարի, 1655 թ. էջ 15
– յշտկծ, 1661 թ. - էջ 942
– (Եղսաբերթ) մայր Յակոբ գրչի, 1662 թ. - էջ 163
– (Եղիսապետ) կին Պայինտուրի, 1664 թ. - էջ 273
– մայր Հռիփսիմէի, 1684 թ. - էջ 524
– մայր Յակոբ Ջուղայեցի վաճառականի, ԺԷ. դ. - էջ 767,
769, 772
– քոյր յետին գնող Ռաքելի, 1759 թ. - էջ 1677
– (Եղիսապետ) մայր Հռիփսիմէի, 1868 թ - էջ 452
ԵՂԻՍԷ մարգարէ, յշտկծ - էջ 124, 154, 165, 185, 1045,
1244, 1245, 1282, 1314, 1428, 1429, 1434, 1435, 1436,
1555, 1562, 1627, 1668
ԵՂՍԱՆ, կողակից Գասպարի, 1836 թ. - էջ 997
ԵՂՕ
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ էջ 1414
ԵՄԵԴԵՂՈՍ, մնրնկր - էջ 1616
ԵՆԳԻԲԱՐ, որդի Հայրապետի եւ Թառանի, 1664 թ. - էջ 273
ԵՆԹԻԶԱՐ, յշտկծ, 1767 թ. - էջ 1001
ԵՆՈՎԲՈՍ, գրչփ. - էջ 56
ԵՆՈՎՍ
– որդի Սէթի - էջ 382, 663, 664, 735, 1162
– մարգարէ - էջ 320
ԵՆՈՎՔ
– ածշնչկն - էջ 58, 330, 345, 904, 905, 1066, 1111, 1304,
1428, 1434, 1599, 1636
– հայր Վարդան արքեպս.-ի, 1694 թ. - էջ 586
– (Ենօք) որդի Աստապատեցի Քարմանէնց Խաչայտուրի,
ԺԹ. դ. - էջ 1258
– (Ենօք) գրչփ. - էջ 1260, 1666
ԵՊԻԿԻՒՐՈՍ հերձուածող - էջ 131
ԵՊԻԿՏԻՄՈՆ, Գ-Դ. դդ., եպս. Կորնթացւոց, ի թղթի Աթանասի - էջ 1381
ԵՊԻՄԱՔՈՍ յշտկծ ի բանս Արիստոտէլի - էջ 643
ԵՊԻՄԷՆԴԷՍ Կրէտացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԵՊԻՓԱՆ Կիպրացի, 315-403 թթ., ի գանձս - էջ 250, Վասն
ԲԺ. ականց - էջ 347, 784, 877, 880, նշում - էջ 411, յշտկծ
- էջ 606, 861, 1134, ի բանից - էջ 814, 1238, Կանոնք - էջ
817, 1132, 1134
ԵՍԱՅԻ
– մարգարէ, ի բանից - էջ 14, 152, 158, 223, 299 (ՊՊ), 338,
408, 412, 413, 415, 420, 431, 448, 455, 467, 526, 704, 732,
751, 752, 753, 758, 775, 827, 1045, 1089, 1090, 1203,
1243, 1244, 1245,1249, ի մեկնութենէ - էջ 123, 377, 774,
յշտկծ - էջ 284, 503, 535, 925, 1035, 1037, 1113, 1127,
1163, 1282, 1315, 1328, 1357, 1366, 1456, 1457, 1458,
1459, 1528, 1559, 1560, 1567, 1636, 1658, 1659, 1668,
բառք ի գրոց - էջ 780, ի քարոզս - էջ 926, 1331, 1337, 1345,
1353, 1354, 1372, 1469, 1507, 1512, մնրնկր - էջ 1015
– Նչեցի, 1260-1338 թթ., Մեկնութիւն մարգարէութեանն
Եզեկիէլի - էջ 587, 588, յշտկծ - էջ 858, 864, 1142, 1652,
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Դաւանութիւն հաւատոյ - էջ 862, Յաղագս ձեռնադրութեան - էջ 1127, Քարոզ - էջ 1331, 1336
– (Յեսայի), յշտկծ, 1699 թ. - էջ 1538
– հօրեղբայր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ.
- էջ 232
– (Էսաէ) վկայ եղբայրանալու, 1700 թ. - էջ 559
– հայր յետին գնող Ռաքելի, 1759 թ. - էջ 1676
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 529
– Մուրադեան Սանահնեցի, 1829 թ. - էջ 1478
– Բաբայեան Տէր-Յարութեանց ի Թիֆլիս, 1834 թ. - էջ 744
– Երեւանցի, 1836 թ. - էջ 744
– Աւագեան, գրիչ յԷմիածին, 1847 թ. - էջ 1229, 1232, 1234
– Յակոբեան, 1893 թ. - էջ 744
– (Եսայ) Գրիգորիվիչ Գիրիգորօվ, գրչփ. - էջ 1674
– գրչփ. - էջ 146, 554
ԵՍԱՒ, որդի Իսահակայ - էջ 1355, 1427, 1434
ԵՍԹԵՐ
– ածշնչկն - 1348, 1349, 1555, 1667, բառք ի գրոց - էջ 779
– դուստր Հայկազի եւ Գուլստանի, 1631 թ. - էջ 664
ԵՐԱԶ (Յերազ) որդիների հետ հող է վաճառել Սանահնի
ուխտին, ԺԸ. դ. - էջ 142
ԵՐԱԶԻԶ
– (նաեւ` Երազ) ստացող Հմր 3048 Աւետարանի, 1498 թ. էջ 223, 226
– նուիրատու Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ. - էջ 139
ԵՐԱՆՈՍ
– որդի Գրիգորի եւ Խոմարի, ԺԸ. դ. - էջ 756
– վրդ., գրչփ. - էջ 1536
– (Երանիոս) յշտկծ - էջ 1264
ԵՐԳԻՆԷՍ քերթող, Դ. դ. - էջ 606
ԵՐԵՄԻԱ
– մարգարէ, Մեկնութիւն գրոց - էջ 28, 29, 31, 32, 587, ի
բանից - էջ 176 (գրուած՝ Եփրեմ), Ողբք - էջ 587, Աղօթք էջ 587, յշտկծ - էջ 588, 743, 1102, 1109, 1125, 1163,
1184, 1256, 1310, 1317, 1632, 1657, 1669
– (Էրէմիա) յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– Մեղրեցի, Բառգիրք - էջ 778, 783, 785, 787, 879, 1049,
1067, 1107, 1177, 1665
– Բ. Հասան-Ջալալեանց, կթղկս Աղուանից, 1676-1700 թթ. էջ 1420
– արքեպս. ի Սելայմիյէ, 1821 թ. - էջ 304
– Արծրունի, յշտկծ ի գործս Կարապետ եպս-ի, ԺԹ. դ. - էջ 219
– Օշականցի, գրագիր Սրբոյ էջմիածնի, ԺԸ. դ. - էջ 1171
– գրչփ. - էջ 342
ԵՐԻՆ, յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
ԵՐՄՈԳԻՆԷՍ սրբ, ի տաղս - էջ 846, յշտկծ - 1276
ԵՒԱ
– նախամայր - էջ 174, 236, 239, 314, 322, 350, 449, 539,
644, 907, 1036, 1281, 1308, 1437, 1468, 1508, 1513,
1599, մնրնկր - էջ 941, 955, 1012, 1015
– կին Աւետարանի յետին գնող տէր Գրիգորի, 1816 թ. - էջ 20
– քոյր Մկրտիչ Աստրախանցի Յովակիմեանի, 1868 թ. - էջ
452
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - 1586
ԵՒԱԳՐ
– հերձուածող - էջ 903
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– Պոնտացի, 346/347-400/401 թթ., Հարիւրաւորք վեցերորդք - էջ 24, Ի մեկնութենէ Եւագրեայ - էջ 1128, Խրատ
- էջ 1165, Վարք եւ մատենագրութիւնք Եւագրեայ եւ
Լուծմունք Գրիգորի - էջ 1279, 1280, 1281, 1282, յշտկծ էջ 89, 90, 602, 1128, 1144, 1314
– յշտկծ ի ցանկի Կ. Պոլսոյ պատրիարքաց - էջ 329
ԵՒԱԳՐԻՈՍ իշխան Կ. Պոլսոյ, Դ. դ. - էջ 190, 361
ԵՒԳԻՆԷՍ բռնակալ- էջ 94
ԵՒԳԻՆԷՈՍ, յշտկծ - էջ 1375
ԵՒԴՈԿԻԱ կայսրուհի, կին Թէոդոս Բ. կայսեր - էջ 99, 612
ԵՒԴՈՔՍ եպս. Կ. Պոլսոյ, Դ. դ. - էջ 89, 329, 601
ԵՒԴՈՔՍԻԱ թագուհի, Դ. դ. - էջ 95, 608
ԵՒԹԱՂ Ամոնացի, Ի թղթոցն Պօղոսի - էջ 39, 47, 48, 411,
1015 (ՊՊ)
ԵՒԼԵԿԻՈՍ քհյ ի Կ. Պոլիս, Ե դ., յշտկծ ի թղթի Կիւրղի - էջ 200
ԵՒՆՈՄԻԱՆՈՍ (Եւնոմիացի) հերձուածող - էջ 1108, 1129
ԵՒՈՊՏԻՈՍ, յշտկծ ի թղթի Կիւրղի, Ե. դ. - էջ 196
ԵՒՍԵԲԻՈՍ
– Կեսարացի, մօտ 260-340 թթ., Թուղթ առ Կարպիանոս էջ 149, 229, 998, 1056, 1098, 1176, 1411, 1421, 1448,
1675, մնրնկր - էջ 147, 1410, 1421, 1441, 1675, յշտկծ էջ 33, 77, 84, 85, 86, 190, 303, 595, 596, 597
– եպս. Եմեսու, Դ. դ., ի բանից - էջ 539
– եպս. Նիկոմեդիայի, Դ. դ. - էջ 188, 189
ԵՒՍՏԱԹԷՈՍ
– (Եւստաքէ) առաքեալ - էջ 333, 335, 1013
– եպս. Երուսաղէմի - էջ 321
ԵՒՏԻՔԷՈՍ կր., Դ-Ե. դդ. - էջ 131, 195, 296, 590, 1263, 1271
ԵՒՔԷՐԻՈՍ, իշխան ի Կ. Պոլիս, Դ. դ. - էջ 190, 361
ԵՒՕԳՍԷՆՏԻՆ վրդ., Հակաճառութիւն - էջ 1203
ԵՓԵՍՏՈՍ, Բառք նշանագրաց - էջ 1331
ԵՓՍԻՔՈՍ սրբ - էջ 1224
ԵՓՐԵՄ
– ածշնչկն - էջ 176 (=Երեմիա), 447, 996, 1469, 1506, 1511
– Ասորի, 306-373 թթ., Մեկնութիւն թղթոցն Պօղոսի - էջ
38, 39, 47, 48, 1137, 1549, 1550, ի բանից - էջ 123, 236,
350, Շարական - էջ 411, Մեկնութիւն թղթոյն Եբրայեցւոց - էջ 411, Մեկնութիւն թղթոյն Գաղատացւոց - էջ 421,
Աղօթք - էջ 525, 526, Ճառք - էջ 540, 814, 991, 1157,
1238, 1239, 1592, Կանոն մեծի հինգշաբաթուն - էջ 568,
732, 759, 1035, 1046, 1458, 1474, 1485, Խրատք - էջ
902, 1277, Մեկնութիւն Դանիէլի - էջ 928, Քարոզք - էջ
1002, 1005, 1057, 1059, 1468, 1469, Յոհանու կամաւոր
աղքատին - էջ 1059, Վասն տօն տարեկանաց - էջ 1264,
Ներբողեան առ Յովհ. Մկրտիչ - էջ 1334, նշում - էջ 410,
411, 414, մնրնկր - էջ 1013, յշտկծ - էջ 376, 541, 565,
1125, 1132, 1136, 1166, 1252, 1275
– Ա. Սսեցի, Կիլիկիոյ կթղկս, 1771-1784 թթ., Մեկնութիւն
սաղմոսաց - էջ 623
– յշտկծ - էջ 1138
– (Եբրեմ) մայր Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
– Ա. Ձորագեղցի կթղկս Հայոց, 1809-1830 թթ. - էջ 82,
304, 491, 493, 498, 685, 1100, 1188, 1235, 1236, 1478,
1526, - արքեպս. հայոց ի Ռուսաստան, ԺԹ. դ. - էջ 826
– յշտկծ ի քարոզի - էջ 310
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ԵՓՐՈՍԻՄ
– քոյր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
– դուստր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
ԵՕՐԿԱՔ բժիշկ, ԺԸ. դ. (՞) - էջ 388, 389

ԶԱԼ, ստացող Հմր 3285 ձ-ի, 1683 թ. - էջ 1175, 1177
ԶԱԼԻԲԷԿ, հայր Գասպարի, ԺԷ. դ. - էջ 142
ԶԱԼԻԿ, վկայ հողի վաճառքի, ԺԸ. դ. - էջ 142
ԶԱԿՔԷ, ածշնչկն - էջ 1465
ԶԱՌԻՎԱՐԴԱՆ, սպանող Դարեհի - էջ 1620
ԶԱՏԻՔ, յշտկծ, 1613 թ. - էջ 1254
ԶԱՐԲՀԱՆԱԼԵԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ - էջ 460
ԶԱՐԴ, ծառայ, յշտկծ ի Պատմութեան Յովասափու - էջ 403
ԶԱՐՄԱՅՐ, նահապետ Հայկազն, մհ. Ք.ա. 1194 թ. - էջ 1599
ԶԱՐՄԻՆԱԶ, քոյր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
ԶԱՐՎԻՆԹ ԶՈՒՐԱԲ, յշտկծ, ԺԸ. - էջ 911
ԶԱՒԱՆ, նահապետ - էջ 1599
ԶԱՒԷՆ Ա. Մանազկերտցի կթղկս Հայոց, 377-381 թթ. - էջ
1220
ԶԱՒՐՊԱ, եղբայր ստացող Զալի, 1683 թ. - էջ 1177
ԶԱՔԱՐԻԱ
– մարգարէ, ի բանից - էջ 43, 222, յշտկծ - 581, 1184,
1256, 1359, 1367, 1568, 1669
– ածշնչկն, հայր Յովհաննէս Մկրտչի - էջ 397, 411, 877, 1389
– Ա. Ձագեցի, կթղկս Հայոց, 855-876 թթ. - էջ 1121
– (Զաքարէ) Բ. Զաքարեան Երկայնաբազուկ, եղբայր
Իւանէի, մհ. 1212 թ. - էջ 135, 136, 139, 1219, 1287, 1598
– արքեպս. Ծործորեցի, առաջնորդ Արտազի, ԺԳ-ԺԴ. դդ. էջ 43, նշում - էջ 48
– քհյ, գրիչ Հմր 3202 ձ-ի, 1417 թ. - էջ 887, 888, 890, Բառք էջ 885, 888
– Գ., կթղկս Աղթամարայ, 1434-1464 թթ. - էջ 230
– աբղյ, գրիչ եւ ստացող Հմր 3334 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 1407,
1409, 1410
– Բ. Վաղարշապատեցի կթղկս Հայոց, 1515-1520 թթ. - էջ
340
– արքեպս., յշտկծ, 1568 թ. - էջ 1482
– եպս. Գնունեաց (՞), ԺԶ. դ., Տաղք - էջ «Այսօր դառնայ
արեւն ի Խոյ» - էջ 583
– եպս., յետին ստացող Հմր 3191 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 860
– (Զագար) հայր յետին ստացող Նանափաշայի, 1615 թ. էջ 240
– Երզնկացի, գրիչ Հմր 3081 ձ-ի, ի Կաֆայ, 1617 թ. - էջ
391, 407, 408
– սրկ. Քանաքեռցի, 1627-1669 թթ., Պատմագրութիւն - էջ
103, 104, Կոնդակ - էջ 104, գրիչ եւ ստացող Հմր 3071 ձ-ի, ի
Յովհաննավանք, 1651-1661 թթ. - էջ 323, ոտանաւոր.
«Յոր թէ գիտես յիս» - էջ 336, կնքդրշմ - էջ 341, յշտկծ էջ 328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 748
– որդի տէր Վարդանի եւ Փարիխանի, 1664 թ. - էջ 273
– երէց, գրիչ եւ ստացող Հմր 3239 ձ-ի, 1671-1675 թթ. - էջ
1001, 1006, 1007, 1008
– (Զաքար) որդի ստացող Արեւի եղբայր Սահակի, 1677 թ.
- էջ 1412
– առաջնորդ Աստապատի, 1690 թ. - էջ 172
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– երէց, գրիչ եւ հեղինակ Հմր 3366 ձ-ի, յԱսկի Զաղար,
1696 թ. - էջ 1529, 1534, Տաղք. «Զառաջըն պարտ է մեծ
վարդապետին» - էջ 1533, «Զքեզ աղաչեմ կոյս Մարիամ» - էջ 1533
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 140
– որդի Ղորղանի, լրացնող Հմր 3031 ձ-ի՝ Սանահնի Քէոթուկ, ԺԷ դ. (՞) - էջ 133, 135
– (Զագար) որդի Խաչատուր քհյ.-ի եւ Գարխանի, ԺԷ. դ. էջ 233, 234
– վրդ., առաջնորդ Յովհանավանուց, ԺԷ. դ. - էջ 331, 332,
333, 334, 335, 336, 340
– հայր Ներսէս գրչի, ԺԷ. դ. - էջ 882
– (Զաքարէ) որդի Թումանի, ԺԷ. դ. - էջ 1399
– հայր Մոհմատի, յշտկծ ի բժշկարանի - էջ 258
– յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– վրդ., ստացող Հմր 3186 ձ-ի, 1759 թ. - էջ 833, 840
– տաղասաց, ԺԸ. դ., «Զի սիրտք մարդկան» - էջ 330
– (Զաքարէ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1466
– (Զաքար) որդի Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
– վրդ. Գուլասպեան Բէհբուդեանց, ստացող Հմր 3370 ձ-ի,
1809 թ. - էջ 1547, 1550
– (Զաքարէ) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1258,1259, 1260
– (Զաքար) Յովակիմեան, գրչփ. - էջ 188
– (Զաքար) գրչփ. - էջ 1500
ԶԱՔԷ, հայր Պօղոսի, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 529
ԶԱՔԷՈՍ (Սաքէոս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1250
ԶԵԲԵԴԻՈՍ, որդի Որոտման - էջ 273, 714
ԶԵՆՈԲ ԳԼԱԿ, Դ. դ., Պատմութիւն Տարաւնոյ - էջ 311, 314,
315, մնրնկր - էջ 314, Գիւտ նշխարաց սուրբ Կարապետին - էջ 325, յշտկծ - էջ 313, 315, գրչփ. - էջ 322
ԶԵՆՈԲԻՈՍ, եպս. Դ. դ. - էջ 190, 376, 539
ԶԵՆՈՆ կայսր, 474-491 թթ., յշտկծ - էջ 162, 350, 358, 367,
ի գանձս - էջ 255, Թուղթ - էջ 1265
ԶԷՄԱՆԷ Աստապատեցի, ԺԹ. դ. - էջ 1258
ԶԻԲԻԹԱԽԱՆՈՒՄ, դուստր Գրիգոր մեկենասի, 1692 թ. - էջ
1273
ԶԻԿՄՈՒՆԴ Գ., թգւր Լեհաց, 1617 թ. - էջ 244
ԶՄՐՈՒԹ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
ԶՈՀՐԱԲ
– (Զաւհրապ) բէկ Արղութէցոնց, յշտկծ ԺԷ. դ. - էջ 140
– (Զօհրաբ) Ղորղանով, ԺԹ. դ. - էջ 104
– (Զուրապ) որդի Քուրդիկի, ԺԸ. դ. - էջ 143
– (Զուրաբ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 911
– (Զուրաբ) յշտկծ - էջ 1176 (ՊՊ)
ԶՈՍԻՄՈՍ կր., Դ. դ. - էջ 189, 913, 915
ԶՈՒԼԱԼ
– կողակից ստացող Էլիէի, 1631 թ.- էջ 1576
– (Զոլայլ) կողակից Կիրակոսի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ԶՈՒՐԱԲ ՄԴԻՒԱՆ, յշտկծ Սանահնի մի վաւերագրում,
1683 թ. - էջ 136

ԷԴԳԱՐ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
ԷԴԻԼ (Էտիլ) որդի Սատաղի, վկայ այգու վաճառքի, ԺԸ. դ.
- էջ 142
ԷԴԻՇԷԼ, գրչփ. - էջ 146
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ԷԹԱՐ, մայր Ալլահվերդու, ԺԸ. դ. - էջ 762
ԷԼԱՂԱՅ, հօրեղբօր որդի Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԷԼԻԱԶ
– հոգեզաւակ Յակոբ Ջուղայեցի վաճառականի, ԺԷ. դ. էջ 769
– (Էլիեազ) եղբայր Եղիա գրչի, 1703 թ. - էջ 1319
– (Էլիաս) տաճիկ բռնակալ - էջ 321
ԷԼԻԶԲԱՐ
– որդիների եւ այլոց հետ հող է նուիրել Սանահնի ուխտին, 1663 թ. - էջ 142, 143
– (Էլէիզբար) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1400
– (Էլիսբար) վկայ վաճառքի, ԺԸ. դ. - էջ 143
ԷԼԻԷ, ստացող Հմր 3373 ձ-ի, 1631 թ. - էջ 1573, 1576, 1578
ԷԼԻՏ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ԷԼՈՅԿՈՒՄ, յշտկծ, 1595 թ. - էջ 1420
ԷՀԴԻԲԱՐ, որդի Հայրապետի եւ Թառանի, 1664 թ. - էջ 273
ԷՄԱՏ խան, յշտկծ, 1498 թ. - էջ 226
ԷՄԵԴՈԿԼԷՍ, յշտկծ - էջ 896
ԷՄԱՆՈՒԷԼ
– յշտկծ - էջ 1121, 1484
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1246
– (Էմմանօէլ) գրչփ. - էջ 1382
ԷՅՆԱԹԵԱՆ ՋՈՒԼԻԷՏԱ - էջ 102, 330, 782, 854, 856, 952,
1009, 1010, 1298
ԷՊՐՈՒԷՐ, գրչփ. - էջ 986
ԷՍՔԻՆԷՍ Աթենացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԷՎԱՐ, գրչփ. - էջ 1258
ԷՎԱՐԴ, ԺԷ. դ. - էջ 16
ԷՎՎԱԴ, ԺԷ. դ. - էջ 16
ԷՐԿԻԼ, հայր Զաքարիա գրչի, ԺԵ. դ.- էջ 1410
ԷՓԱՆ, որդի ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու, 1629 թ. էջ 1461

ԸՆՔՆԱՏ քհյ, ստացող Հմր 3330 ձ-ի, 1379 թ. - էջ 1395, 1397
ԸՌԱՇՕ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031

ԹԱԲԱՒՐ, յշտկծ ի ցանկի վրաց եպս-ց - էջ 321
ԹԱԳՈՒՀԻ
– կողակից գրիչ Ազարիայի, 1654 թթ. - էջ 1206
– մայր գրիչ Յարութիւնի, 1753 թ. - էջ 59
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1586
ԹԱԴԷՈՍ
– առաքեալ, յշտկծ - էջ 49, 317, 329, 375, 376, 467, 510,
675, 1072, 1270, ի գանձս - էջ 255, Կանոնք - էջ 583,
806, 814, 817, 1064, 1131, 1542, 1603, մնրնկր - էջ 709
– յշտկծ, 1267 թ. - էջ 424, 429
– երէց, հայր Եղիսաբեթի, 1367 թ. - էջ 1652
– դասավար, ի վանս Կապոս, 1494 թ. - էջ 1118
– որդի Մաթէոս քհյ-ի եւ Հեղինէի, ի Գետիսիմոն գիւղ,
1500 թ. - էջ 15
– (Թաթէոս) ԺԶ. դ. - էջ 137
– (Թաթոս) մահտեսի Թոխաթցի, ԺԶ. դ., Տաղք. «Իլահիարզանի ղըսլան» - էջ 402, «Հազար կենդանակերպ»
- էջ 395, «Հախթալատան տիլակումպու» - էջ 402,
«Յաճայիփ կաւրէիմ» - էջ 402, «Քիմ սանու» - էջ 402
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– (Թաթէոս) մահտեսի, Շոռոթցի, Արզանու որդի, 1667 թ.
- էջ 510
– (Թաթոս) ԺԷ. դ. - էջ 16
– արքեպս. Ձիւնակեան, յշտկծ - էջ 842
– (Թաթոս) յշտկծ, 1800 թ. - էջ 948
ԹԱԶԱԳՈՒԼ
– (Թէզակուլ) քոյր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 240
– քոյր ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
ԹԱԹԱՐ, հող է վաճառել Սանահնի ուխտին, 1653 թ. - էջ
140, 143
ԹԱԼԱՍԻՈՍ եպարքոս - էջ 99, 194, 613
ԹԱԼԷՍ Միլէտացի, իմաստասէր, Ք. ա. 640-546 թթ. - էջ
1333
ԹԱՀՎԷՐՏԻ հայր ստացող Մարիանոսի, 1649 թ. - էջ 690, 691
ԹԱՄԱԶ (Թահմազ)
– հայր Պապէի, յազգէ Ջումանց, 1693 թ. - էջ 144
– հայր պարոն Մուշեղի, ԺԷ. դ. - էջ 142, 143
– շահ Պարսից, 1731 թ. - էջ 1162
ԹԱՄԱԶԽԱՆ բէկ, ԺԹ. դ. - էջ 143
ԹԱՄԱՄ, մայր Աւետարանը նորոգել տուող Առաքելի եւ
Կիրակոսի, ԺԷ դ. - էջ 233
ԹԱՄԱՐ
– սրբ, նհտ. - էջ 967, 1076
– Վրաց թագուհի, շուրջ 1160-1213 թթ. - էջ 29, 138
– յշտկծ, ԺԵ. դ. - էջ 1450
ԹԱՄՈՒՐ
– Լանկ, 1336-1405 թթ. - էջ 102, 103, 328, 335, 339, 342,
361, 430
– յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
– ամուսին Դովլաթխանումի, 1655 թ. - էջ 15
ԹԱՅԻՓՇԱՅ (Թաիթշա) եղբայր Զաքարիա գրչի, ԺԵ. դ.- էջ
1410
ԹԱՆԹԱԿ, յշտկծ, 1654 թ. - էջ 1614
ԹԱՆԿԱԶԻԶ
– կին Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ
232
– կին Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– կին ձ-ի յետին գնող Եկանի, 1698 թ. - էջ 696
– մայր գրիչ եւ ստացող Անդրէասի, ԺԷ. դ. - էջ 1645, 1646,
1647
ԹԱՆԿԻԿ, քոյր Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի,
1532 թ. - էջ 151, 152
ԹԱՆԿԽԱԹՈՒՆ, յշտկծ, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
ԹԱՆԿՄԱՄ, հօրամամ Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի, 1532 թ. - էջ 151
ԹԱՌԱՆ, կին Հայրապետի, 1664 թ. - էջ 273
ԹԱՐԱՂՈՒԼԻ, հայր Եղիա գրչի, 1703 թ. - էջ 1319
ԹԱՐՂՈՄԱՇ, քոյր Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԹԱՐՎԷԶ, դուստր Եղիազարի, 1635 թ. - էջ 1624
ԹԱՐԻՎԷՐԴԻ, եղբօրորդի յետին գնող Օվսէպի, 1728 թ. - էջ 224
ԹԵԼԻՄԵԱՆ ԲԱԼԱՍԱՆ, Երեւանցի, նուիրատու, 1899 թ. - էջ
1505
ԹԵԿՂԷ կոյս, սրբ, Ա. դ., Վարք - էջ 540
ԹԷԼՆՈՒ, որդի մահտեսի Վարդանի, 1710 թ. - էջ 1014
ԹԷՈԳԻՆԷՍ հերձուածող, Դ. դ. - էջ 86, 597
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ԹԷՈԴՈՍ
– (Թէովդոս) ածշնչկն - էջ 1057
– Մեծ, կայսր Հռոմայեցւոց, 379-395 թթ. - էջ 91, 92, 93,
94, 96, 97, 98, 190, 362, 538, 540, 603, 604, 608, 609,
1261, 1270, ի գանձս - էջ 248, մնրնկր - էջ 1010, 1012,
1015, Օրէնք յաղթող թագաւորաց - էջ 1135, ի շարականս - էջ 1661
– (Թէօդոս) եպս. Սենիացի, Դ-Ե. դդ. - էջ 96, 608
– քհյ, Հարցումն առ Եպիփան - էջ 1134
– (Թէօդոս, Թէոդոսիոս) Փոքր, կայսր Յունաց, 408-450 թթ.
- էջ 99, 101, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201,
202, 364, 383, 508, 605, 606, 610, 611, 612, 613, 614
– զինաւոր, ստրատելատ Արակլացի, նհտ., սուրբ, Ե. դ.,
Վկայաբանութիւն - էջ 997, մնրնկր - էջ 1013, ի շարականս - էջ 1083
– եպս. Անկիւրիոյ, Խաւսք Ծննդեանն փրկչին, Ե. դ. - 1379,
1381, Խօսք երկրորդ ի Յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի - էջ 1379
ԹԷՈԴՈՐԻՏՈՆ հերձուածող - էջ 903
ԹԷՈԴՈՐԻՏՈՍ եպս. Անկիւրիոյ, Ե. դ., Թուղթ առ Յովհաննէս եպս. Անտիոքայ - էջ 195, Ճառք - էջ 197, Մեկնութիւն սաղմոսաց - էջ 418
ԹԷՈԴՈՐՈՍ
– զօրավար, սրբ, ի գանձս - էջ 250, տօն - էջ 412, յշտկծ էջ 1374
– Մամեստացի (Մոպսուեստացի) Դ. դ. - էջ 87, 130, 597, 619
– (Թոտորոս) Սամոստացի - էջ 131
– Ռշտունի, Է. դ. - էջ 535
– որդի ստացող Խաչերեսի, 1665 թ. - էջ 950
– պատրիարք Երուսաղէմի, 1818 թ. - էջ 81, 1235
– սրկ. Երզնկացի, յշտկծ - էջ 1188, Յորդորակ - էջ 1605, 1606
– վրդ. Շիրակունի, վանահայր Սրբոց Թարգմանչաց վանքի, գրիչ Հմր 3056 ձ-ի, ի Նիժ գիւղ, Արձագանք Նարեկայ,
1870 թ. - էջ 267, 269, 270, Հմր 3093 ձ-ի՝ Անցք Վահանայ
Մամիկոնեան, 1873 թ. - էջ 477, 479, 481, 482, 719, Հմր
3149 ձ-ի՝ Մրմունջք Եղիշեայ, 1884-1888 թթ. - էջ 705,
707, 708, 710, Հմր 3150 ձ-ի՝ Նոր քնար հայկական, 1876
թ. - էջ 709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 720, 721,
722, 723, 724, Հմր 3344 ձ-ի՝ 1893 թ. - էջ 1443, 1444,
1445, Հմր 3151 ձ-ի՝ Բանախօսութիւն հին եւ նոր լեզուաց հայոց, 1898 թ. - էջ 723, Հմր 3153 ձ-ի՝ Աղօթք ի
գրոց արձագանք Նարեկայ, 1898 թ. - էջ 727, 728, Հմր
3346 ձ-ի՝ Նուագարան բարեիղձ, 1874 թ. - էջ 1449, 1451
– յշտկծ - էջ 506
– Ջուղայեցի, հայր Մելեքսեթի, յշտկծ ի Դատաստանագրի
Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ. - էջ 699
– վրդ., յշտկծ ի տապանագրի - էջ 715
ԹԷՈԿՆԻՈՍ, եպս. Նիկիոյ, Դ. դ. - էջ 188, 189
ԹԷՈՓԻԼՈՍ
– սրբ - էջ 1570
– (Թէօփիլոս) եպս. Աղեքսանդրի, Դ-Ե. դդ. - էջ 93, 95, 96,
605, 607, 608, 609, 1004
– (Թէոփ) գրչփ. - էջ 1280
ԹԷՈՓԻՍՏՈՍ (գրուած` Թէոփիլոս) ճարտասան, ԺԲ. դ. - էջ
615, 620
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ԹԷՉՈՒՎԱ, գրչփ. - էջ 986
ԹԷՕՖՐՏՈԹԷՈՍ, իմաստասէր - էջ 1333
ԹԻԿՈՆ, աշխարհագրագէտ - էջ 725
ԹԻՆԱԹԻՆ, քոյր ստացող Զալի, 1683 թ. - էջ 1177
ԹԻՐԱԿ, ածշնչկն - էջ 520
ԹՈՎՄԱՍ
– (նաեւ` Թումա) առաքեալ - էջ 89, 273, 600, 869, 1276,
1377, 1539, մնրնկր - էջ 227, 1013, ի բանից - էջ 849
– սրբ - էջ 100, 613
– Աքուինացի, 1225-1274 թթ., Յաղագս Տնօրէնութեանն
Քրիստոսի - էջ 63, 64, Աղօթք - էջ 65, 66, յշտկծ - էջ 475,
1316
– (Թումա) Մեծոփեցի, 1378-1446 թթ. - էջ 57, 102, 328,
335, 339, 342, 503, 509, 583, 813, 853, 854, 858, 1009,
1203, 1228, 1515, Պատմութիւն - էջ 102, 103, 104, 328,
361, 362
– (Թովմա) Գեմբացի, գերմանացի կաթոլիկ վանական,
1379-1471 թթ. - էջ 721, 1451
– (Թումա) գրիչ եւ ստացող Հմր 3104 ձ-ի, ի Տաթեւ, 1407 թ.
- էջ 515, 516, 517, 518
– (Թումա) յետին յիշատակագիր, 1410 թ. - էջ 430
– (Թումա) գրիչ եւ ուսուցիչ ի Ձորոյ վանք, մասնակցել է
Հմր 3048 ձ-ի գրչութեանը, 1498 թ. - էջ 223, 226, 227
– (Թումա) դպիր, գրիչ Հմր 3105 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 517, 521
– գրիչ Հմր 3191 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 855, 859
– (Թումա) վրդ., 1593 թ. - էջ 1145
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 430
– (Թումայ) երէց, յետին կազմող Հմր 3048 Աւետարանի,
1608 թ. - էջ 228
– (Թումաս) որդի ստացող Ծատուրի, 1644 թ. - էջ 1676
– (Թումա) վրդ., պատրիարք Կ. Պոլսոյ - էջ 968
– (Թումա) հայր ձ-ի ստացող Մարգարէի, 1680 թ. - էջ 1093
– (Թումայ) միաբան Յովհանավանքի, ԺԷ. դ. - էջ 340
– ուսուցիչ Մարտիրոս երէց գրչի, ԺԷ. դ. - էջ 755
– (Թումա) Իտալացի, ԺԷ. դ., Քերականութիւն - էջ 1642,
1648
– (Թումա) Ագուլեցի, ԺԷ-ԺԸ. դդ. - էջ 1075
– (Թումա) գրիչ Հմր 3301 ձ-ի, ի Վան, 1701 թ. - էջ 1243, 1247
– երէց, հայր Յարութիւն գրչի, 1707 թ. - էջ 1587
– (Թումիկա) յշտկծ, 1710 թ. - էջ 1014
– (Թոմա) սրկ., յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589
– եղբայր Յովակիմ Ռափայէլեան Ղափանցւոյ, 1759 թ. էջ 1231
– սրկ. Կ. Պոլսեցի, գրիչ Հմր 3022 ձ-ի, 1818 թ. - էջ 81, 82
– (Թօմա) յշտկծ, 1805 թ. - էջ 1330
– (Թօմաս) աբղյ, 1811 թ. - էջ 1574
– (Թումաս) յշտկծ, 1856 թ. - էջ 1505
– յշտկծ ի Գիրս հրէիցն ծածուկ - էջ 321
– (Թումա) կնքդրշմ - էջ 1056
– յշտկծ ի Դատաստանագրի Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ.
- էջ 698
– (Թովմա) վրդ. Բաղդասարեանց, 1902 թ. - էջ 1094
ԹՈՏԱՆ, յշտկծ, 1532 թ. - էջ 151
ԹՈՐԳՈՄ, նահապետ Հայոց - էջ 318, 322, 520, 528, 1167
ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ազգ - էջ 333
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ԹՈՐՈՍ
– գրիչ Հմր 3353 ձ-ի, ի Լիմ, 1568 թ. - էջ 1477, 1482
– տրց., յիշատակարանագիր, 1601 թ. - էջ 908
– Մշեցի, Տաղք եւ գանձք. «Մայր կենդանեացն» - էջ 248
– Աւետարանը գերութիւնից ազատող, ԺԷ. դ. - էջ 233
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 689
– գրիչ Հմր 3261Բ. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1069, 1070
– րաբունապետ, ստացող Հմր 3295Բ. ձ-ի., ԺԷ. դ. - էջ
1217, 1218
– ստացող Հմր 3326 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1379, 1382
– հանգուցեալ որդի ստացող Գրիգորի, 1716 թ. - էջ 1443
– վրդ. եւ արհեպս., առաջնորդ Ղրիմու, 1716 թ. - էջ 1444
– գրչփ. - էջ 342
– յշտկծ - էջ 646
– յշտկծ - էջ 1120
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 705
– յշտկծ ի տաղի - էջ 712
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1438
ԹՈՒԼԻՈՍ, յշտկծ - էջ 1165, 1312, 1313, 1315
ԹՈՒԽԹԱՄՈՒՐ, հայր յետին ստացող Յակոբ քհյ-ի, 1474 թ.
- էջ 1397
ԹՈՒԽԾԱՄ, կին Աւետի, 1851 թ. - էջ 778
ԹՈՒՄԱՆ
– Տալաւերէցի, ԺԶ. դ. - էջ 139
– որդի Պապի, ԺԶ. դ. - էջ 1416
– որդի Կիրակոսի, 1657 թ. - էջ 1654, 1655
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1399
– հայր նորոգել տուող Շմաւոն վրդ.- ի, 1713 թ. - էջ 1404
– եղբայր յետին գնող Ռաքելի, 1759 թ. - էջ 1677
– ննջեցեալ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
– գրչփ. - էջ 1535
ԹՈՒՄԻԵԱՆ, որդի Եկանի եւ Թանկազիզի, 1698 թ. - էջ 696
ԹՈՒՐԱՊ, 1608 թ. նորոգել է տուել Հմր 3049 Աւետարանը, էջ 227
ԹՈՒՐԻՆՋ, տաղասաց, ԺԹ. դ., Տաղ. «Երայնի քեզ, ղարիբ» - էջ 263, «Ինձ վադութիւնն արի» - էջ 265
ԹՈՒՐՈՒԱՆԴ
– (Թուրանդ) մայր Հմր 3223 ձ-ի յետին ստացող Խաչատուր եպս-ի, ԺԵ. դ. - էջ 953
– (Թուրւանդ) կողակից ստացող Ստեփանոսի, 1593 թ. էջ 1486, 1488
– (Թուրւանդ) կողակից Սադաղի, 1593 թ. - էջ 1487
– (Թուրւանդ) կողակից մհտ. Ատոմի, 1593 թ. - էջ 1487
– (Թուրւանդ) մեծ մամ ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– (Թուրվանտ) նոր հարս ստացող Յովհաննէս երէցի,
1597 թ. - էջ 1404
– կողակից Կիրակոսի, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– (Թուրօ) յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– (Թուրվանդ) կողակից ստացող Էլիէի որդի Աստուածատուրի, 1631 թ.- էջ 1576
– յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
– (Թրուանդ) ստացող Հմր 3335 ձ-ի, 1677 թ. - էջ 1409, 1411
– (Թրանդ) կողակից Կարապետի, 1677 թ. - էջ 1412
– կին Գրիգորի, ԺԷ. դ. - էջ 224
– (Թուրա) կին մահտեսի Վարդանի, 1710 թ. - էջ 1014
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– (Թուրվանտա) յշտկծ, 1767 թ. - էջ 1001
– (Թուրվանդ) յշտկծ, 1774 թ. - էջ 1032
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - 1586
ԹՕՄՈՒՍ Պետիկեան, գրչփ. - էջ 1342

ԻԲՐԱՀԻՄ
– (Իպրայիմ) սուլթան, 1640 թ., 1648 թ. - էջ 1120, 1510
– (Իպրահիմ) փաշայ յԷրզրում, 1723 թ. - էջ 696
ԻԳՆԱՏԻՈՍ
– Աստուածազգեաց հայրապետ, Ա-Բ. դդ. - էջ 350, 411,
Յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ - էջ 419, մնրնկր - էջ 1013,
նշում - էջ 410
– վրդ. Սեւլեռնցի, 1090-1160 թթ., Մեկնութիւն Ղուկասու էջ 38, 40, 1138, 1383, 1384, 1390, 1392, Ճառ - էջ 1239,
մնրնկր - էջ 1383
– վրդ., մհ. 1500 թ.-ից առաջ - էջ 14
– աբղյ, 1500 թ. - էջ 15
– քհյ, հայր Աւագ գրչի, ԺԵ. դ. - էջ 858
– հայր գրիչ Պարսամի, մհ. 1633 թ.-ից առաջ - էջ 646
– դպիր, ԺԷ դ., տաղերգու, Տաղ. «Իմացայ, թէ աշխարհս»
- էջ 974
– (Էգնատիոս) վրդ., առաջնորդ Կաֆայու, 1753 թ. - էջ 59
– (Էգնատիոս) ԺԸ. դ., Երգ. «///վայ լըռել, որ ես չիմացայ»
- էջ 755
ԻԶԻԴՈՐՈՍ
– Ելեսբոտացի, Թուղթ - էջ 377
– սրբ, ծն. մօտ 1070 թ. - էջ 1165, 1315
ԻԶԻՏԷՐՍ, յշտկծ - էջ 1566
ԻԷՍԱՓԷԴ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
ԻՂԱՐԱԽԱՆ, եղբայր ստացող Զալի, 1683 թ. - էջ 1177
ԻՄՄԱՐԷՆ, յշտկծ, 1695 թ. - էջ 842
ԻՄԻՐՄԷԼԻՔ, դուստր (՞) ուսթայ Ալէքսանի եւ Լտիւխաթունի, 1462 թ. - էջ 231
ԻՆՈԿԵՆՏԻՈՍ (Իննոջէնտիոս) պապ Հռոմայ, Դ. դ. - էջ 190
ԻՇԱՒԽ քհյ (տե՛ս նաեւ Յեսու) ԺԳ. դ., Ի վերայ բնութեան
հանրական - էջ 327, 370, 637, 663, 1126
ԻՊԱՅ սուլթան, յշտկծ, 1498 թ. - էջ 226
ԻՍԱՀԱԿ
– որդի Աբրահամի, ածշնչկն - էջ 483, 1355, 1427, 1428,
1434, 1435, 1501
– արքեպս., մեկենաս Հմր 3073 ձ-ի, 1770 թ. - էջ 352
– երէց, ԺԹ. դ. - էջ 1526
ԻՍԱՅՀԱՊ, գրչփ. - էջ 1258
ԻՍԱՓԻ-ՄԷԼԻՔ, եղբայր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ
1534
ԻՍԹԱՆԴԱՐ, կողակից Մարտիրոսի, ԺԷ. դ. - էջ 1399
ԻՍԻԲԷԿ, որդի ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487, 1488
ԻՍԻԴՈՐՈՍ (Իսիդօրոս) իշխան, Ե. դ. - էջ 198, 202
ԻՍԻՔՈՍ - էջ 418
ԻՍԿԱՆԴԱՐ
– (Ասկանտար) հայր Լիպիկի, 1402 թ. - էջ 150
– հայր Հաննէսի, ԺԶ. դ. - էջ 137
– (Իսքատար) որդի յետին ստացող Մարտիրոսի, ԺԶ. դ. էջ 1096
– (Սկանտար) խոճայ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 347
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ԻՍՄԱՅԻԼ, յշտկծ, 1718 թ. - էջ 1534
ԻՍՐԱՅԷԼ
– Աղուանից կթղկս, 1728-1763 թթ. - էջ 218
– (Իսայէլ) որդի յետին գնող Ստեփանի, 1767 թ. - էջ 1098
– (Իսրաէլ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1250
ԻՐԱԿԼԻ, գրչփ. - էջ 854
ԻՐԷՆԷՈՍ
– իշխան, յշտկծ ի թղթի Յովհաննու Անտիոքայ եպս-ի - էջ 193
– եպս. Միւրոսի, Ե. դ. - էջ 202
ԻՒԱՆ
– կնեազ Զախարչի Արղութեանց, ԺԹ. դ. - էջ 349
– Ֆէօդօրօվիչ Պասկեւիչ զօրավար, ԺԹ. դ. - էջ 686
ԻՒԱՆԷ
– ամիրսպասալար, 1191 թ. - էջ 139, 1598
– Օրբելեան, հայր Բիւրթէլ եւ Սմբատ իշխանների, 1407 թ.
- էջ 516
– եղբօրորդի յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ. դ. - էջ 1654

ԼԱԲԱՆ, ածշնչկն - էջ 1429, 1436
ԼԱԶԱՐԵԱՆՔ, յշտկծ ի ներբողի - էջ 258
ԼԱԼԻՀԱՆ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1586
ԼԱԿԻԴԷՍ Կիւրենացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԼԱՄՊՈՆԱՅ երէց, Ե. դ. - էջ 191, 363
ԼԱՏԻՒ, մհտ., որդի ստացող Պարոնի, 1556 թ. - էջ 562
ԼԱՒԱՍԱՓ խան, ԺԷ. դ. - էջ 240
ԼԵՆԹՈՒԼՈՍ դպրապետ, Դ. դ., յշտկծ - էջ 995
ԼԵՒՈՆ
– Ա., պապ Հռոմայ, 440-461 թթ. - էջ 132, 360, 376, 619,
620, 817, Տոմար - էջ 1124, 1265
– Բիւզանդիայի կայսր, 457-474 թթ. - էջ 895, Օրէնք
յաղթող թագաւորաց - էջ 1135
– Բ., թգւր Հայոց, 1198-1219 թթ. - 236, 294, 296, 303, 590,
592, 673, 923, 1125, 1219, 1262, 1271 յերգս - էջ 56, 719
– Գ., թգւր Հայոց, 1269-1289 թթ. - էջ 1127, 1140, 1151, 1152
– Զ., թգւր Հայոց, 1374-1375 թթ. - էջ 380
ԼԷԼԷ, նուիրատու Սանահնի Սուրբ Աստուածածնի, ԺԸ. դ. էջ 144
ԼԷԼԻԽԱՆ, դուստր Գրիգոր մեկենասի, 1692 թ. - էջ 1273
ԼԷՅԼԻ (Լէլի) դուստր ստացող Զալուի, 1683 թ. - էջ 1178
ԼԷՎԱՆ, որդի Ուլուխանի, 1690 թ. - էջ 144
ԼԻԱ, մայր Ռուբէնի, յշտկծ - էջ 343
ԼԻԱՆՈՍ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 135
ԼԻԲԻԱՆՈՍ - էջ 88, 599
ԼԻԼԻԹ վհուկ - էջ 685
ԼԻԼԻՓԱՐ, դուստր ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ
1404
ԼԻԿԱՏ (Տիմանջ) յշտկծ ի թղթի Կոստանդին Ա. Բարձրբերդցու,
1248 թ. - էջ 375
ԼԻԿԻԱՆՈՍ կայսր - էջ 84, 595
ԼԻՆՈՍ, պապ Հռոմայ, Ա. դ. - էջ 382
ԼԻՊԻԿ, որդի Ասկանտարի, Աւետարան է վաճառել Աւագտէրին, 1402 թ. - էջ 150
ԼՈՎԱ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1380
ԼՈՒԴՈՎԻԿՈՍ ԱԼԷՔՍԻԱՆՈՍ, եպս. եւ պատրիարք, ԺԷ-ԺԸ. դդ.
- էջ 975, 976, 978
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ԼՈՒԼԻՄՈՍ - էջ 87
ԼՈՒԿԻՈՍ - էջ 91, 92 602, 604
ԼՈՒՉԻԱ, յշտկծ - էջ 1571
ԼՈՒՍԵՂԷՆ
– Խալաճեան, յետին ստացող, 1886 թ. - էջ 1022
– դպիր, գրիչ Հմր 3360 ձ-ի, ԺԹ. դար, 1827 թ.-ից յետոյ - էջ
1511, 1515
ԼՈՒՍԵՐԵԿ, յշտկծ, 1638 թ. - էջ 1407
ԼՈՒՍԻԱ կոյս, սրբ - էջ 870
ԼՈՒՍԻԿ, հայր Սահակ գրչի, 1611 թ. - էջ 1253
ԼՈՒՍԻՆ, յշտկծ ի Պատմութեան Աղեքսանդրի - էջ 1618
ԼՈՒՍԽԱԹՈՒՆ, կողակից Սարգիս Պալախաւրցու, 1629 թ. էջ 1461
ԼՈՒՍՊԱՐՕՆ, մհտ., հայր ձ-ի յետին գնող Յակոբի, ԺԸ. դ. էջ 1461
ԼՈՒՍՊԻՔԱՅ, դուստր Սիմէոնի եւ Ալմասի, 1681 թ. - էջ 504
ԼՏԻՒԽԱԹՈՒՆ, կին ուսթայ Ալէքսանի, 1462 թ. - էջ 231
ԼՕՐԷՆՏԻՈՍ սրկ., յշտկծ ի Պատմութեան Տարօնոյ - էջ 325
ԼՕՔՍԻԱՅ իմաստասէր - էջ 866

ԽԱԴ եպս., Դ. դ., նհտ. 370 թ. - էջ 1090
ԽԱԶԱԼ իմաստասէր Տուսացի - էջ 844
ԽԱԶԱՆԴ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
ԽԱԹԻՇԱ, դուստր Եղիազարի, 1635 թ. - էջ 1625
ԽԱԹՈՒՆ
– կին Վասակի, ԺԳ. դ. - էջ 138
– մայր ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ - էջ 223
– մայր Ալիքսան գրչի, 1626 թ. - էջ 1021
– կողակից Յովանէսի, 1693 թ. - էջ 1420
– դուստր Եկանի եւ Թանկազիզի, 1698 թ. - էջ 696
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
– քոյր Մխիթարի, ԺԷ. դ. - էջ 232
– (Խաթունիկ) մայր ստացող Մինաս վրդ. Խախտեցւոյ,
1729 թ. - էջ 1395
– կին Միքայէլ Տէր-Առաքելեան Աղաւնատունցի քհյ-ի, ԺԹ. դ.
- էջ 1462
ԽԱԹՈՒՆՄԷԼԻՔ
– դուստր ուսթայ Ալէքսանի եւ Լտիւխաթունի, 1462 թ. - էջ 231
– մայր Ստեփանոսի, 1462 թ. - էջ 231
ԽԱԹՈՒՆՊԻՔԱ կողակից ստացող Գրիգորի, 1716 թ. - էջ
1443
ԽԱԹՈՒՆՓԱՇԱՅ, հարս Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԽԱԼ, կին յետին գնող Պապէսի, ԺԷ. դ. - էջ 852
ԽԱԼԱՍ, մայր նորոգող Դաւթի, 1537 թ. - էջ 1450
ԽԱԼԻԼ փաշա Ֆայատ օղլի - էջ 964
ԽԱԼԻՖ, հայր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487, 1488
ԽԱԼԽԱԹՈՒՆ, մայր Յարութիւն գրչի, 1707 թ. - էջ 1587
ԽԱՆԱՂԱՅ
– կին յետին ստացող Մարտիրոսի, ԺԶ. դ. - էջ 1096
– մայր Գրիգոր գրչի ի Նոր Ջուղայ, 1649 թ. - էջ 690, 691
– (Խանաղ) մայր Զաքարիա Քանաքեռցւոյ - էջ 334, 336, 340
ԽԱՆԲԱԲ, որդի ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
ԽԱՆԲԷԿ
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1586
– յշտկծ, կին Վարդանի - էջ 19
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ԽԱՆԴՈՒԹ
– (Խանդուդ) յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– (Խանտուտ) կողակից ստացող Էլիէի որդի Տիրատուրի,
1631 թ. - էջ 1576
ԽԱՆԶԱԴԱ, կողակից Գրիգորի, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– (Խանդուտ) մայր Աւետարանի գրիչ Միքայէլ երէցի, 1684 թ.
- էջ 18
– (Խանտուտ) յետին ստացող Հմր 3154 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 734
ԽԱՆԻ, որդի Ղարախանի, ԺԸ. դ. - էջ 142
ԽԱՆԽԱԹՈՒՆ
– կողակից գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 1671-1675 թթ.
- էջ 1007, 1008
– թոռ գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 1671-1675 թթ. էջ 1008
ԽԱՆՈՒՄ, կողակից Ռոստոմի, 1701 թ. - էջ 144
ԽԱՆՈՒՄԱՂԱՅ
– դուստր ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
– կին Ովանէի, 1655 թ. - էջ 15
ԽԱՆՊԱՊ, որդի տէր Զաքարի եւ Համագուլի, ԺԷ. դ. - էջ 234
ԽԱՆՍԱՒԹԼԱՆ, կողակից Յակոբի, 1553 թ. - էջ 1653
ԽԱՆՓԱՐ, դուստր վերջին ստացող Ուրուղլէի, ԺԸ. դ. - էջ 451
ԽԱՆՓԱՐԱՎԱՐ, քոյր Աւետիք Ջուղայեցւոյ, 1635 թ. - էջ 1624
ԽԱՆՓԱՐՎԱՆ, կողակից ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ.
- էջ 1404
ԽԱՆՕ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
ԽԱՉԱՏՈՒՐ
– կր., աշակերտ Ներսէս Լամբրոնացու, ԺԲ. դ., Ողբ ի տէր
Ներսէս - էջ 674
– Կեչառեցի, մօտ 1260 - մօտ 1331 թթ., Տաղք եւ գանձք.
«Այս կեանքս է յերազ» - էջ 399, «Ես եմ կորուսեալ» - էջ
395, 847, «Խնդութեան ձայն» - էջ 246, «Խորք անքընին,
անճառ» - էջ 844, «Կանանց ազգ» - էջ 399, Յիշատակարան - էջ 824, յշտկծ - էջ 1124, 1623, 1624
– ԺԳ-ԺԵ դդ. (Կեչառեցի՞ կամ Տարօնեցի՞) Տաղք եւ գանձք
- «Այսօր մեծ եւ սքանչելի՝ աւետիս» - էջ 1498, «Արարիչն Աստուած» - էջ 1496, «Բարձրեալ ահաւոր» - էջ
248, «Ի ձրիաբաշխ արդեանց Հոգւոյն» - էջ 1496, «Ի
յարմատոյն Յեսսեայ» - էջ 1496, «Խանդաղակաթ
սրտիւ» - էջ 751, «Խաւար մտօք խոտորեցայ» - էջ 1497,
«Խոստովանիմ զքեզ» - էջ 249, «Խորան փառաց» - էջ
248, «Խորանայարկ լուսով լի» - էջ 1497, «Խորհուրդն
ծածկեալ այսօր յայտնեցաւ» - էջ 1498, «Խրամատեալ
կանոնի» - էջ 250, «Կարօղ բանին օթարան» - էջ 1497,
«Մայր Յիսուսի կայր առ խաչին» - էջ 1496
– եպս., յետին ստացող Հմր 3223 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 953
– եպս., ստացող Հմր 3243 ձ-ի, 1575 թ. - էջ 1015, 1017
– հայր ձ-ի ստացող Խաչատուր եպս-ի, 1575 թ. - էջ 1017
– հանգուցեալ որդի Աւետարանի յետին գնող Սարգիս
երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– հայր Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– (Խաչայտուր) եղբօրորդի Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– (Խէչայտուր) երէց, ամուսին Դաւարի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– երէց, գրիչ Հմր 3206 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 897, 908 (ծածկագրուած)
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– վրդ. Խարբերթացի, ԺԶ. դ., տաղ. «Յորժամ եղեւ գարուն» - էջ 1071
– Թոխաթեցի (՞) տաղասաց, ԺԶ-ԺԷ. դդ., Տաղ. «Խարանֆիլ, նարկիզ» - էջ 395
– դպիր, գրիչ Հմր 3078Գ. ձ-ի, 1608 թ. - էջ 373, 374
– որդի Մուրատի, յշտկծ, 1627 թ. - 1615
– երէց, գրիչ եւ ստացող Հմր 3212 ձ-ի, ի Շաւշ (Սպահան),
1639 թ. - էջ 925, 926,
– վրդ., ուսուցիչ Զաքարիա Քանաքեռցու, մհ. 1648 թ. - էջ
331, 332, 334, 340
– որդի Վարդանի եւ Սեւլումի, 1655 թ. - էջ 15
– քհյ, հոգեւոր ծնող, վարժապետ Յովսէփ գրչի Հմր 3222 ձի, 1665 թ. - էջ 950
– Կարնեցի (Էրզրումցի, Արզուրումցի) 1666-1740 թթ. - էջ 961
– գրիչ Հմր 3294 ձ-ի, յԵրուսաղէմ, 1699 թ. - էջ 1207, 1214,
1216
– օրհնել է եղբայրութիւնը, 1700 թ. - էջ 559
– որդի Միանայ, այգի է նուրիել Սանահնի ուխտին, ԺԷ. դ.
- էջ 139
– որդի Խուպիարի, վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 141
– աբղյ, ԺԷ. դ. - էջ 143
– երէց ի Բանկուձոր, ԺԷ. դ. - էջ 233
– (Խաչայտուր) հանգուցեալ որդի տէր Զաքարի եւ Համագուլի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– եղբայր Զաքարիա Քանաքեռցու, ԺԷ. դ. - էջ 334
– հոգեւոր զաւակ Զաքարիա Քանաքեռցու, ԺԷ. դ. - էջ 340
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 729
– որդի Յակոբ Ջուղայեցի վաճառականի, ԺԷ. դ. - էջ 767,
769, 770, 772
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1490
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1615
– աբղյ, 1703 թ. - էջ 772
– (Խէչատուր) կր., 1706 թ. - էջ 241
– յետին յիշատակագիր, 1731 եւ 1739 թթ. - էջ 878
– հայր գրիչ Յարութիւնի, 1753 թ. - էջ 59
– վրդ. ի Կարին, 1766 թ. - էջ 627
– վրդ. Կ. Պոլսեցի, գրիչ յԷջմիածին, մհ. 1776 թ.-ից առաջ.
Հմր 3062 ձ-ի, 1765-1767 թթ. - էջ 291, 298, Հմր 3120 ձ-ի,
1768-1769 թթ. - էջ 585, 588, Հմր 3159 ձ-ի, 1770-1776
թթ. - էջ 741, 743, կնքդրշմ - էջ 299
– Հմր 3065 ձ-ը տուել է տրց. Պետրոսին, 1769 թ. - էջ 304
– եղբայր Դաւրէժցի Աղաբաբի, ԺԸ. դ. - էջ 518
– տրց., ԺԸ. դ. - էջ 1215
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
– Շիրակունի, 1896 թ. - էջ 724
– յշտկծ, 1897 թ. - էջ 1538
– (Խէչատուր) հօրեղբօր թոռ յետին յիշատակագիր Արազի, ԺԹ. դ. - էջ 241
– աբղյ Սահակեան, յետին ստացող, ԺԹ. դ. - էջ 1174
– (Խաչայտուր) Աստայպատեց Քարմանէնց, ԺԹ. դ. - էջ 1258
– (Խէչատուր) քհյ, ԺԹ. դ. - էջ 1478
– քհյ, ԺԹ. դ. - էջ 1499
– գրչփ. - էջ 554
– գրչփ. - էջ 946
– գրչփ. - էջ 1664
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ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ ԱՐՇԱԿ - էջ 234, 554, 1402, 1418, 1510, 1540
ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ ՊՕՂՈՍ - էջ 902, 1051, 1115, 1330
ԽԱՉԱՒ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1499
ԽԱՉԵՐԵԱՆ ԼԵՒՈՆ - էջ 28, 1230
ԽԱՉԵՐԵՍ մհտ., ստացող Հմր 3222 ձ-ի, 1665 թ. - էջ 949, 950
ԽԱՉԻԿ
– խօջայ, եղբայր ստացող Մարիանոսի, 1649 թ. - էջ 690,
691
– քհյ, հայր Հմր 3222 ձ-ի գրիչ Յովսէփի, 1665 թ. - էջ 950
– ծառայ ստացող Գրիգորի, 1716 թ. - էջ 1443
– գրչփ. - էջ 984
ԽԱՉԻԿԵԱՆ ԼԵՒՈՆ - էջ 46, 103, 242, 328, 362, 1415, 1484,
1626, 1664
ԽԱՉԻՆ Քասպարեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
ԽԱՉԻՊԱՊ (Խէչիբաբ) ամուսին ստացող Սալվարի, 1695 թ. էջ 841
ԽԱՉՄԱՆՕՂԼԻ, գրչփ. - էջ 1342
ԽԱՉՈՒԿ, որդի Ծատուրի, 1588 թ. - էջ 1482
ԽԱՉՕ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 755
ԽԱՍԽԱԹՈՒՆ
– հօրեղբօր դուստր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս
երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 646
ԽԱՍՏԱ ՂԱՍՈՒՄ, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Տաղ. «Գայիզ
դայրդըմ» - էջ 263
ԽԱՍՏԱԴԷՄ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1678
ԽԱՐԲԱՆԴԱ, մոնղոլ խան, որդի Արղուն խանի, ԺԴ. դ. - էջ
354
ԽԱՒՃՈՒՄ, վկայ հողի վաճառքի, ԺԶ. դ. - էջ 137
ԽԱԻՇԱՄԱԴ (Խաւշամատ) որդի ուսթայ Ալէքսանի եւ
Լտիւխաթունի, 1462 թ. - էջ 231
ԽԱՒՋԱԶԻԶ (Խաւճազիզ) Հոռոմայրեցի, որդի կաղ Միրաքի, ԺԶ. դ. - էջ 137
ԽԵՉԻն Ախալգօրեցի, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1399
ԽԷՉՈՒՄ, վկայ հողի վաճառքի, ԺԶ. դ. - էջ 137
ԽԷՐԻՔ
– կողակից Գրիգորի, 1593 թ. - էջ 1487
– կողակից Հմր 3331 ձ-ի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
ԽԻԱԼ, դուստր Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԽԻԿԱՐ
– իմաստուն, Ք. ա. Ե. դ., Խրատք - էջ 405, 581, 585, 901,
1061
– հայր Մինասի, գրչփ., ԺԹ. դ. - էջ 266
ԽԻՉԻԿ, ԽԷՉԻԿ աբղյ, վկայ վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 143, 144
ԽԼԱԹ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1589
ԽԼՂԱԹ
– որդի Գրիգորի, 1593 թ. - էջ 1487
– որդի ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ - էջ 223
– (Խլխաթ) հայր գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 16711675 թթ. - էջ 1007, 1008
– որդի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– յշտկծ, 1774 թ. - էջ 1032
ԽՈՃԱԲԷԿ, հանգուցեալ որդի ստացող Յովհաննէս երէցի,
1597 թ. - էջ 1404

1781

891

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿ

ԽՈՃԱՎԱՐԴ, եղբայր ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու,
1629 թ. - էջ 1461
ԽՈՃԻԿ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 228
ԽՈՆԴԱՄԻՐ, պապ Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի,
1608 թ. - էջ 227
ԽՈՆԴԿԱՐԵԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ - էջ 969, 1460
ԽՈՆԴՔԱՐ (Խոնթքեար) յշտկծ, թգւր տաճկաց - էջ 347
ԽՈՆԾԶԱՏԱՅ, կին Սադոնի ի Գետիսիմոն գիւղ, 1500 թ. էջ 15
ԽՈՆՁԱ (Խոնձ) հանգուցեալ դուստր գրիչ եւ ստացող
Զաքարիա երէցի, 1671 թ. - էջ 1008
ԽՈՌՈՄ, հանգուցեալ դուստր գրիչ եւ ստացող Զաքարիա
երէցի, 1671 թ. - էջ 1008
ԽՈՍՐՈՎ
– Բ. Արշակունի, թգւր Հայոց, 279-287 թթ. - էջ 339, 404, 1610
– Գ. Կոտակ, թգւր Հայոց, 330-338 թթ. - էջ 339
– Անձեւացի, մհ. 964 թ., Ի բանից - էջ 296, Ի թղթի Յակոբայ Ծպատեցւոյ - էջ 297, Քարոզ գիշերային ժամու - էջ
416,
– քհյ, հօրեղբայր ստացող Ընքնատ քհյ-ի, 1379 թ. - էջ 1397
– (Խօսրով) քոյր գրիչ Ոսկանի, 1687 թ. - էջ 696
– (Խաւսրով) ԺԷ. դ. - էջ 16
ԽՈՍՐՈՎԻԴՈՒԽՏ
– քոյր Տրդատ Մեծ թգւր-ի, Դ. դ. - էջ 645 (ՊՊ)
– (Խոսրովիթուղթ) դուստր Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
– (Խոստրովթուղթ) դուստր ստացող Յովհաննէս երէցի,
1597 թ. - էջ 1404
– (Խոսրովիթուղթ) մայր Արզուխանի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ԽՈՎԱՆԴ, կին մհտ. Պետրոսի, 1556 թ. - էջ 562
ԽՈՐԷՆ
– Խոռխոռունի, Հայոց նախարար, Ե. դ. - էջ 718
– Տէր-Աստուածատրեանց, 1895 թ. - էջ 1377,
– Միրզաբէգեանց, Հմր 3255 ձ-ը նուիրել է Սուրբ Էջմիածնի
մատենադարանին, 1897 թ. - էջ 1048
ԽՈՑԻԿ, վկայ նուիրատուութեան, ԺԷ. դ. - էջ 139
ԽՈՒԴԱԲԱՇԽ (Խուտաբաղշ) որդի ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ - էջ 223
ԽՈՒԹԼՈՒ, յշտկծ, ԺԳ-ԺԴ. դդ. - էջ 135
ԽՈՒԼԹՈՒԲԷԿ սրկ., գրիչ Հմր 3387 ձ-ի, ի Նոր Ջուղայ, 1635 թ. էջ 1615, 1624
ԽՈՒՃԱԶԱԶ, որդի ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ
1404
ԽՈՒՄԱՐ (Խոմար) կողակից Գրիգորի, ԺԸ. դ. - էջ 755
ԽՈՒՄԱՐԽԱԹՈՒՆ, մայր Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի, 1532 թ. - էջ 151, 152
ԽՈՒՆԱՂԱ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - 1586
ԽՈՒՊԻԱՐ
– որդի ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
– հայր Խաչատուրի, ԺԷ. դ. - էջ 141
– Ղայսրցի, մղտեսի, շնորհող Հմր 3204 ձ-ի գաղափար
օրինակի, ԺԸ. դ. - էջ 897
ԽՈՒՊԻՃԱՆ, եղբայր Մաղաքիա գրչի, 1494 թ. - էջ 1118
ԽՕՃԱ, հօրեղբայր ստացող Մինաս վրդ. Խախտեցւոյ,
1729 թ. - էջ 1395
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ԾԱՂԻԿ
– յշտկծ, 1622 թ. - էջ 1604
– թոռ գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 1671-1675 թթ. էջ 1007, 1008
ԾԱՄԷՐ Շոռոթեցի, ձ-ի թղթի շնորհող, 1486 թ. - էջ 1415
ԾԱՌՈՒԿ, որդի մահտեսի Վարդանի, 1710 թ. - էջ 1014
ԾԱՏՈՒՐ
– յշտկծ, 1588 թ. - էջ 1482, 1483
– խոջայ, ստացող Հմր 3400 ձ-ի, 1644 թ. - էջ 1675, 1676
– որդի տէր Յակոբի, 1723 թ. - էջ 1266
ԾԵՐՈՒՆ
– գրիչ Հմր 3269 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 1093, 1096
– եպս., մհ. 1500ից առաջ - էջ 14

ԿԱՄՊՈՎՐՈՍ թգւր - էջ 1622
ԿԱՅԷՆ, ադամորդի, ածշնչկն - էջ 137, 138, 139, 224, 431,
449, 504, 664, 696, 967, 1133, 1156, 1350, 1408, 1413,
1429, 1436, 1462, 1469, 1501, 1503, 1508, 1513, 1532,
1585, 1588, 1655, 1656
ԿԱՅԻԱՓԱՍ, ածշնչկն - էջ 271, 320, 1055, 1057
ԿԱՅԻՆԱՆ, նախահայր, ածշնչկն - էջ 320
ԿԱՆԱՅԵԱՆՑ ՍՏԵՓԱՆ, 1860-1936 թթ. - էջ 1552, 1578
ԿԱՆԴԱԿ դշխոյ, մնրնկր - էջ 1617, յշտկծ - էջ 1621
ԿԱՆԴԱՒՓՐ, Երուսաղէմի ֆռանկ թգւր - էջ 321
ԿԱՊԱԿՐԱՏՈՍ (նաեւ` Կապիկրատես) - էջ 131
ԿԱՌԼՈՍ (Գառլոս) Դ., կայսր Հռոմայ, 1346 թ. - էջ 380
ԿԱՍԻԱՆԷ, յշտկծ - էջ 1373
ԿԱՏԱ, գրչփ. - էջ 878
ԿԱՏԱՆԻԱ (Կատանիէ) դուստր ստացող Սալվարի, 1695 թ. էջ 842
ԿԱՏԱՐԻՆԷ
– կոյս, մնրնկր - էջ 537
– յշտկծ, 1698 թ. - էջ 692
– թագուհի Ռուսաց, 1773 թ. - էջ 1632
– մայր Մկրտիչ Յովակիմեան Աստրախանցու, 1868 թ. - էջ
452
ԿԱՏՐԱՆԻԴԷ (Կատրամիդէ) կին Գագիկ Ա.-ի, թագուհի
Հայոց, Ժ-ԺԱ. դդ. - էջ 383
ԿԱՐԱՊԵՏ
– որդի ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
– յշտկծ, 1494 թ. - էջ 1118
– գրիչ Հմր 3395 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 1659, 1663
– վրդ. Բաղիշեցի, ԺԵ. դարավերջ - ԺԶ. դարասկիզբ,
տաղք. «Թէ ձայն ունիս քաղցր» - էջ 848, «Աստուած իմ,
Յիսուս Քրիստոս» - էջ 847, յշտկծ - էջ 1334
– յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
– որդի ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487, 1488
– յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1488
– յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1488
– եղբայր Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– գրիչ Հմր 3250 ձ-ի ՊՊ Յայսմաւուրքի, ԺԶ. դ. - էջ 1033
– դպիր, ԺԶ-ԺԷ. դդ. տաղ. Տաղ ի վերայ ղարիպի - էջ 968
– վրդ., եղբայր գրիչ Ազարիայի ի Նոր Ջուղայ, 1654, 1676
թթ. - էջ 869, 1205
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– կնքդրշմ, 1660 թ. (՞) - էջ 362
– յետին ստացող Հմր 3068 ձ-ի, 1677 թ. - էջ 310
– եղբայր ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412
–վրդ., 1698 թ., Բանալի մտաց - էջ 1376
– քհյ, գրիչ Հմր 3374 ձ-ի, 1700 թ. - էջ 1577, 1579, 1580
– երէց, գրիչ Հմր 3072Ա. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 342, 349
– երէց, Տաղ. «Ողբամ եւ լամ» - էջ 548
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 930
– (Կարայպետ) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1656
– քհյ, 1713 թ. - էջ 1589
– որդի ստացող Գրիգորի, 1716 թ. - էջ 1443
– վրդ., տեղապահ Ղրիմի առաջնորդ Թորոսի, 1716 թ. - էջ
1444
– (Գարապետ) յշտկծ, Հաբրահամօվ, 1717 թ. - էջ 1031
– (Կարայպետ) որդի Սարգսի, 1735 թ. - էջ 1576
– վրդ. Ադրիանուպոլսեցի, գրիչ, 1747 թ. - էջ 740
– վրդ., գրիչ Հմր 3013 ձ-ի, յԱթխայ, 1753 թ., 1759-1760 թթ. էջ 49, 53, 54
– Սեբաստացի, գրիչ Հմր 3091Ա ձ-ի, 1764 թ. - էջ 469, 470
– վրդ. Տիգրանակերտցի, 1769 թ. - էջ 1103
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1250
– (Կռպօ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1439
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1586
– նոտար, գրիչ Հմր 3233 ձ-ի, 1804 թ. - էջ 981, 984
– որդի ձ-ի յետին գնող Յակոբ Թումայունց Ծատուրեանի,
1813 թ. - էջ 1034
– Շիրակունի, պատանի, 1866 թ. - էջ 715
– վրդ. Այվազեանց, 1878 թ. - էջ 692
– Տէօքմէճեան Զմիւռնացի, 1880-81 թթ. - էջ 1296
– արքեպս., առաջնորդ Վիրահայոց եւ Տայեցւոց, 1883 թ. էջ 134
– Վարդանեան, յշտկծ, 1894 թ. - էջ 706
– եպս., առաջնորդ գաղթելոց ի Տայս, ԺԹ. դ. - էջ 217, 219
– րաբունապետ (՞), յշտկծ ի ցանկի րաբունապետաց - էջ 858
– եպս., առաջնորդ Արցախի - էջ 874
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1082
– գրչփ., ԺԹ. դ. - էջ 266
– գրչփ. - էջ 948
– (Կարապէտ) գրչփ. - էջ 1535
ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ՕՔՍԱՆՆԱ - էջ 1081, 1242, 1304, 1460
ԿԱՐԻՆԵԱՆՑ ՅԱԿՈԲ - էջ 324
ԿԱՐՆԷԱԴԷՍ Կիւրենացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԿԱՐՊԻԱՆՈՍ, Դ. դ., յշտկծ - էջ 33, մնրնկր - էջ 147, 1410,
1421, 1441, 1675
ԿԵԼԱԴԻՈՆ, պապ Հռոմայ, Ե. դ. - էջ 382
ԿԵԼԵՍՏԻԱՆՈՍ (Կեղեստինոս, Կելիսսիանոս) պապ Հռոմայ, 422-432 թթ. - էջ 96, 192, 609, 861, Թուղթք - 198,
199, 359, 364
ԿԵՓԱՍ, ածշնչկն. - էջ 38
ԿԻԿԵՐՈՆ, յոյն ճարտասան, Ք. ա. 106-43 թթ. - էջ 70
ԿԻՊԻՐԻԱ, վկայ նուիրատուութեան, ԺԹ. դ. - էջ 242
ԿԻՆՏԻԱՆՈՍ եպս. - էջ 411
ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ Կարթագենացի, Գ. դ., Յաղագս խորհրդոց
կիրակի - էջ 238, Ճառ - էջ 376, 1380, Աղօթք - էջ 917,
Պատմութիւն - էջ 1277, յշտկծ - էջ 1122
ԿԻՍԵԼԵՈՎԱ ԼԻՒԴՄԻԼԱ - էջ 549, 923, 1251, 1641
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ԿԻՐԱԿՈՍ
– սրբ, նհտ. 305 թ., ի տաղս եւ ի գանձս - էջ 249, 397,
մնրնկր - էջ 1013
– Մեծ, Յիշատակարան - էջ 1455
– Գանձակեցի, մօտ 1201/1203-1271 թթ., Պատմութիւն էջ 312, 313, 325, 326, 739, 741, 742, յշտկծ - էջ 326,
333, 335, 339, 1288, 1440
– վրդ. Երզնկացի, մօտ 1270-1356 թթ., Խրատ - էջ 236,
յշտկծ - էջ 956
– Րաբունապետ, 1355 թ. - էջ 1144
– Ա. Վիրապեցի, կթղկս Հայոց, 1441-1443 թթ. - էջ 684
– վրդ., ԺԵ. դ., Պատմութիւն մեծի րաբունապետի Թումայի - էջ 328, 339
– առաջնորդ սուրբ ուխտին Վարագայ, 1522 թ. - էջ 890
– եղբայր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 240
– (Գիրակոս) որդի Վարդանանի, յշտկծ ԺԶ. դ. - էջ 228
– յետին ստացող Աւետարանի, ԺԶ. դ. - էջ 231
– հօրեղբօր որդի Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– ծածկագրուած, ԺԶ. դ. - էջ 908
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– (Կիայկոս) յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1477
– հայր ստացող Էլիէնի, 1631 թ. - էջ 1576
– թոռ ստացող Էլիէի, 1631 թ. - էջ 1576
– գրիչ Հմր 3368 ձ-ի, ի Թէքիրտաղ, 1639 թ. - էջ 1535, 1539
– յշտկծ, 1657 թ. - էջ 1654
– հայր Թումանի, 1657 թ. - էջ 1654
– որդի Սուքարի, 1657 թ.- էջ 1654, 1655
– քհյ, եղբայր ձ-ի ստացող Մարգարէի, 1680 թ. - էջ 1093,
1094
– թոռ ձ-ի ստացող Մարգարէի եղբայր Կիրակոսի, 1680 թ.
- էջ 1094
– որդի Ղարիբի, 1690 թ. - էջ 144
– գրիչ Հմր 3187 ձ-ի, ի Նոր Ջուղայ, 1695 թ. - էջ 839, 841
– քհյ, ստացող Հմր 3154 ձ-ի, 1696 թ. - էջ 729, 734
– Թալնեցի, ստացող Հմր 3280 ձ-ի, 1697 թ. - էջ 1153,
1154, 1155
– վկայ վաճառքի գործարքի, ԺԷ. դ. - էջ 140
– աբղյ, վկայ նուիրատուութեան, ԺԷ. դ. - էջ 142
– եղբօր հետ նորոգել տուեցին Հմր 3049 Աւետարանը, ԺԷ. դ.
- էջ 233
– եղբայր Խաչատուր քհյ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– միաբան Յովհանավանքի, ԺԷ. դ. - էջ 340
– վրդ., վերադիտող Եղիշէ առաքեալի ուխտի, ԺԷ. դ. - էջ 873
– վրդ., յշտկծ, 1706 թ. - էջ 1156
– Ա. Աջապահեան, կթղկս Կիլիկիոյ, 1797-1822 թթ. - էջ
1187, 1188
– Թալնեցի, տաղասաց, ԺԸ. դ., Տաղ. «Տոմար հինգ Ճ.եկին» - էջ 352
– յշտկծ - էջ 1373
– (Կիրակուս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
– կնքդրշմ - էջ 1320
ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ ՅԱՍՄԻԿ - էջ 218
ԿԻՐԻԼ, գրչփ. - էջ 1548
ԿԻՒԼԷՄԻՐ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 646
ԿԻՒԼԵՆԻ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 646
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ԿԻՒԼՊԻՔԱՅ, դուստր Սիմէոնի եւ Ալմասի, 1681 թ. - էջ 504
ԿԻՒՐԵՂ
– Երուսաղեմացի, 315-386 թթ. - էջ 88, 93, 350, 364, 599,
604, 605, 618, 1263, 1265, ի գանձս - էջ 250, տօն - էջ
412, Ճառք - էջ 418, 525, 540, Կոչումն ընծայութեան - էջ
855 (ՊՊ), 856, մնրնկր - էջ 1012, 1013, Պատասխանիք
Աթանասի - էջ 1071, 1376, 1597, 1598, 1671, 1672, ի
շարականս - էջ 1418
– Աղեքսանդրացի, 375-444 թթ., ի թղթոցն Պօղոսի - էջ 39,
48, յշտկծ - էջ 96, 97, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199,
200, 201, 332, 378, 609, 611, 817, 861, 864, 1261,
1270, Թուղթք - էջ 191, 192, 193, 194, 196, 198, 200,
201, 202, 295, 359, 363, 364, 378, Նզովք - էջ 196, 202,
619, Վասն մարդեղութեան - էջ 197, Ճառք - էջ 197, 295,
418, ի գանձս - էջ 249, ի Պարապմանց գրոց - էջ 376,
377, 620, 862, 1123, 1140, 1164, նշում - էջ 410, 411,
Գրիգորի Տաթեւացւոյ Լուծումն Պարապմանց գրոց - էջ
861, Կանոնք - էջ 1132, Մեկնութիւն ԺԲ. մարգարէիցն էջ 1139, Ի գրոց սրբոյն Կիւրղի, որ կոչի Գանձ - էջ 1212,
Մատենագրութիւնք - էջ 1377, 1378, 1379, 1380, 1381
– դպիր, Դ. դ. - էջ 190
– եղբօրորդի Զաքարա Քանաքեռցու, ԺԷ. դ. - էջ 340
– գրիչ Հմր 3307 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 1273, 1274, 1278, 1279
ԿԻՒՐԻԿԷ
– Բ. Կիւրիկեան, 1050-1089 թթ. - էջ 135
– Գ. Կիւրիկեան, 1145-1170 թթ. - էջ 135
ԿԻՒՐՈՍ
– արքայ Պարսից, Ք. ա. 558-529 թթ. - էջ 1512
– պատրիարք Աղեքսանդրիայի, Է. դ. - էջ 79
ԿԼԱՒԴԻՆՈՍ քաւրեպիսկոպոս (Կղեդոնիոս, Կլոդոնիոս) էջ 1109, 1129
ԿԼԷՈԲՈՒԼՈՍ Լինդացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԿԼԻՏԻՄԱՔՈՍ, յշտկծ - էջ 1619
ԿԼԻՏՈՄԱՔՈՍ Կարկեդոնացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԿՂԵՄԷՍ
– պապ Հռոմայ, Ե դ., Կանոնք - էջ 321, 377, 817, 1119,
1131, 1134, 1261, 1262, 1270, 1542, յշտկծ - էջ 861,
1134, 1162
– Գ., պապ Հռոմայ, 1187-1191 թթ., Թուղթ առ Լեւոն
իշխան - էջ 923
– (Կլեմէնդիոս) Զ., պապ Հռոմայ, 1342-1352 թթ. - էջ 379
– վրդ. Գալանոս, ի կարգէ Թէաթինոսեանց, 1610-1666 թթ.,
Քերականութիւն - էջ 868, Ի գիրս ֆիզիկային, այսինքն`
բնաբանութեան Արիստոտէլի - էջ 1285, Յաղագս աստուածային բացարձակ կատարելութեանց, այսինքն՝
աստուածային ստորոգելացն - էջ 1471, Աստուածաբանութիւն - էջ 1515, 1517
– (Գլիմենդիոս) պապ Հռոմայ, ԺԷ-ԺԸ. դդ. - էջ 132
ԿՂԷՈՊԱՍ դպրապետ - էջ 996
ԿՂԷՊՈՒՂՈՍ թգւր - էջ 1009
ԿՈԶՄԱ
– անարծաթ բժիշկ - էջ 869, 870, 1214
– Մամիամացի եպս., Յովհաննու Դամասկացւոյ Պատասխանի թղթոյն - էջ 738
ԿՈԶՄՈՅԵԱՆ ԱՐՄԱՆՈՒՇ - էջ 532
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ԿՈԹԷՍՔԱԼՔՈՍ հերձուածող - էջ 79
ԿՈՄԻՏԱՍ քհյ Սպեան, Բերա, 1890 թ. - էջ 740
ԿՈՉԻ, յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
ԿՈՊԵՐՆԻԿՈՍ, մաթեմատիկոս, աստղագէտ, ԺԵ-ԺԶ. դ. էջ 725
ԿՈՍԲԱՐ
–սրբ - էջ 1276
– (Կոսպար) վաճառական - էջ 1612, 1616
ԿՈՍՏԱՆ, գրչփ. - էջ 1529
ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ
– Տրիբուն, հայր Կոստանդիանոս Մեծ կայսեր - էջ 83, 593
– (Կոստանդիանոս) Մեծ, կայսր հռովմայեցւոց, 306-337
թթ., յշտկծ - էջ 80, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 187, 303, 383,
414, 415, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 614, 817, 1108,
1129, 1131, 1203, 1260, 1268, 1276, Դաշանց թուղթ - էջ
347, 374, Ճառ - էջ 188, Թուղթ առ եկեղեցիս - էջ 189, ի
գանձս - էջ 254, Ի վարուց - էջ 327, Թուղթ առ Շապուհ էջ 359, Օրէնք յաղթող թագաւորաց - էջ 1135, ի Կանոնաց - էջ 1541
– յշտկծ, Դ. դ. (՞) - էջ 376
– տէր Լամբրոնի, մհ. 1250 թ. - էջ 416
- Ա. Բարձրբերդցի, կթղկս Հայոց, 1221-1267 թթ., Պատասխանի թղթոյն պապայ - էջ 375, Թուղթ առ Հեթում էջ 1263, 1271, յշտկծ - էջ 149, 329, 428
– Սսեցի, Սրիկ մականուն, ԺԳ. դ. տաղասաց. Տաղք եւ
գանձք - «Ահա ի տիպ» - էջ 252, «Այսաւր ձայնն հայրական» - էջ 1484, «Աստուածածին կոսյ երանեալ» - էջ
256, «Կոյս անապական» - էջ 247, «Կայր կոյսն էր յայրին» - էջ 846, «Կոյսն ի յայրին» - էջ 247, «Հըրճուիմք
այսօր» - էջ 247, 1612, «Ով զարմանալի խորհուրդ» - էջ
848, «Քաջամարտիկ մեծ զինուորին» - էջ 250, «Քրիստոս Բանդ Հօր» - էջ 248
– Գ. Կեսարացի, կթղկս Հայոց, 1307-1322 թթ. - էջ 684, 1243
– (Կոստանդ) աբղյ, վկայ Աւետարանի վաճառքի, 1402 թ.
- էջ 150
– գրիչ, ԺԳ. դ., խրատ. «Առ քեզ յիմոյ» էջ 125, խնդրող
խրատի գրչութեան ի Գէորգեայ Երզնկացւոյ - էջ 662
– ԺԳ., վերջին կայսր Բիւզանդիայի, ԺԵ. դ. - էջ 321
– յշտկծ - էջ 382
– յշտկծ - էջ 1066
ԿՈՍՏԱՆԵԱՆՑ ԿԱՐԱՊԵՏ - էջ 1208
ԿՈՍՏԱՍ Տրիբուն - էջ 83
ԿՈՍՏԻԿԵԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԷ - էջ 1250, 1506
ԿՈՎԹ - էջ 80
ԿՈՐԿՈՏԵԱՆ ՔՆԱՐԻԿ - էջ 834
ԿՈՐԻՒՆ, Ե. դ. - Վարք Մաշտոցի - էջ 683
ԿՈՐԽ, ածշնչկն - էջ 151
ԿՈՒՌՆԼԻՈՍ
– ածշնչկն - էջ 1629
– Կուռնելեան Լաբիտացի, ի կարգէ Յիսուսեան, ԺԶ.-ԺԷ.
դդ., Մեկնութիւն ընթերցուածոց - էջ 49, 54, յշտկծ - էջ 53
ԿՌԻՏԱՍ ծեր, յշտկծ - էջ 310
ԿՏՆԻ, յշտկծ, 1722 թ. - էջ 1182
ԿՐԱՏԷՍ Աթենացի, իմաստասէր - էջ 1333
ԿՐԻՄԱՆ, կարդինալ, իշխան Վնէժացի, 1700 թ. - էջ 53
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ԿՐՈՆԻԴԷՍ (Կրօնիդէս) ճգնաւոր - էջ 1447 (ՊՊ)
ԿՕՐԻՓԷՈՍ, առաջնորդ գնոստիկեանց - էջ 79

ՀԱԶԱՐ, յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
ՀԱԶՐԷՎԱՐԴ
– դուստր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ.
- էջ 232
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՀԱԽՆԱԶԱՐ
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 140
– հայր Դուրախանի, Մանթաշի եւ Ասլամազի, ԺԷ. դ. - էջ
141, 142, 143
ՀԱՄԱԳՈՒԼ, կին տէր Զաքարի, ԺԷ. դ. - էջ 234
ՀԱՄԱԶԱՍՊ
– Մամիկոնեան, նհտ., սրբ., Ե. դ., յշտկծ - էջ 312, 350
– Արծրունի, Ը. դ., ի գանձս - էջ 258
– արքեպս., առաջնորդ Հաղբատի, ԺԳ. դ. - էջ 145, 312
– խնդրող Մեկնութեանն Հնգամատենի Վարդանայ
Արեւելցւոյ, ԺԳ. դ. - էջ 1136
– քհյ Տէր-Աւետիսեանց, ձեռագիր է նուիրել Գէորդ Դ.
կթղկս-ին, 1880 թ. - էջ 574, 948, 1180, 1608, 1650
ՀԱՄԱՆ, քոյր Եղիա գրչի, 1703 թ. - էջ 1319
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ
– մհտ., կնքդրշմ - էջ 988
– մհտ., հայր մհտ. Յարութիւնի, 1844 թ. - էջ 975
– դպիր, գրիչ Հմր 3378 ձ-ի, յԷջմիածին, 1861 թ. - էջ 1591, 1593
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– Քոչարեան Եօշկի, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
ՀԱՄԲԷԿ, յշտկծ, 1677 թ. - էջ 1413
ՀԱՄԶԱՅ սուլթան, ԺԵ. դ. - էջ 684
ՀԱՄԶԱՆՔ, ԺԸ. դ. - էջ 143
ՀԱՄԶԷ
– որդի Ումէկի, ԺԷ. դ. - 137
– վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 137
– Դաշտցի, Գ. թուման խոստացաւ Շարօինց Գիօրգիին,
ԺԸ. դ. - էջ 522
ՀԱՄԼԻԿ, որդի Սմբատայ, յազգէ Համազասպանց, 1229 թ.
- էջ 138
ՀԱՅԿ
– նահապետ Հայոց - էջ 56, 175, 179, 209, 320, 351, 382,
671, 681, 714, 721, 940, 1293, 1294, 1295, 1445, 1498,
1599, 1600
– Տէր-Ասդուածատրեան, ԺԹ. դ. - էջ 1510
ՀԱՅԿԱԶ, եղբայր Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, 1631 թ. - էջ
664
ՀԱՅՐԱՊԵՏ
– քրոջ որդի Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
– կր. ի վանս Կապոսի, 1494 թ. - էջ 1118
– եղբօրորդի Զաքարիա գրչի, ԺԵ. դ.- էջ 1410
– կր., ստացող Հմր 3395 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 1664
– յշտկծ, 1532 թ. - էջ 151
– (Հերապետ) յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
– (Հարապետ) յշտկծ, 1575 թ. - էջ 1017
– (Խարապետ) յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1488
– քհյ, գրիչ Հմր 3218, ձ-ի 1645 թ.- էջ 937, 941
– որդի Պայինտուրի եւ Եղիսապետի, 1664 թ. - էջ 273
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– որդի մհտ. Թաթէոսի եւ Մարինոսի, 1667 թ. - էջ 510
– եղբայր յետին ստացող Յովսէփ վրդ. Աստապատցու,
1677 թ. - էջ 164
– թոռ Եկանի եւ Թանկազիզի, 1698 թ. - էջ 696
– Ագուլեցի, ստացող Հմր 3263 ձ-ի, ի Կ. Պոլիս, 1728 թ. - էջ
1071, 1082
– գրչփ. - էջ 554
– (Խայրապետ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– յշտկծ, 1838 թ. - էջ 766
– դպիր, ստացող Հմր 3398 ձ-ի, 1838 թ. - էջ 1671, 1672
– Տէր-Աւետիքեանց - էջ 1180
– (Հարպետ) գրչփ. - էջ 1516
ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ տուն, գրչփ. - էջ 172
ՀԱՅՐԹԻԿ, վանահայր Արթկայ վանքի, Ե. դ. - էջ 480
ՀԱՆԱՂ, դուստր ստացող Արեւի եղբայր Սահակի, 1677 թ.
- էջ 1412
ՀԱՍԱՆ
– ամուսին Վախախի, 1226 թ. - էջ 138
– հայր ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
– որդի Միրզայի, ԺԷ. դ. - էջ 141
– Եազըճի, ջալալիների առաջնորդ, ԺԶ. դ. - էջ 400
ՀԱՏԷ, նոր հարս ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
ՀԱՏԻԱ, կին Մանուչարի, 1695 թ. - էջ 1398
ՀԱՐԱԹՄԵԼԻՔ, կողակից յետին գնող Եղիշա մելիքի, 1553 թ.
- էջ 1653
ՀԱՐԱՆՏՈՆ, յշտկծ, 1575 թ. - էջ 1017
ՀԱՔԻՄԷ բժիշկ, յշտկծ ի Բժշկարանի - էջ 259
ՀԱՔՔԷ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1246
ՀԵԶԱԲԷԼ (Եզաբէլ) ածշնչկն, գրչփ. - էջ 302
ՀԵԹԻՍԻՈՍ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1246
ՀԵԹՈՒՄ
– Ա., Հայոց թգւր, 1226-1270 թթ. - էջ 375, 427, 990, 1140,
1263, 1271
– Բ., Հայոց թգւր, 1289-1307 թթ., Գանձք. «Հոգի Աստուծոյ
Աստուած» - էջ 255
– Պատմիչ (Կոռիկոսցի) ԺԳ. դ. - էջ 380
– իշխանք, յշտկծ - էջ 321, 675
ՀԵԼԼԱԴԻՈՍ, յշտկծ, Դ. դ. - էջ 188
ՀԵՂԻՆԱՐ, յշտկծ, 1695 թ. - էջ 842
ՀԵՂԻ, քահանայապետ - էջ 1428, 1435
ՀԵՂԻՆԷ
– մայր Կոստանդիանոս Մեծ կայսեր, Դ. դ. - էջ 84, 85,
594, 595, 1276
– կին Մաթէոս քհյ-ի ի Գետիսիմոն գիւղ, 1500 թ. - էջ 14
– յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
ՀԵՂՆԱՐ (Հեղինար) դուստր Աւետարանը գերութիւնից
ազատող Թորոսի, ԺԷ. դ. - էջ 233
– Շահվերտեանց, ԺԹ. դ. - էջ 1445
ՀԵՐԱԿԼ թգւր, յշտկծ - էջ 315
ՀԵՐԱԿԼ, թգւր Վրաց, 1720-1798 թթ. - էջ 511, 514, 1288
ՀԵՐՄԱՆՈՍ, առաջնորդ Ֆրաթրիչէլեանց, ԺԴ. դ. - էջ 80
ՀԵՐՄԷՍ Եռամեծ, առ Ասկղիպէոս Սահմանք - էջ 877
ՀԵՐՈՆԻՄՈՍ սրբ., 342-419/20 թթ. - էջ 77, 763
ՀԵՐՈՎԴԷՍ արքայ, ածշնչկն - էջ 180, 254, 320, 344, 410,
419, 581, 624, 679, 903, 1121, 1566
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ՀԷՊՐԷՍԻՄ, յշտկծ - էջ 1409
ՀԷՐԻՔՆԱԶ
– կենակից Պապի, ԺԶ. դ. - էջ 1416
– քոյր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
– (Հէրիգ) մայր Կարապետի, 1735 թ. - էջ 1576
– կին Յակոբի, ԺԹ. դ. - էջ 1351
ՀԻՄԱՄ, հայր Աւետարանը նորոգել տուող Առաքելի եւ
Կիրակոսի, ԺԷ դ. - էջ 233
ՀԻՊՈՂԻՏՈՍ եպս. Բոստրացի, մհ. 234 թ. - էջ 411, 1134,
1538, Մեկնութիւն Դանիէլի - էջ 928, Համառօտ մեկնութիւն Երգոյ Երգոց - էջ 934
ՀԻՒՍԷՆԱԼԻ, Երեւանի խան, ԺԹ. դ. - էջ 744
ՀՄԱՅԵԱԿ Մամիկոնեան, նհտ., սուրբ, Ե. դ. - էջ 311, 350,
478
ՀՈՂԷՓԵՌՆԷՍ, ածշնչկն - էջ 167, 1554
ՀՈՄԵՐՈՍ - էջ 668, 707, մնրնկր - էջ 1616
ՀՈՌՈՄ
– յշտկծ, 1532 թ. - էջ 151
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– կողակից Սաւսնի, 1677 թ. - էջ 1412
– կին Խլղաթի՝ որդւոյ ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– (Հուռում) մայր Մատթէոս Ընկզձորեցի գրչի, ԺԸ. դ. - էջ
1281
– (Հուռում) մայր Խլաթի, ԺԸ. դ. - էջ 1590
ՀՈՌՈՄՍԻՄԷ
– Ագուլեցի, որդի ստացող Հայրապետ Ագուլեցու, 1752 թ.,
Տաղ - էջ 1081, յշտկծ - 1082
– (Հուռումսիմ) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
ՀՈՎԱԴԵՂ, վկայ նուիրատուութեան, ԺԷ. դ. - էջ 139
ՀՈՒԿՕ վրդ., յշտկծ - էջ 43
ՀՈՒՊԻՏ (՞), դուստր Անաթոն իմաստասիրի - էջ 97
ՀՈՒՌԻԿ, դուստր Հայկազի եւ Գուլստանի, 1631 թ. - էջ 664
ՀՈՒՍԷԻՆ, ՀԻՒՍԷԻՆ
– սուլթան, 1500 թ. - էջ 14
– Պարսից շահ, 1694 թ. - էջ 145, 841
ՀՈՒՍՆԻԽԱՆ, դուստր Աւետիք Ջուղայեցու, 1635 թ. - էջ 1625
ՀՈՒՐԻԽԱՆ, հարս ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ
1404
ՀՌԱՒԻՏՈՍ - էջ 95, 607
ՀՌԵԳԻՆՈՍ իշխան, Ե. դ. - էջ 202
ՀՌԵՄՈՆՏԵԼՈՅ, Վենետիկում լոյս է ընծայել Դոմենիկոս
Ավտայի Խրատք բժշկականքը - էջ 794
ՀՌԻՓՍԻՄԷ
– (Հռիփսիմեանք) նհտկ. 301 թ. - էջ 85, 176, 596, 1076,
1090, 1240, 1242, 1243, 1352, 1604, 1611, ի տաղս եւ ի
գանձս - էջ 254, 405, յաղօթս - էջ 487, մնրնկր - էջ 537,
941, 1013, 1015, 1090, 1659
– (Հեռեփսիմ) դուստր ստացող Պարոնի, 1556 թ. - էջ 562
– յշտկծ, 1383 թ. - էջ 1652, 1653
– (Հռիբսիմէ) առաջին կողակից Եղիշա մելիքի, 1553 թ. էջ 1653
– կին Բարդուղիմէոսի, 1592 թ. - էջ 240
– մայր ստացող Ծատուրի, 1644 թ. - էջ 1676
– (Հեռեփսիմ) դուստր ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412
– կին յետին նորոգող Ներսէսի, 1684 թ. - էջ 524
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– կին Վարդան արքեպս.-ի, 1694 թ. - էջ 586
– յշտկծ, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
– մայր Դաւիթ Մելանաւոր գրչի, 1716 թ. - էջ 1444
– յշտկծ, 1733 թ. - էջ 1182
– մայր Յովակիմ Ռափայէլեան Ղափանցու, 1759 թ. - էջ
1231
– (Հըռըփիմէ) մհտ. կողակից մհտ. Քրիստոսատուրի,
1767 թ. - էջ 1001
– դուստր Եղիսաբէթի, 1868 թ. - էջ 450
ՀՌՈԴՈԳՈՆԷ (Հռոդոյգունէ) մայր Դարեհի - էջ 1620
ՀՌՈՒԹ, ածշնչկն - էջ 110, 166, 778, 1559, 1667
ՀՌՈՒՓՍԻԱՆԷ, կին Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ, մնրնկր էջ 1617
ՀՌՈՔՍԻԱՆԷՍ - էջ 1621
ՀՐԱՀԱՏ Կամսարական, Ե. դ. - էջ 480, 719
ՀՐԱՉԵԱՅ, Հայկազն թգւր - էջ 576, 901, 1599
ՀՐԵՂԷՆ, կին Անդրէասի - էջ 19
ՀՕՍԻՈՍ եպս. Գորդուբիայ քաղաքի, Դ. դ. - էջ 188, 189

ՁՈՒԻԿ, մայր Վահանայ, Ե. դ. - էջ 479, 717
ՂԱԴԱՄՂՈՒԹԼԻ, կողակից ստացող Ծատուրի, 1644 թ. էջ 1676
ՂԱԶԱՐ
– (Ղազարոս) յարուցեալ, յշտկծ - էջ 21, 312, 373, 420,
545, 877, 904, 922, 1088, 1112, 1256, 1425, 1457,
մնրնկր - էջ 222, 544, 840, 955, 1012, 1054, 1055, 1175,
1176, 1409, 1447, 1465, 1675, ի գանձս - էջ 251, տօն էջ 412, ի խորհուրդ - էջ 413, ի քարոզս - էջ 1367
– (Ղազարոս) աղքատ - էջ 45, 114, 174, ի գանձս - էջ 250,
ի քարոզս - էջ 455, 1004
– Փարպեցի, պատմիչ, Ե. դ. - էջ 478, 718
– որդի ձ-ի յետին ստացողներ Մովսիսի կամ Գրիգորի,
1522 թ. - էջ 890
– յիշատակին ձեռագիր է նորոգուել, 1522 թ. - էջ 890
– Ագուլեցի երէց, գրիչ եւ ծաղկող Հմր 3047 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ
221, 224
– ուստայ, ստացող Հմր 3047 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 221, 223, 224
– երէց Սեբաստացի, ԺԶ. դ., Տաղք. «Ծով աչք» - էջ 395
– վրդ., տաղ. «Ի ժամուս ուրախութեան» - էջ 969
– (Կազար) ԺԶ. դ., յշտկծ - էջ 1030
– վրդ. Բաբերթացի, ԺԶ.-ԺԷ. դդ., Տաղ. «Ամենասուրբ
Երրորդութիւն անեղական» - էջ 1071
– վրդ., ստացող Հմր 3051 ձ-ի, յԻլով, 1617 թ. - էջ 241, 244
– (Խազար) որդի Գրիգորի, 1642 թ. - էջ 22
– որդի Գասպարի եւ Մարասէի, 1664 թ. - էջ 273
– (Ղազարոս) եղբայր Վարդան գրչի, 1666 թ. - էջ 1000
– վրդ., 1690 թ., կնքդրշմ - էջ 1254
– հանգուցեալ որդի յետին կազմել տուող Յովանէսի,
1693 թ. - էջ 1420
– եղբայր յետին կազմել տուող Յովանէսի, 1693 թ. - էջ 1420
– վկայ նուիրատուութեան, ԺԷ. դ. - էջ 141
– որդի Ասատուրի եւ Գուզալի, ԺԷ. դ. - էջ 34
– երէց, գրիչ Հմր 3169 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 777, 782
– Բաղեր Օղլի, յշտկծ - էջ 1081
– Այրարատցի, ԺԷ՞. դ. - էջ 1121
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– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1626
– յշտկծ, 1721 թ. - էջ 1198
– վրդ., գրիչ Հմր 3358 ձ-ի, 1746 թ. - էջ 1499, 1505
– Ա. Ջահկեցի, կթղկս Հայոց, 1737-1751 թթ., Աղօթագիրք
- էջ 481, 482, 484, 486, 487, 488, 489, 490, Տաղք - էջ
1077, «Ղամբարափայլ սրբոյ տօնիս» - էջ 1497, յշտկծ էջ 504, 618, 835
– յշտկծ, 1769 թ. - էջ 1279
– Շօռօթցի, գրիչ Հմր 3388 ձ-ի, յԷջմիածին, 1773 թ. - էջ
1625, 1626, 1630, 1631, 1633
– յշտկծ, 1784 թ. - էջ 1048
– Ծէրաքեցի, յետին յիշատակագիր, ԺԸ. դ. - էջ 241
– քհյ, յետին ստացող Մաշտոցի, ԺԸ. դ. - էջ 762
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1215
– յշտկծ, ԺԸ. - էջ 1280
– Տէր-Մարտիրոսեան վրդ., վարժապետ ի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցի Դաւրէժի, 1839 թ. - էջ 210, 211, 213
– վրդ., Տէր-Ղեւոնդեանց, վարժապետ ի Դաւրէժ, 1843 թ. էջ 285
– որդի Աւետի եւ Թուխծամի, 1851 թ. - էջ 778
– (Ղազարոս) Յօհաննէսեան Մայիլեանց, գումար է տրամադրել Գանձասարի ջրամատակարարման համար,
1883 թ. - էջ 874
– Մելքոնեան, տրց., գրչփ. - էջ 1342
ՂԱԶԻՆԵԱՆ ԱՐՇԱԼՈՅՍ - էջ 902, 1051, 1533, 1610
ՂԱԼԱԲԷԿ, որդի Նուրիջանի, ԺԶ. դ. - էջ 1416
ՂԱՀՐԱՄԱՆ Դաւթեան Երկայնաբազուկ Արղութեանց
կնեազ, 1856 թ. - էջ 144
ՂԱՄԷՔ ածշնչկն - էջ 391
ՂԱՆԳԵՍ, գրչփ. - էջ 1280
ՂԱՆԻԱԶ, կենակից Նուրիջանի, ԺԶ. դ. - էջ 1416
ՂԱՊԱՐ, դուստր Աւետարանը գերութիւնից ազատող Թորոսի, ԺԷ. դ. - էջ 233
ՂԱՏԱՄԽՈՒԹԼՈՒ, քոյր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս
երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ՂԱՐԱ, հօրեղբայր նորոգող Դաւթի, 1537 թ. - էջ 1450
ՂԱՐԱԽԱՆ
– հանգուցեալ որդի ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. էջ 1404
– հայր Ատիբէկի, 1658 թ. - էջ 140
– որդի Ասլան-բէկի, ԺԷ. դ. - էջ 142, 143
– հայր Ասլանի, ԺԸ. դ. - էջ 143, 144
– հայր Խանի, ԺԸ. դ. - էջ 142
ՂԱՐԱԿՕԶ, հօրեղբայր ստացող Մինաս վրդ. Խախտեցու,
1729 թ. - էջ 1395
ՂԱՐԱՄԱՆ, եղբայր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
ՂԱՐԱՅ Եազըճի, ջալալիների առաջնորդ, ԺԶ. դ. - էջ 400
ՂԱՐԱ-ՅՈՒՍՈՒՖ, Կարա-Կոյունլու թուրքմեն ցեղերի նշանաւոր առաջնորդ, մհ. 1420 թ. - էջ 889
ՂԱՐԱՋԱՆ օղլան, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ (՞), Տաղ.
«Էաղալար մայն բիր» - էջ 263
ՂԱՐԻԲ, հայր Կիրակոսի, 1690 թ. - էջ 144
ՂԱՐԻԿԱՆՔ - էջ 143
ՂԱՐԻՊՋԱՆ, հայր Ալլահվերդու, ԺԸ. դ. - էջ 762
ՂԱՒՐԽՄԱԶ բէկ, որդի Հախնազարի, ԺԷ. դ. - էջ 141
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ՂԵԲԵՐԻՈՍ պապ Հռոմայ, Դ. դ. - էջ 89, 600
ՂԵՒԻ
– մաքսաւոր - տե՛ս Մատթէոս աւետարանիչ
– հայր Աբդլմսեհ նահատակի - էջ 1278
ՂԵՒՈՆԴ վրդ., պատմիչ, Ը. դ. - Պատմաբանութիւն - էջ 318
ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՔ, նհտ. 451 թ., ի գանձս - էջ 250, մնրնկր - էջ
706, 1013, յշտկծ - 707, 708
ՂԵՒՈՆԴԷՍ, որդի Հայկազի եւ Գուլստանի, 1631 թ. - էջ 664
ՂԶԼ, մայր յետին նորոգող Ներսէսի, 1684 թ. - էջ 524
ՂԶԼԱՐ, հարս Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ՂԶԼԱՐԲԷԳ, հօրեղբօր դուստր Աւետարանի յետին գնող
Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ՂԶԼԱՐԽԱՆՈՒՄ (Ղզլարխանոն) հարս ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
ՂԼՊԱՇ, յշտկծ, 1696 թ. - էջ 734
ՂՈՉԱՂ, որդի Գուլապի եւ Չէշմի, 1608 թ. - էջ 227
ՂՈՎՏ, ածշնչկն - էջ 28, 1328, 1429, 1435
ՂՈՐՂԱՆ, հայր տէր Զաքարիայի, ԺԷ. դ. - էջ 133, 135
ՂՈՒԲԱՍԱՐ
– պապ Աւետարանը գերութիւնից ազատող Թորոսի, ԺԷ. դ.
- էջ 233
– որդի Աւետարանը գերութիւնից ազատող Թորոսի, ԺԷ. դ.
- էջ 233
ՂՈՒԲԱՏ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՂՈՒԶԻԿ, հայր Քէղուբաթի, ԺԶ. դ. - էջ 137
ՂՈՒԼԻՋԱՆ (Ղուլիճան) ջոջ պապ ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ. - էջ 223
ՂՈՒԿԱՍ
– Աւետարանիչ, Աւետարան - էջ 10, 13, 14, 17 (ՊՊ), 20,
124 (ՊՊ), 149, 179, 185, 186, 214, 218, 222, 223, 225,
228 (ՊՊ), 229, 271, 391 (ՊՊ), 409 (ՊՊ), 413, 414, 419,
420, 456, 457, 505 (ՊՊ), 546, 565, 644 (ՊՊ), 690, 694,
695, 733, 754, 760, 776, 841, 871, 893 (ՊՊ), 916, 922,
998, 1028, 1030, 1032, 1033, 1038, 1046, 1047, 1056,
1087, 1088, 1089, 1093, 1096, 1098, 1119 (ՊՊ), 1176,
1203, 1210, 1217, 1222, 1396, 1400, 1402, 1403, 1405,
1409, 1411, 1412, 1414 (ՊՊ), 1415, 1419, 1422, 1441,
1448, 1475, 1476, 1479 (ՊՊ), 1486, 1520, 1546, 1592,
1651, 1676, մնրնկր - էջ 9, 13, 17, 147, 224, 689, 775,
840, 871, 997, 1027, 1032, 1054, 1091, 1097, 1175,
1399, 1405, 1410, 1418, 1421, 1441, 1447, 1651, 1675,
Մեկնութիւն Աւետարանին - էջ 33, 38, 40, 284, 304, 503,
508, 1138, 1383, 1384, 1385, 1387, 1389, 1390, 1238, ի
բանից - էջ 122, 338, 339, 345, 413, 454, 455, 467, 623,
628, բառք Աւետարանի - էջ 780, ի քարոզս - էջ 990,
1005, 1321, 1333, 1346, 1348, 1349, 1350, 1353, 1354,
1355, 1358, 1367, 1368, 1369, 1370, 1424, 1425, 1554,
1555, 1627, 1628, 1644, յշտկծ - էջ 18, 75, 150, 165, 225,
273, 274, 320, 869, 992, 999, 1100, 1312, 1314, 1315,
1318, 1321, 1339, 1348, 1357, 1398, 1420, 1431, 1432,
1556, 1558, 1560, 1566, 1567, 1568, 1569, 1656, 1669
– վրդ. Կեղեցի, Պատճէն հռոմայեցւոց մեծ տումարին (չափածոյ) «Պատճէն հռոմոց» - էջ 330, 781, 782, 853
– քհյ, 1284 թ. - էջ 1142
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– Լօռեցի, 1490-1551 թթ., Քարոզք - էջ 115, 447, 659,
1501, յշտկծ - էջ 1503, 1506, 1508, Քարոզգիրք - էջ
1531, 1573, 1575, 1576
– (Ղոկաս) կր., 1532 թ. - էջ 151
– սրկ., գրիչ եւ ստացող Հմր 3050 ձ-ի, ի Թըւանճ գիւղ
Կարնոյ, 1592 թ. - էջ 233, 239, 240
– աբղյ, գրիչ եւ ստացող Հմր 3189 ձ-ի, յԵղըրդուտ, 16271631 թթ. - էջ 843, 852
– վրդ., ստացող Հմր 3196 ձ-ի, 1655 թ. - էջ 871, 872
– յշտկծ, 1657 թ. - էջ 1654
– ստացող Հմր 3172 ձ-ի, 1695 թ. - էջ 785, 788, կնքդրշմ - էջ
788
– եպս., որդի Ջումի, առաջնորդ Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ. էջ 139, 140
– Վանանդեցի, ԺԷ-ԺԸ. դդ., յշտկծ - էջ 1501, 1503, Քարոզգիրք - էջ 1505, 1511, 1515
– հայր տէր Բարսեղի, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451, 452
– յշտկծ, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
– վրդ., Աղօթքի թրգմ., 1741 թ. - էջ 100
– աբղյ, յետին ստացող, 1742 թ. - էջ 1408
– Գառնեցի, ստացող Հմր 3217 ձ-ի, 1777 թ. - էջ 935, 937
– Ա. Կարնեցի, կթղկս Հայոց, 1780-1799 թթ. - էջ 103, 304,
1352
– յշտկծ, 1798 թ. - էջ 786
– Խարբերդացի, ԺԸ. դ. - էջ 1570, 1573
– գրիչ Հմր 3318Ա. ձ-ի, 1802 թ. - էջ 1329, 1332, 1336
– վրդ., ձեռագիր է ստացել Զմիւռնացի Պետրոս Շահումեանից, 1821 թ. - էջ 648
– արքեպս., անդամ Սուրբ Էջմիածնի սինօդի, 1861 թ. - էջ
203, 476, 620
– արքեպս., 1864 թ. - էջ 1233, 1345
– Մկրտչեան Տէր-Զաքարեանց Ապրակունեցի, յետին
ստացող Հմր 3096Ա. ձ-ի, 1883 թ. - էջ 498
– գրչփ. - էջ 1198
– գրչփ. - էջ 1462
ՂՈՒԿԻՈՍ, Դ. դ. - էջ 90, 601
ՂՈՒՄԱՅ, պապ Սանահնի Սարգիս եպս-ի, ԺԷ. դ. - էջ 748
ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ Աշտարակեցի, դպիր, գրիչ եւ ստացող Հմր
3281 ձ-ի, յԵրուսաղէմ, 1759-1774 թթ. - էջ 1155,
1157,1163-1166, 1168-1170, կնքդրշմ - էջ 1170
ՂՈՒՊԷ, վկայ վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 139
ՂՈՒՏՐԱՏ, քոյր ստացող Ղազար վրդ.-ի, 1617 թ. - էջ 244
ՂՓՉԱԽ, քոյր Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
ՂՕՐՂԱՆԻՆՔ, ԺԸ. դ. - 144

ՃԱՆԹԱՄՈՒՐ, հայր Թորոս գրչի, 1568 թ.- էջ 1482
ՃԱՊԱՐ, ի գրոցն Ճապարի, ԺԸ. դ. - էջ 894
ՃԱՒՀԱՐ, մայր Հռիփսիմեայ, 1383 թ. - էջ 1652, 1653
ՃԵՄՃԵՄԵԱՆ ՍԱՀԱԿ վրդ. - էջ 968, 970
ՃԵՊԷՈՍ իմաստասէր - էջ 866
ՃՈՒԱՆ (նաեւ` Ճվան) մաստր, յշտկծ ի Բժշկարանի - էջ
257, 258

ՄԱԳԱՍԻՆ Գրիգորեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
ՄԱԳՆՈՍ, հայր Վահանայ - էջ 670
ՄԱԳՈԳ (Մագովք) ածշնչկն - էջ 448, 992, 1507, 1512
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ՄԱԷՐԷ, յշտկծ, 1654 թ. - էջ 1614
ՄԱԼԱՔԵԼԻՑ, գրչփ. - էջ 1320
ՄԱԼԱՖԵԱՆ Ն., տպագրիչ ի Բաքու - էջ 716
ՄԱԼԻԵՆՑՈՎ Գ. - էջ 682
ՄԱԼԻՆ, հայր ստացող Ծատուրի, 1644 թ. - էջ 1676
ՄԱԼԽԱՍ
– յշտկծ - էջ 1276
– որդի Ալլահվերդու, ԺԸ. դ. - էջ 762
– գրչփ. - էջ 554, 1260
ՄԱԼՀԱՄ (Մահլամ) որդի Ալլահվերդու, ԺԸ. դ. - էջ 762
ՄԱԼՔԱԹՈՒՐ, մայր Աբրահամի, գրչփ. - էջ 460, յԱռակս էջ 581
ՄԱԼՔՈՒՄ
– յշտկծ - էջ 877
– գրչփ. - էջ 878
ՄԱԼՕ, յշտկծ, 1696 թ. - էջ 734
ՄԱԽՐԳՐՁԵԼ ամիրսպասալար, որդի Շահնշահի, ԺԳ. դ. էջ 138
ՄԱԿԱՐ
– ճգնաւոր (Եգիպտացի)- էջ 90, 91, 117, 601, 602, 1275
– Երուսաղէմի հայրապետ, Դ. դ. - էջ 376, 1131
– եղբայր Մելիտենէի Ստեփանոս արքեպս-ի, 1251 թ. - էջ
150
– Սեբաստացի, գրիչ Հմր 3352 ձ-ի, ի Սոֆիայ, 1628 թ. - էջ
1473, 1477
– Ա. Թեղուտցի, կթղկս Հայոց, 1885-1891 թթ. - էջ 177,
481, 1014, 1202, 1445, 1446
– գրչփ. - էջ 1536
ՄԱԿԱՐԻՈՍ սրբ - էջ 1375
ՄԱԿԵԴՈՆ եպս., հերձուածող, Դ. դ. - էջ 86, 87, 92, 130,
597, 598, 604
ՄԱՀ
– քոյր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
– մայր ձ-ի յետին գնող Մէլիքսէթի, 1728 թ. - էջ 16
ՄԱՀԲՈՒԲ (Մահպուպ) կին Աւետարանը նորոգել տուող
Թուրապի, 1608 թ. - էջ 227
ՄԱՂԱՔԻԱ
– մարգարէ - էջ 68, 418, 454, 1318, 1357, 1669
– յշտկծ - էջ 360
– հայր ստացող Յովհաննէս սրկ.-ի, 1449 թ. - էջ 820
– Բաբերթացի, գրիչ Հմր 3275 ձ-ի, ի գաւառն Եկեղեաց, ի
վանս Կապոսի, 1494 թ. - էջ 1107, 1115, 1116, 1118
– վրդ., յետին ստացող, ԺԸ. դ. - էջ 1151, 1152
ՄԱՄԱՅԴՈԼԻ, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Տաղ. «Մանի բիր
գելին» - էջ 264
ՄԱՄԱՍ վկայ - էջ 1122
ՄԱՄԲՐԷ
– ածշնչկն - էջ 85, 413, 596
ՄԱՄԻԿՈՆ
– (Մամիգոն) նախահայր Մամիկոնէից, գրչփ. - էջ 56
– Տէր-Զաքարեան Յովհաննիսեանց, ԺԹ. դ. - էջ 498
ՄԱՄԻՋԱՆ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՄԱՄԿԷ, ԺԸ. դ. - 1586
ՄԱՅԼԱ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ՄԱՅՄՈՒՏ, 1722 թ. - էջ 1576
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ՄԱՅՐԱՆ
– կողակից կոստղել տուող Սարունխան Մայլաղասումեցու, 1665 թ. - էջ 1655
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1148
ՄԱՆԱՆԴԵԱՆ ՅԱԿՈԲ - էջ 965
ՄԱՆԱՍ
– յշտկծ, 1807 թ. - էջ 1534
– Կարապետ Քասպարեան, Շուշիում ձեռագիր է ստացել
1844 թ. - էջ 677, 678
ՄԱՆԱՍԷ թգւր, ածշնչկն - էջ 483, 1113, 1636
ՄԱՆԱՒԱՔ, պապ Հմր 3333 ձ-ի ստացող Սարգիս վրդ-ի,
1496 թ. - էջ 1407
ՄԱՆԷ կոյս, Դ. դ. - էջ 85, 596, 1090, 1125
ՄԱՆԹԱՇ
– յշտկծ, 1627 թ. - էջ 136
– որդի Հախնազարի, ԺԷ. դ. - էջ 142, 143
ՄԱՆԴԱԼԷ, յոյն իշխան, ԺԱ. դ. - էջ 380
ՄԱՆԻ, մայր ստացող Զալու, 1683 թ. - էջ 1177
ՄԱՆԻԺԱՒ, դուստր մեկենաս Գուլաղայի, 1663 թ. - էջ 1249
ՄԱՆԻԼԷ, յշտկծ, 1733 թ., 1734 թ. - էջ 1182
ՄԱՆԻՔՈՍ (Մանի) հերձուածող - էջ 131
ՄԱՆԿԱՍԱՐ
– ստացող Հմր 3250 ձ-ի ՊՊ Յայսմաւուրքի, ԺԶ. դ. - էջ 1033
– (Մանկայսար) որդի Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի, 1608 թ. - էջ 227
ՄԱՆԿՈՍ մարզպան, յշտկծ - էջ 382
ՄԱՆՈՒԷԼ
– սպարապետ, Դ. դ. - էջ 339
– (Մանիլ) Ա. Կոմնենոս, կայսր Բիւզանդիոյ, 1118-1180 թթ,
ի թուղթս - էջ 348, 349, 377, յշտկծ - էջ 349, 1262, 1270
– (Մանվէլ) գրիչ Հմր 3082 ձ-ի 362ա-78բ մասի, 1267 թ. էջ 409, 424
– (Մանվել) եպս. Բջնեցի, ԺԵ. դ., Տաղ եւ գանձ. «Մինդ ի
յԷէն» - էջ 183, 552, 557, 561, 564, 569, 694, 731, 751,
758, 1460, 1483
– (Մանուէլ ) յշտկծ - էջ 1134
– վրդ., յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 877
– (Մանվէլ) որդի ձ-ի յետին գնող Գալուստ երէցի եւ յետին
ստացող, ԺԷ. դ. - էջ 1397, 1398, 1399
– վրդ., կնքդրշմ, 1745 թ. - էջ 459
– (Մանիէլ) 1767 թ. - էջ 1001
– Ջուղայեցի, 1773 թ. - էջ 1215
– քհյ Թաղիանոսենաց, յշտկծ ի Ճանապարհորդութիւն ի
Նոր Բայազիտ, 1862 թ. - էջ 307
ՄԱՆՈՒԿ
– որդի Հմր 3222 ձ-ի ստացող Խաչերեսի, 1665 թ. - էջ 950
– որդի Խանդութի, ԺԸ. դ. - էջ 734
– հայր Մատթէոս Ընկզձորեցի գրչի, ԺԸ. դ. - էջ 1281
– պեյ, ԺԸ.-ԺԹ. դդ. - էջ 1193, 1194
– որդի գրիչ Մկրտիչ Մոռոզեանի, ԺԹ. դ. - էջ 704
– կնքդրշմ - էջ 898
– գրչփ. - էջ 1250
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՏԱԹԵԻԿ - էջ 1303
ՄԱՆՈՒՇԱԿ
– (Մանիշակ) կին ստացող Երազիզի, 1498 թ. - էջ 226
– դուստր ստացող Գրիգորի, 1716 թ. - էջ 1443
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ՄԱՆՈՒՉԱՐ
– յշտկծ, 1695 թ. - էջ 1398
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 141
– որդի Պապայի, ԺԸ. դ. - էջ 911
ՄԱՇՏՈՑ Ա. Եղիվարդեցի, կթղկս Հայոց, 897-898 թթ. - էջ
308, 696
ՄԱՌ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ - էջ 901
ՄԱՍՀԱՖԻ, յշտկծ - էջ 535
ՄԱՍՀՍՈՒԴ Թուրօնօվ, 1774 թ. - էջ 1032
ՄԱՍՈՒՏՇԱՀ, ստացող գաղափար օրինակի՝ գրեալ ի Տաթեւ, 1401 թ. - էջ 531, 532
ՄԱՏ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՄԱՏԱԹԻԱՅ սրբ - էջ 655, 1385
ՄԱՏԱՂ, որդի յետին ստացող Մարտիրոսի, ԺԶ. դ. - էջ 1096
ՄԱՏԹԷՈՍ
– Աւետարանիչ, Աւետարան - էջ 10, 13, 17, 19, 42, 149,
160, 180, 185, 186, 214, 218, 223, 225, 229, 271, 414,
419, 420, 431 (ՊՊ), 456, 457, 458, 547, 565, 570, 644
(ՊՊ), 651, 652, 689, 694, 733, 776, 841, 871, 916, 922,
998, 1019 (ՊՊ), 1027, 1028, 1030, 1031 (ՊՊ), 1032,
1033, 1038, 1046, 1047, 1056, 1087, 1088, 1089, 1092,
1096, 1097 (ՊՊ), 1098, 1176, 1210, 1383, 1384, 1396,
1400, 1402, 1403, 1405, 1409, 1411, 1412, 1415, 1419,
1420, 1422, 1441, 1448, 1457, 1475, 1476, 1485, 1486,
1594, 1596, 1651, 1676, մնրնկր - էջ 9, 13, 17, 147, 222,
224, 689, 754, 760, 775, 829 (ՊՊ), 840, 871, 997, 1027,
1032, 1054, 1055, 1091, 1175, 1199, 1399, 1410, 1418,
1421, 1441, 1447, 1634, 1651, 1675, նշում - էջ 36,
յշտկծ - էջ 18, 74, 106, 107, 150, 217, 225, 273, 335,
344, 410, 467, 470, 558, 627, 999, 1058, 1100, 1138,
1245, 1272, 1276, 1309, 1311, 1312, 1315, 1316, 1318,
1367, 1396, 1398, 1419, 1432, 1557, 1558, 1559, 1560,
1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1585,
1669, ի բանից - էջ 21, 124, 203, 207, 338, 445, 628,
630, Մեկնութիւն - էջ 344, բառք Աւետարանի - էջ 780,
յաղօթս - էջ 917, ի քարոզս - էջ 926, 989, 1321, 1322,
1323, 1324, 1325, 1333, 1336, 1337, 1338, 1345, 1346,
1347, 1348, 1349, 1359, 1360, 1369, 1423, 1424, 1425,
1554, 1555, 1628, 1629, 1636
– Ուռհայեցի, ԺԱ. դ. Բ. կէս - մօտ 1144 թթ., Ժամանակագրութիւն - էջ 327, 1597, 1598
– քհյ, գրիչ, 1284 թ. - էջ 1141, 1142
– վրդ. Ջուղայեցի, ԺԴ-ԺԵ. դդ., ի Մեկնութենէ Յովհաննու
- էջ 41, Տաղք եւ գանձք. «Մաքուր հոգւով» - էջ 250, Հարցմունք - էջ 348, ի բանից - էջ 375, Քարոզք - էջ 456, 530
– վրդ., 1458 թ. - էջ 1217
– երէց, 1458 թ. - էջ 1217
– (Մաթէոս) քհյ, ի Գետիսիմոն գիւղ, 1500 թ., հօրեղբայր
Աւետարանի գրիչ Յունան եպս-ի - էջ 14
– (Մաթէոս) յշտկծ, 1638 թ. - էջ 1407
– (Մաթէոս) 1655 թ. - էջ 15
– (Մաթոս) ԺԷ. դ. - էջ 16
– (Մաթէոս) որդի տէր Զաքարի եւ Համագուլի, ԺԷ. դ. - էջ
234
– (Մաթէոս) 1708 թ., կնքդրշմ - էջ 1405
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– վրդ., Քարոզ - էջ 990
– վրդ., յշտկծ, 1769 թ. - էջ 1103
– (Մաթէոս) Գօրեցի, 1788 թ. - էջ 1534
– աբղյ Ընկզձորեցի, գրիչ Հմր 3308 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 1279, 1281
– Տէր-Աւետիսով, Երեւանցի Եսայուց ստացել է Հմր 3159 ձ-ը,
1836 թ. - էջ 744
– Ոսկանով Աստապատեցի, 1840 թ. - էջ 1414
– Ա. Կ. Պոլսեցի, կթղկս Հայոց, 1858-1865 թթ., Ուղեցոյց
քրիստոնէական՝ ձ-ր Հմր 3041, 1861 թ. - էջ 201, 208, 1593,
1595, Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակաց լսարանի
Գաբրիելի Այվազեան՝ ձ-ր Հմր 3134, 1863 թ. - էջ 649,
650, Դիտողութիւն ճշմարտութեանց սրբոյ Աւետարանին
- էջ 1589, 1590, յշտկծ - էջ 203, 747, 1592, 1593, 1594
– Կ. Պոլսեցի, գրիչ եւ տոմարագէտ ի Վըլաշհերնայս, ԺԹ.
դ., Բուն տոմար հայոց եւ հռօմայեցւոց - էջ 1299
– մհտ. Մոմչի, գրչփ. - էջ 1342
ՄԱՐԱ, յշտկծ, 1767 թ. - էջ 1098
ՄԱՐԱՍԱՅ (Մարասէ) կին Գասպարի, 1664 թ.- էջ 273
ՄԱՐԳԱՐ
– հանգուցեալ որդի Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– ստացող Հմր 3224 ձ-ի, 1657-1661 թթ. - էջ 955, 956, 957
– որդի ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412
– յշտկծ, 1677 թ. - էջ 1413
– մհտ., ստացող Հմր 3268 ձ-ի, 1680 թ. - էջ 1091, 1093,
1094
– (Մարքար) ԺԷ. դ. - էջ 16
– գրիչ Հմր 3339 ձ-ի, ի Կաֆայ, 1716-1717 թթ. - էջ 1421, 1422
– (Մարքար) յշտկծ, 1722 թ. - էջ 1576
– հայր Միքայէլ Աստապատեցի գրչի, 1779 թ. - էջ 218
– գրչփ. - էջ 554
– որդի Աւետի եւ Թուխծամի, 1851 թ. - էջ 778
– վրդ., կնքդրշմ - էջ 1470
– Մարգարեանց, ԺԹ. դ. - էջ 1445
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1678
– գրչփ. - էջ 1440, 1500
ՄԱՐԳԱՐԷ
– հայր գրիչ Գրիգորի ի Նոր Ջուղայ, 1649 թ. - էջ 690, 691
– ամուսին Մարիանի, 1655 թ. - էջ 15
– երէց Զմիւռնացի, գրիչ Հմր 3079Գ. ձ-ի, ի Կ. Պոլիս, 1700 թ.
- էջ 384
– վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 137
– Աւետարանը գերութիւնից ազատող, ԺԷ. դ. - էջ 233
– աբղյ, ԺԸ. դ. - էջ 1470
– վրդ., ԺԸ. դ. - էջ 1638
– աւագ քհյ Տէր-Գրիգորեան Սուքիասեանց Աստրախանցի, յԷյսկ, Հմր 3012 ձեռագիրը նուիրել է Ս. Էջմիածնի
մատենադարանին, 1890 թ. - էջ 48
ՄԱՐԳԱՐԻՏ
– մայր Սահակի, 1655 թ. - էջ 15
– հանգուցեալ դուստր գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի,
1671 թ. - էջ 1008
– դուստր ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412
– մայր գրիչ Ոսկանի ի Կարս, մհ. 1687ից առաջ - էջ 696
– մայր ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
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– դուստր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
– (Մարքըրիտ) մայր մհտ. Քրիստոսատուրի, 1767 թ. - էջ
1001
– (Մարքըրիտ) դուստր մհտ. Քրիստոսատուրի, 1767 թ. էջ 1001
– (Մարգրիտ) դուստր Միրջի եւ Ալթունի, ԺԸ. դ. - էջ 756
– մուղդուսի, ԺԸ. դ. - էջ 1586
– Իշխանեանց, ԺԹ. դ. - էջ 179
ՄԱՐԹԱ
– դուստր ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ - էջ 223
– յշտկծ, 1677 թ. - էջ 1413
– մայր տէր Պետրոսի, ԺԸ. դ. - էջ 1467
– գրչփ. - էջ 42
ՄԱՐԻԱՄ
– Մագդաղենացի - էջ 46, 168, 185, 552, մնրնկր - էջ 9,
757, 775, 840, 1399, 1675, ի գանձս - էջ 252, 253
– Աստուածածին - էջ 11, 55, 65, 67, 110, 121, 185, 191,
216, 217, 229, 323, 326, 363, 372, 392, 410, 411, 419,
528, 590, 739, 763, 852, 856, 858, 863, 907, 920, 921,
947, 1065, 1074, 1077, 1088, 1202, 1241, 1245, 1246,
1289, 1331, 1339, 1363, 1364, 1365, 1385, 1402, 1412,
1424, 1426, 1432, 1447, 1481, 1482, 1495, 1496, 1497,
1498, 1579, 1623, մնրնկր - էջ 9, 13, 219, 775, 871, 941,
1012, 1015, 1055, 1175, 1659, ի ճառս - էջ 133 (ՊՊ),
200, ի քարոզս - էջ 166, 1338, 1349, 1360, 1436, 1533,
1555, 1556, 1627, 1636, ի տաղս եւ գանձս - էջ 247,
351, 393, 396, 406, 679, 712, 714, 795, 796, 846, 847,
848, ի ներբողեանս - էջ 269, գրչփ. - էջ 530, 794, 1648,
ի վերայ կազմի - էջ 773, 871, նկրփ. - էջ 1070, ի շարականս - էջ 1417, 1664, 1665
– քոյր Ղազարու - էջ 1112
– Եգիպտացի, Վարք - էջ 118, յշտկծ - էջ 1238
– Մարիամանք - էջ 1407
– քոյր Մովսէսի եւ Ահարոնի - էջ 1428, 1435
– մայր Յակովբայ եւ Յովսէփայ - էջ 168, 1558, 1568
– Բագրատունի, դուստր Կիւրիկէ Գ.-ի, ԺԲ. դ. - էջ 135
– դուստր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ.
- էջ 232
– դուստր Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 232
– հօրաքոյր Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, մայրապետ ի Սբ.
Աստուածածին անապատի, 1631 թ. - էջ 664
– դուստր Հայկազի եւ Գուլստանի, 1631 թ. - էջ 664
– մայր յետին ստացող Շապանկուլիի, 1638 թ. - էջ 1407
– ապաշխարող, դուստր Աւետարանի յետին ստացող
Յովանիսի եւ Շահբէկի, 1643 թ. - էջ 11, 12
– յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
– դուստր մեկենաս Գուլաղայի, 1663 թ. - էջ 1249
– մայր Հմր 3238 ձ-ի գրիչ Վարդանի, 1666 թ. - էջ 1000
– կոստղել է տուել Հմր 3033 Աւետարանը, 1674 թ. - էջ 152
– մայր յետին ստացող Յովսէփ վրդ. Աստապատցու, 1677 թ.
- էջ 164
– դուստր ստացող Արեւի եղբայր Կարապետի, 1677 թ. էջ 1412
– դուստր ձ-ի ստացող Մարգարէի, 1680 թ. - էջ 1093
– մայր ստացող Կիրակոս քհյ-ի, 1696 թ. - էջ 734

1799

900

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

– (Մարէիամ) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
– (Մարամ) յշտկծ, 1733 թ. - էջ 1182
– (Մարեմ) մայր Խանդութի, ԺԸ. դ. - էջ 734
– կողակից Մէլքէսէթի, ԺԸ. դ. - էջ 756
– յշտկծ, 1833 թ. - էջ 502
– պրն., վկայ նուիրատուութեան, ԺԹ. դ. - էջ 242
– գրչփ. - էջ 1516
ՄԱՐԻԱՆ
– տնտես, 1615 թ. - էջ 240
– կին Մարգարէի, 1655 թ. - էջ 15
– յշտկծ, 1655 թ. - էջ 15
– (Մարեան) կին Յակոբի, 1664 թ. - էջ 273
– (Մարեան) կին Մելքոնի, 1664 թ. - էջ 273
– (Մարեան) դուստր տէր Վարդանի եւ Փարիխանի, 1664 թ.
- էջ 273
– (Մարյան) ԺԷ. դ. - էջ 16
– կին Սիրիպոնի, 1727 թ. - էջ 777
ՄԱՐԻԱՆԷ, մայր Դաւիթ ստացողի, 1692 թ. - էջ 1273
ՄԱՐԻՆԷ, հոգեւոր մայր գրչի, ԺԵ. դ. - էջ 1086
ՄԱՐԻՆՈՍ
– պատմագիր - էջ 110
– (Մարիամ) վարք - էջ 1375
– (Մարիանոս) կին Մուրատխանի, ստացող Հմր 3145 ձ-ի,
ի Նոր Ջուղայ, 1649 թ. - էջ 689, 690, 691
– կին Ճիլաւի, մհ. 1664 թ.-ից առաջ - էջ 273
– դուստր Գասպարի եւ Մարասէի, 1664 թ. - էջ 273
– կին մահտեսի Թաթէոսի, 1667 թ. - էջ 510
– հանգուցեալ դուստր գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի,
1671 թ. - էջ 1008
– կողակից յետին կազմել տուող Յէվանեսի, 1693 թ. - էջ
1420
– մայր Վարդխաթունի, 1746 թ. - էջ 1656
ՄԱՐԻՏԱՏ, մօրաքոյր ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
ՄԱՐԽԱ, Սսեցի վաճառական - էջ 1612, 1616
ՄԱՐԿԵՂ - էջ 87, 598
ՄԱՐԿԻԱՆՈՍ հազարապետ - էջ 382
ՄԱՐԿՈՍ
– Տուլիոս Կիկերոն, Ք. ա. 106-43 թթ. - էջ 1520
– Աւետարանիչ, մնրնկր - էջ 9, 13, 17, 147, 224, 689, 754,
760, 775, 840, 871, 997, 1027, 1032, 1054, 1091, 1097,
1175, 1395, 1399, 1405, 1410, 1418, 1421, 1441, 1447,
1651, 1675, Աւետարան - էջ 10, 13, 17, 19, 148 (ՊՊ),
149, 164 (ՊՊ), 185, 186, 214, 218, 223, 225, 229, 234
(ՊՊ), 271, 299 (ՊՊ), 420, 455, 552, 565, 570, 651, 689,
694, 733, 776, 841, 871, 916, 922, 998, 1028, 1029,
1030, 1032, 1033, 1038, 1046, 1047, 1056, 1082 (ՊՊ),
1087, 1088, 1089, 1092, 1096, 1098, 1176, 1304, 1396,
1400, 1402, 1403, 1405, 1409, 1411, 1412, 1415, 1419,
1422, 1441, 1448, 1475, 1476, 1486, 1582 (ՊՊ), 1651,
1676, Մեկնութիւն Աւետարանին - էջ 34, 38, 205, 622,
632, 1596, ի գրոց - էջ 124, 467, 468, բառք Աւետարանի
- էջ 780, ի քարոզս - էջ 1321, 1323, 1360, յշտկծ - էջ 18,
150, 225, 273, 274, 999, 1310, 1367, 1398, 1419, 1432,
1558, 1567, 1569, 1585, 1669, գրչփ. - էջ 274
– յշտկծ ի ցանկի Աղեքսանդրիայի հայրապետաց - էջ 329
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– աբբայ, սուրբ հայր - էջ 1033
– Հռոմայեցի, սրբ - էջ 1033
– որդի Հմր 3222 ձ-ի ստացող Խաչերեսի, 1665 թ. - էջ 950
– Թոլչի, վկայ եղբայրանալու, 1700 թ. - էջ 559
– Ծօփըցի երէց, ԺԷ. դ. - էջ 137
– գրիչ Հմր 3260 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1055, 1066, 1067
– յշտկծ, 1733 թ. - էջ 1182
– Զակուռի, եպս. Չէնէտա եւ Վիչէնցա քաղաքաց, ԺԹ. դ.,
Տեսչութիւն հովուական - էջ 651, 653, 655, 656
– վրդ. գրիչ Հմր 3229 ձ-ի, ԺԹ. դ. - էջ 971, 975
ՄԱՐՀԱՍԿ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1585
ՄԱՐՈՒԳԷ վարժապետ ի Վառնայ, ԺԹ. դ. - էջ 560, յետին
ստացող Հմր 3219 ձ-ի, 1832 թ. - էջ 944
ՄԱՐՈՒԹ, որդի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
ՄԱՐՈՒԹԱ սրբ - էջ 96, 609
ՄԱՐՋԱՆ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 689
ՄԱՐՏԻՆ Լութեր, 1483-1546 թթ. - էջ 80
ՄԱՐՏԻՆՈՍ
– վանահայր, Ե. դ., յշտկծ ի թղթի Կիւրղի - էջ 201
– (Մատինոս) պապ Հռոմայ, 649-655 թթ. - էջ 321, 329
– Օպաւացի, ԺԳ. դ., յշտկծ - էջ 378, Գիրք գաւազանաց - էջ
379
– Պէքանեան, Անալօճիա - էջ 475
ՄԱՐՏԻՐՈՍ
– որդի սուրբ Սարգիս զօրավարի - էջ 336, 889, 1277
– սուրբ հայր - էջ 1213
– հայր Թումայ գրչի ի Տաթեւ, 1407 թ. - էջ 516
– եղբայր ստացող Խաչատուր եպս-ի, ԺԵ. դ. - էջ 953
– եղբօրորդի Զաքարիա գրչի, ԺԵ. դ. - էջ 1410
– Խարասացի, տաղասաց, ԺԶ. դ., Տաղք. «Այսաւր տաւնեմք ձեզ» - էջ 407, «Աստուած օգնէ այս» - էջ 394
– ծածկագր., ԺԶ. դ. - էջ 908
– երէց, գրիչ Հմր 3225 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 957, 959
– յետին ստացող, ԺԶ. դ. - էջ 1096
– Խարբերդցի, տաղասաց, ԺԶ-ԺԷ. դդ., Տաղք. «Սիրտըս ի
փորս դողար» - էջ 398
– որդի ձ-ի ստացող Մինասի, 1626 թ. - էջ 1021
– գրիչ Հմր 3189 ձ-ի, յԵղըրդուտ, 1627-1631 թթ. - էջ 843, 852
– որդի ստացող Փիլիպպոսի, 1650 թ. - էջ 156
– յշտկծ, 1661 թ. - էջ 942
– րաբունապետ, 1665 թ. - էջ 950
– քհյ, ստացող Հմր 3285 ձ-ի, 1683 թ. - էջ 1175, 1176
– քհյ., եղբայր Աւետարանի գրիչ Միքայէլ երէցի, 1684 թ. էջ 18
– քհյ, գրիչ Հմր 3168 ձ-ի, ի Մարունան (Շօշ), 1693 թ. - էջ
775, 776
– վրդ. 1693 թ., կնքդրշմ - էջ 1320
– որդի Անտոնի, ԺԷ. դ. - էջ 137
– (Մարդիրոս) որդի յետին գնող Օվսէպի, 1728 թ. - էջ 224
– վրդ. Ղրմեցի, ստացող Հմր 3028 ձ-ի, ի Հացուտ (Կարին),
1749 թ. - էջ 123, 126, 127
– Ղրիմեցի, տաղասաց, ԺԷ. դ. - էջ 127, 1080
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 141
– (Մարտոս) երէց, վկայ նուիրատուութեան, ԺԷ. դ. - էջ 141
– սրկ., որդի Խաչատուր քհյ.-ի եւ Գարխանի, ԺԷ. դ. - էջ 233
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– երէց, գրիչ Հմր 3162 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 749, 755
– վրդ., ստացող Հմր 3300Ա. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1235, 1239, 1240
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1399
– Հմր 3349Բ. ձ-ի գաղափար օրինակի շնորհող, ԺԷ. դ. - էջ
1464
– Խիզանցի (Հիզանցի), ԺԷ դ., Տաղ. «Այսօր զքեզ տեսայ»
- էջ 1612
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1656
– (Մարդիրոս) թոռ ձեռագիրը գերութիւնից ազատող
Պետրոս երէցի, 1723 թ. - էջ 696
– յշտկծ, 1733 թ. - էջ 1320
– հայր յետին ստացող Ղուկաս աբեղայի, 1742 թ. - էջ 1408
– եղբօրորդի յետին ստացող Ղուկաս աբեղայի, 1742 թ. էջ 1408
– (Մարտիոս) յշտկծ, 1751 թ. - էջ 1510
– յշտկծ, 1774 թ. - էջ 1032
– սրկ., գրիչ նախագաղափար օրինակի, 1781 թ. - էջ 304
– վկայ վաճառքի, ԺԸ. դ. - էջ 143
– վրդ., յետին ստացող Հմր 3069 ձ-ի, ի դրան Վարագայ
Սուրբ Նշանի, ԺԸ դ. - էջ 314
– մահտեսի, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 529
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 559
– քհյ Իւզբաշեան, Հմր 3242 ձ-ը նուիրել է Մկրտիչ Ա.
Խրիմեան կթղկս-ին, 1894 թ. - էջ 1014
– քհյ, մհտ. Կարապետեան, ԺԹ. դ. - էջ 56
– գրչփ. - էջ 960, 1626
ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ ԱՐՏԱՇԷՍ - էջ 127, 405, 581
ՄԱՐՒԻ - էջ 92, 603
ՄԱՒԻԽԱՆ, մայր Աւետիսի, գրչփ. - էջ 1442
ՄԱՔՍԻՄԻԱՆՈՍ
– կայսր, Գ. դ. - էջ 540, 605
– եպս. Կ. Պոլսոյ, Ե. դ. - էջ 98, 99, 198, 199, 201, 611, 612
– սրկ., Ե. դ., յշտկծ ի թղթի Կիւրղի - էջ 201
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1246
ՄԱՔՍԻՄՈՍ բռնաւոր, Դ. դ. - էջ 93, 201(՞)
ՄԱՔՐԻ թգւր - էջ 996
ՄԵԼԵՏՈՍ եպս. Անտիոքայ, Դ. դ. - էջ 92, 604, 1134
ՄԵԼԻ հայր, սրբ - էջ 119
ՄԵԼԻԽԱՍ, յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
ՄԵԼԻՔ
– դուստր ստացող Պարոնի, 1556 թ. - էջ 562
– որդի Խաչատուրի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
– աւագ խան Մեհրապեան Տփխիզեցի, ստացող Հմր 3059
ձ-ի, ի Դաւրէժ, 1843 թ. - էջ 273, 285, 286
– Դաւիդով - էջ 146
– գրչփ. - էջ 878
ՄԵԼԻՔԱՆՑ ՄՈՒՐՇՈՒԴԱԼԻ, որդի Նորաշէն գիւղի Մելքիսեդէք քհյ-ի, 1898 թ. - էջ 1069
ՄԵԼԻՔԵԱՆՑ ՄԵԼՔԻՍԵԴԷՔ քհյ, հայր Մելիք Մելիքանց
Մուրշուդալիի, Հմր 3261 ձ-ը նուիրել է Սուրբ Էջմիածնի
մատենադարանին, 1898 թ., 1899 թ. - էջ 1069, 1070
ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ
– ածշնչկն, քհյ, թագաւոր արդարութեան - էջ 900, 1505
– (Մելքիսէթ) քհյ, հօրեղբայր ստացող Ընքնատ քհյ-ի, 1379 թ.
- էջ 1397
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– (Մելքեսէթ) քրոջ որդի Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
– (Մելիքսէթ) ստացող Աւետարանի, 1444 թ. - էջ 684
– (Մելքեսէթ) ծաղկող Հմր 3395 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 1659, 1664
– (Մելքիսեթ) որդի Ծատուրի, 1588 թ. - էջ 1482
– (Մէլիքսէթ) յշտկծ, 1597 թ. - էջ 1404
– (Մելքիսեդ) Գառնեցի, աթոռակից կթղկս, ԺԶ-ԺԷ. դդ էջ 244
– (Մելքիսեդ) արհիեպս., 1629 թ. - էջ 1460
– (Մելքիսէթ) հօրեղբայր Հմր 3238 ձ-ի Վարդան գրչի, 1666 թ.
- էջ 1000
– (Մելիքսէթ) հայր Թորոսի, որ գերութիւնից ազատել է
Աւետարանը, ԺԷ. դ. - էջ 233
– (Մելքեսէթ) յշտկծ յոտանաւորի ինչ, ԺԷ. դ. - էջ 528
– (Մելիքսէթ) երէց, յետին գնող Աւետարանի, 1728 թ. - էջ 16
– վրդ., յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 529
– (Մէլքէսէթ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– (Մէլիքսէթ ) յշտկծ - էջ 887
– (Մելեքսեթ) պրն, որդի ջուղայեցի Թէոդորոսի, ԺԹ. դ. էջ 699
ՄԵԼՔՈՆ
– մնրնկր - էջ 1175
– (Մելքուն) որդի Գրիգորի, 1642 թ. - էջ 22
– եղբայր Փիանդէի, 1664 թ. - էջ 273
– վրդ. գրիչ Հմր 3342 ձ-ի, ի Վարագ, 1756 թ. - էջ 1439, 1441
– որդի Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
– Ջինիսցի, յշտկծ - էջ 963
ՄԵԼՔՈՒՄ
– (Մալքում) որդի Հմր 3250 ձ-ի ՊՊ Յայսմաւուրքի ստացող
Մանկասարի, ԺԶ. դ. - էջ 1033
– (Մալքում) եղբայր յետին կազմել տուող Յովանէսի,
1693 թ. - էջ 1420
– հայր Սուքեասի, 1772 թ. - էջ 147, 152
ՄԵՀՐԱԲ
– (Մահրապ) յշտկծ ի թղթի Շնորհալւոյ - էջ 674
– (Մահրապ) հայր Յովհաննէս Զ. Աղուանից կթղկս-ի, ԺԵ. դ.
- էջ 676
– (Մէհրապ) հանգուցեալ որդի Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ
1653
– (Մէհրապ) ննջեցեալ, ԺԹ. դ. - էջ 242
ՄԵՄՆՈՆԷ եպս. Եփեսոսի, Ե. դ. - էջ 195
ՄԵՅԱՍ երանելի - էջ 118
ՄԵՍՐՈՊ
– Մաշտոց, մօտ 362-440 թթ., ի գանձս - էջ 250, 255, Վարք
- էջ 683, մնրնկր - էջ 1013, Կանոն - էջ 1623
– Վայոցձորեցի, Ժ. դ., Պատմութիւն - էջ 311, 312, յշտկծ էջ 209, 246, 351, 632, 707, 722, 1246, 1272
– (Մէսրոբ) յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 232
– գրիչ Հմր 3387 ձ-ի, ի Նոր Ջուղայ, 1635 թ. - էջ 1615,
1624, 1626
– (Մեսրոբ) կթղկս, 1660 թ. - էջ 1133, 1650
– (Մեսրօպ) եղբայր Վարդան գրչի, 1666 թ. - էջ 1000
– գրիչ Հմր 3035 ձ-ի, ԺԷ. դ., 1677ից առաջ - էջ 157, 160
– քհյ., Գանձակեցի, 1753 թ., Մեկնութիւն Պատճառաց
գրոց - էջ 30, գրիչ Հմր 3186 ձ-ի, ի Զմիւռնիայ, 1759 թ. էջ 833, 835, Մեկնութիւն առածիցն Դաւթի Փիլիսոփայի
- էջ 838, յշտկծ - էջ 30, 839, 840
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– գրիչ Հմր 3124Ա. ձ-ի, 1757 թ. - էջ 615, 617, 620
– վրդ., 1820 թ. - էջ 1186
– արքեպս. յԱդրիանուպոլիս, 1833 թ. - էջ 514, 516
– գրչփ. - էջ 853
ՄԵՐԿԵՐԻՈՍ, ԺԸ-ԺԹ. դդ. - էջ 1187
ՄԷԼԻՔ Դանիէլանց, նուիրատու Սանահնի վանքի, ԺԳ. դ. էջ 138
ՄԷՀՐԻԲԱՆ
– յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1487
– (Մէհրիպան) տատ Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, 1631 թ.
- էջ 664
ՄԷՀՐԻՆԱՐ, ամուսնու հետ ստացան Աւետարան, 1444 թ.
- էջ 684
ՄԷՆԷԴԷՄՈՍ Էրէտրիացի, իմաստասէր - էջ 1333
ՄԷՐԷՍ, մայր յետին գնող Ռաքելի, 1759 թ. - էջ 1676
ՄԷՐՄԷՐ, յշտկծ, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
ՄԷՔԷ, որդի Խաչատուրի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ՄԸՐՎԱԴ, մամ Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի,
1532 թ. - էջ 151
ՄԻԱՆ (Միանայ) հայր Խաչատուրի, ԺԷ. դ. - էջ 139
ՄԻԱՆԱՍԱՐԵԱՆՑ ՄԻՔԱՅԷԼ - էջ 1077
ՄԻԱՐԱՂԱՅ, հայր Գալուստի, ԺԷ. դ. - էջ 777
ՄԻՀՐ աստուած - էջ 1619
ՄԻՀՐԱՆ
– պարսից զօրավար, Ե. դ. - էջ 718
– առաջնորդ Վրաց, Դ. դ. - էջ 246
ՄԻՆԱ
– կողակից ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու, 1629 թ. էջ 1461
– տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Տաղ. «Բիր բափալու եարսով»
- էջ 264
ՄԻՆԱԽԱԹՈՒՆ
– մայր ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
– (Մինայխաթուն) հօրեղբօր կին Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ՄԻՆԱՍ
– սրբ - էջ 540, 1276, 1413, ի տաղս - էջ 846, ի շարականս
- էջ 942, մնրնկր - էջ 1013
– յշտկծ, Դ. դ. - էջ 188
– գրիչ Հմր 3179 ձ-ի, 1449 թ. - էջ 817, 820
– Ջուղայեցի միակեաց, թուղթ կոկող Հմր 3336 ձ-ի, 1486 թ. էջ 1413, 1415
– վրդ., ստացող Հմր 3184Ա. ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 830, 831
– աղայ, հայր Հմր 3223 ձ-ի յետին ստացող Խաչատուրի,
ԺԵ. դ. - էջ 953
– գրիչ Հմր 3206 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 897, 907, 908
– սրկ., յշտկծ, ԺԶ-ԺԷ. դդ. - էջ 1612
– ստացող Հմր 3245 ձ-ի, 1626 թ. - էջ 1019, 1021
– որդի Հմր 3348 ձ-ի ստացող Բարսեղ Ուռուշտեցու, 1629 թ.
- էջ 1461
– եպս. ի Գանձասար, 1655 թ. - էջ 873
– վրդ., առաջնորդ Անկիւրիոյ, նուիրատու, 1664 թ. - էջ 1552
– վրդ., Տաթեւացի, յետին ստացող, 1664 թ. - էջ 1552
– երէց, գրիչ Հմր 3358 ձ-ի, 1687 թ. - էջ 1499, 1504
– արքեպս., 1690 թ. - էջ 172
– գրիչ Հմր 3231Ա. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 977, 978
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– Ամդեցի, Երուսաղէմի պատրիարք, ԺԷ. դ., Ազգաբանութիւն Հայոց - էջ 382
– հանգուցեալ որդի ստացող Գրիգորի, 1716 թ. - էջ 1443
– վրդ., Խախտեցի, ստացող Հմր 3329 ձ-ի, 1729 թ. - էջ
1391, 1394
– պատրիարք Կ. Պոլսոյ, 1750 թ. - էջ 835
– աբղյ, գրիչ Հմր 3372 ձ-ի, յԷջմիածին, 1761 թ. - էջ 1551,
1573
– Սիւնեցի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3159 ձ-ի, 1770-1776 թթ. էջ 741, 743
– վրդ., կնքդրշմ., ԺԸ դ. (՞) - էջ 302
– աբղյ, քհյ է կարգել ապագայ Գէորգ Դ. Պոլսեցի կթղկսին, ԺԸ. դ. - էջ 657
– յետին ստացող, ԺԸ. դ. - էջ 1051
– վրդ., ԺԸ. դ. - էջ 1447
– Բէչայրայ, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Տաղ. «Օյնայ դըրքի
սիայր» - էջ 263
– տրց., Ժողովող Հմր 3096 ձ-ի, 1817 թ., գրիչ 3096Բ. ձ-ի,
Էջմիածին, 1816 թ. - էջ 491, 498, 502
– հայր գրիչ Օվանէսի, 1831 թ. - էջ 261, 265, 266
– գրիչ Հմր 3341 ձ-ի, ի Լիմ անապատ, 1864 թ. - էջ 1429
– Տէր-Պետրոսեան քհյ, 1890 թ. Հմր 3003 Աւետարանը
նուիրել է Սուրբ Էջմիածնի մատենադարանին - էջ 20
– որդի Խիկարի, գրչփ., ԺԹ. դ. - էջ 266
– գրչփ. - էջ 56, 222, 634, էջ 946
ՄԻՆԱՍԱՐ, եղբայր Աւետիք Ջուղայեցու, 1635 թ. - էջ 1624
ՄԻՆԱՍԵԱՆ, յշտկծ յետին յիշ.-ում, 1874 թ. - էջ 266
ՄԻՏԻՉ
– հայր Ամիրի, 1633 թ. - էջ 142
– հօր հետ հող է վաճառել, ԺԷ. դ. - էջ 139
ՄԻՐԱՂ, որդի Գուլապի եւ Չէշմի, 1608 թ.- էջ 227
ՄԻՐԱՆԴՈՒԽՏ, մայր մեկենաս Գուլաղայի, 1663 թ. - էջ 1249
ՄԻՐԱՒԹ, յշտկծ - էջ 1583
ՄԻՐԱՔ, կաղ, հայր Խաւճազիզի, ԺԶ. դ. - էջ 137
ՄԻՐԶԱ
– (Մերզա) որդի ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ
1404
– որդի կոստղել տուող Սարունխան Մայլաղասումեցու,
1665 թ. - էջ 1655
– հայր Հասանի, ԺԷ. դ. - էջ 141
ՄԻՐԶԱՅՃԱՊՈՒԿ, հանգուցեալ որդի ստացող Յովհաննէս
երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
ՄԻՐԻՄԱՆ
– հայր Միրիմանի, ԺԷ. դ. - էջ 141
– որդի վերոնշեալ Միրիմանի, վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ.
- էջ 141
ՄԻՐԻՋԱՆ
– (Միրջի) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– (Միրիճան) գրչփ. - էջ 1462
ՄԻՐՋԱՆԱՂԱՅ, ՋԱՆԱՂԱՅ, մայր Գալուստի, ԺԷ. դ. - էջ 777
ՄԻՐՕ, յշտկծ, 1696 թ. - էջ 734
ՄԻՒՍՕՆ Քէնէացու, իմաստասէր - էջ 1333
ՄԻՔԱՅԷԼ
– հրեշտակապետ, յշտկծ - էջ 319, 994, 1023, 1178, 1362,
մնրնկր - էջ 941, գրչփ. - էջ 1626
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– (Միք) յշտկծ - էջ 1651 (ՊՊ)
– (Միխայէլ) Ասորի, 1126-1199 թթ., Ժամանակագրութիւն
- էջ 329, 342, 343, 360, 894, Յաղագս քահանայական
կարգաց - էջ 343, 360, Դաւանութիւն սուրբ պատարագին - էջ 343, յշտկծ - էջ 1212
– երէց, գրիչ Հմր 3049 ձ-ի, յՈւնձք գիւղ (Քաջբերունիք),
1462 թ. - էջ 227, 229, 230, 231
– Ա. Սեբաստացի, կթղկս Հայոց, 1567-1590 թթ. - էջ 135,
137, 139
– (Միխալ) խջյ, 1642 թ. - էջ 22
– (նաեւ Մուքէլ) որդի Մուրատխանի եւ Մարիանոսի, մհ.
1649-ից առաջ - էջ 690, 691
– (Մուքայէլ) յշտկծ, 1657-61 թթ. - էջ 956, 957
– երէց, գրիչ Հմր 3302 ձ-ի, ի Տփխիս, 1663 թ. - էջ 1247, 1250
– որդի Գասպարի եւ Մարասէի, 1664 թ. - էջ 273
– երէց, գրիչ Հմր 3257 ձ-ի, 1673 թ. - էջ 1049, 1050
– որդի ստացող Արեւի եղբայր Սահակի, 1677 թ. - էջ 1412
– որդի Սիմէոնի եւ Ալմասի, 1681 թ. - էջ 504
– երէց, գրիչ Հմր 3003 Աւետարանի, ի Բաղէշ, 1684 թ. - էջ
17, 18
– վրդ., կնքդրշմ, 1690 թ. - էջ 1456
– հանգուցեալ որդի տէր Զաքարի եւ Համագուլի, ԺԷ. դ. էջ 234
– վրդ. Չամչեան, 1738-1823 թթ., Վահան հաւատոյ - էջ
1592, 1593, Մեկնութիւն Սաղմոսաց - էջ 1448
– աբղյ, Շամբեցի, գրիչ Հմր 3139 ձ-ի, ի Նոր Ջուղայ, 1744 թ.
- էջ 665, 671, 672
– տրց, գրիչ Հմր 3136 ձ-ի, ի Կաֆայ, 1766 թ. - էջ 655, 658
– Աստապատեցի (Մարգարեան) Հմր 3044 ձ-ի գրիչ՝ ի
Նախշէ Ջհան քաղաքէ, որ բնակի ի Գեանջեայ, 1779 թ. էջ 213, 217, 218
– արքեպս., ի` Նշում - էջ 300, 341
– յշտկծ ի ցանկ վրաց եպս.-ց - էջ 321
– քհյ, Վարդումեանց, յետին ստացող, 1832 թ. - էջ 1106
– պատանի ոմն, 1868 թ. - էջ 452
– Սարգսեան Մերումեանց, Գորիս, 1880 թ. - էջ 756
– Տէր-Առաքելեան Աղաւնատունցի քհյ., ԺԹ. դ. - էջ 1462
– Պետրոսեան, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– Ջուլհակեանց, ԺԹ. դ. - էջ 1516
ՄԻՔԻԱ մարգարէ - էջ 378, 447, 1163, 1210, 1503, 1506,
1511, 1668
ՄԽԻԹԱՐ
– Գօշ, 1120-ական թթ. - 1213 թ., Մեկնութիւն մարգարէութեանն Երեմիայ - էջ 28, 29, 32, 587, 588, 1256, Դատաստանագիրք - էջ 275, 280, 808, 1134, 1143, 1199,
1200, 1202, Աղօթք - էջ 297, 488, 917, 1171, 1172, ի բանից - էջ 1122, յշտկծ - էջ 31, 292, 510, 858, նշում - էջ 34
– կազմող խաչքարի, 1184 թ. - էջ 138
– Այրիվանեցի, 1230/35-1297/1300 թթ., Տաղք եւ գանձք.
«Աստուած կենդանի» - էջ 250, «Երգս յաւերժական» էջ 844, «Տարփումն ըղձական» - էջ 247, 1475, Նոր
պատմութիւն - էջ 319, յշտկծ - էջ 321, 322, 858
– վրդ., 1334 թ. - էջ 1142
– որդի ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
– հայր Աւետարանի գրիչ Յունան եպս-ի, 1500 թ. - էջ 14, 15
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– որդի Սադոնի եւ Խոնծզատայի ի Գետիսիմոն գիւղ,
1500 թ. - էջ 15
– գրիչ Հմր 3216 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 933, 936
– եպս., յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1654
– որդի Մէսրոբի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– Բաղիշեցի վաճառական, յշտկծ ի տաղի Գրիգոր Աղթամարցու, ԺԶ. դ. - էջ 399
– հանգուցեալ որդի յետին ստացող Նանափաշայի, 1615 թ.
- էջ 240
– Աւետարանը նորոգել տուող, 1655 թ. - էջ 15
– հայր Սահակի - էջ 15
– յշտկծ, 1655 թ. - էջ 15
– հանգուցեալ որդի գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի,
1671 թ. - էջ 1008
– Սեբաստացի, հիմնադիր եւ աբբահայր Մխիթարեան
միաբանութեան` 1676-1749 թթ., Համառօտ ճարտասանութիւն - էջ 536, Երգ երգւոյն Սողոմոնի - էջ 1077
– (Միխաթար) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 16
– յետին յիշատակագիր, 1706 թ. - էջ 660
– Բատականից Փաշենց, 1712 թ. - էջ 1583, 1587, 1588,
1589, 1590
– (Մխիթ) պապ Հաննէսի եւ Մխիթարի, ԺԸ. դ. - էջ 143
– թոռ Մխիթարի, ԺԸ. դ. - էջ 143
– հայր Խլաթի, ԺԸ. դ. - էջ 1589
– յշտկծ ի Վկայութիւնս - էջ 1166
– (Մխթօ) յշտկծ - էջ 1439
– յշտկծ - էջ 377
– Արարքցի, հայր Ոսկանի, գրչփ. - էջ 772
– (Մխօ) գրչփ. - էջ 1320
– գրչփ. - էջ 1590
ՄԿՐՏԻՉ
– յշտկծ, 1267 թ. - էջ 429
– քհյ, հօրեղբայր ստացող Ընքնատ քհյ-ի, 1379 թ. - էջ 1397
– եպս. Նաղաշ, մօտ 1390-1470 թթ., Տաղք եւ գանձք.
«Ամենայն փառք» - էջ 395, «Անցանէ մեծութիւն» - էջ
396, 751, 828, 847, «Աստուծոյ մարդասիրին փառք» էջ 751, «Արարիչն արարածոց» - էջ 183, 400, 548, 553,
569, 751, 761, 828, «Ես գիտէի, թէ աշխարհս» - էջ 751,
761, «Երազ է ու սուտ, եղբարք» - էջ 238, 969, «Երէկ
հողվիրաւքդ անցա» - էջ 751, «Ղարիպին կեանքն է» - էջ
183, 238, 400, 548, 731, 761, 1583, «Նախ աւրհնեմք
զաստուածութիւն» - էջ 394
– Մեծոփեցի, ԺԴ. դ., Պատմութիւն հաւաստի եւ համառօտ Մխիթար վրդ.-ի - էջ 321
– Գանձասացք, ԺԴ-ԺԶ. դդ. (Մեծոփավանեցի եւ այլք),
Տաղք եւ գանձք. «Մարդասիրութեամբ Որդիդ» - էջ 1476,
1481, «Մեծապայծառ հրաշակերտ վեհին» - էջ 1482, «Մեծապայծառ ձայնիւ» - էջ 252, «Մեծապայծառ տաւնիւս»
- էջ 253, 1481, «Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ մեզ յայտնեալ»
- էջ 1481, «Մեծ եւ ահեղ խորհուրդ տիրական» - էջ 250,
«Միասնական Սուրբ Երրորդութիւն» - էջ 1481
– քհյ, հայր Զաքարիա գրիչ, 1417 թ. - էջ 889
– կազմող Հմր 3223 ձ-ի, 1458 թ. - էջ 951
– արքեպս., առաջնորդ Սուրբ Աստուածածնի յԱրղնի, ԺԵ. դ.
- էջ 684
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– աբղյ, յետին կազմող Հմր 3223 ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 953
– եղբայր նորոգող Դաւթի, 1537 թ. - էջ 1450
– յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1145
– Մեծոփեցի, 1593 թ. - էջ 1145
– եղբայր (՞) ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ. - էջ 223
– հօրեղբայր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ.
- էջ 232
– Տարաւնեցի, տաղասաց, ԺԶ-ԺԷ. դդ., Տաղք. «Աւրհնեալ
անմահ թագաւոր» - էջ 405
– որդի Գուլապի եւ Չէշմի, 1608 թ. - էջ 227
– թոռ ստացող Էլիէի, 1631 թ. - էջ 1576
– որդի խջյ Միխալի, 1642 թ. - էջ 22
– հայր գրիչ Ազարիայի, 1654 թթ. - էջ 1204, 1205
– որդի ստացող Պատիրի, 1664 թ. - էջ 273
– հայր Ազարիա գրչի ի Նոր Ջուղայ, 1676 թ. - էջ 869
– եղբայր գրիչ Ոսկանի, 1687 թ. - էջ 696
– յետին կազմող, 1693 թ. - էջ 1420
– որդի Սարգսի, 1695 թ. - էջ 842
– կր., տէր Յովսէփի հետ ստացող Հմր 3001 Աւետարանի,
ԺԷ. դ. - էջ 9, 11
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 232
– որդի Աւետարանը գերութիւնից ազատող Թորոսի, ԺԷ. դ. էջ 233
– որդի Կիրակոսի եւ Անթառանի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– հայր Զաքարիա Քանաքեռցու, ԺԷ. դ. - էջ 334, 336, 340
– քհյ, հոգեւոր եղբայր Զաքարիա Քանաքեռցու, ԺԷ. դ. - էջ
336, 340
– մահտեսի, որդի Յովակիմ աւագ երէցի, ԺԷ. դ. - էջ 507, 508
– գրիչ Հմր 3211 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 923, 924
– քհյ, եղբայր Հմր 3291Ա. ձ-ի գրիչ Յոհաննէսի, ԺԷ. դ. - էջ 1202
– հայր գրիչ եւ ստացող Անդրէասի, ԺԷ. դ. - էջ 1645, 1646,
1647
– գրիչ եւ ստացող Հմր 3192 ձ-ի, 1714 թ. - էջ 859, 863
– (Մկըրտիջ) հայր յետին գնող Օվսէպի, 1728 թ. - էջ 224
– յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– եղբայր յետին գնող Ռաքելի, 1759 թ. - էջ 1677
– թոռ Փիրումի, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 364
– վրդ., յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 451
– յետին ստացող, ԺԸ. դ. - էջ 998
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
– քհյ, յշտկծ, 1803 թ. - էջ 1432
– եպս., 1815 թ. - էջ 1510
– (Մրտիչ) յշտկծ, 1822 թ. - էջ 1084
– վրդ., Յօվակիմեան Աստրախանցի, ձ-ի յետին գնող,
1830 թ. - էջ 1104, յշտկծ, 1834 թ. - էջ 820
– արքեպս. Բաբամեանց (Անդրէասեան) Երեւանցի, գրիչ
եւ ստացող Հմր 3042, 3043 ձձ-ի, ի Դաւրէժ, 1839 թ. - էջ
207, 209, 210, 211, 212
– Յակոբօվ, յշտկծ, 1846 թ. - էջ 1510
– վրդ. Եկենեան, գրիչ Հմր 3045 ձ-ի, 1852 թ. - էջ 217, 219
– Մոռոզեան, գրիչ Հմր 3147 ձ-ի, ի Նոր Նախիջեւան, 1863 թ.
- էջ 697, 703, 704
– Ա. Վանեցի (Խրիմեան Հայրիկ) կթղկս Հայոց, 18921907 թթ. - էջ 1014, 1056, 1446
– Տէր-Յարութիւնեան - էջ 49
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– ննջեցեալ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
– եպս. Յովակիմեան Աստրախանցի, վանահայր ի Սուրբ
Խաչ, ի Նախիջեւան, ԺԹ. դ - էջ 408, 452, 453, 454
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1186
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– վրդ., գրչփ. - էջ 976
– գրչփ. - էջ 1440
ՄԿՐՏՈՒՄ
– որդի ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 841
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1466
– (Մկրդում) հայր Սիմոնի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
– (Մկրդում) Դաշտեցի Թումայունց, որդի ձ-ի յետին գնող
Յակոբ Թումայունց Ծատուրեանի, 1813 թ. - էջ 1034
ՄԿՐՏՉԵԱՆ ՄԱՆԻԿ - էջ 1092
ՄՆԱՑԱԿԱՆ
– յշտկծ, 1695 թ. - էջ 842
– մհտ. Օվանէսեան Համադանցի, յետին յիշատակագիր,
ԺԸ. դ. - էջ 644
– Տէր-Աւագեան, 1834 թ., 1836 թ. - էջ 1038
– Հախվէրմաց, գրչփ. - էջ 1342
ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ ԱՍԱՏՈՒՐ - էջ 220, 939
ՄՈՅՈՍԻ, յշտկծ - էջ 320
ՄՈՎԿԻՄՈՍ խափշիկ - էջ 1372
ՄՈՎՍԷՍ
– մարգարէ - էջ 115, 124, 153, 154, 166, 167, 184, 225,
239, 284, 318, 320, 321, 344, 346, 411, 416, 419, 444,
449, 520, 547, 583, 599, 624, 629, 630, 654, 731, 732,
735, 752, 758, 784, 828, 853, 899, 905, 906, 915, 926,
935, 962, 1029, 1043, 1061, 1095, 1101, 1124, 1134,
1138, 1184, 1201, 1211, 1221, 1239, 1244, 1254, 1264,
1278, 1284, 1313, 1350, 1367, 1368, 1373, 1385, 1425,
1426, 1429, 1430, 1458, 1479, 1506, 1511, 1557, 1622,
1628, 1645, 1668, ի տաղս եւ գանձս - էջ 248, 848, ի
քարոզս - էջ 445, 470, 1346, 1432, 1433, 1437, 1502,
1503, 1508, 1509, 1513, 1532, մնրնկր - էջ 1055, 1175, ի
շարականս - էջ 1086,
– ոմն տաճիկ, Դ. դ. - էջ 92, 603
– Խորենացի, պատմահայր, Քերթող, Ե. դ., Պատմութիւն էջ 246, 745, 1605, 1607, Թուղթ Սահակայ Արծրունւոյ էջ 323, յշտկծ - էջ 343, 746, 747, 943, 1012, 1127, 1231,
1368, մնրնկր - էջ 509, Գիրք պիտոյից - էջ 622, 631, 633,
909, Յաղագս քերականութեան - էջ 662, Մեկնութիւն քերականի - էջ 662, Ճառ ի պայծառակերպութիւն Քրիստոսի - էջ 683, Յաղագս աշխարհագրութեան տիեզերաց - էջ 746, Ճառ ներբողական ի հանդէս երջանիկ
կուսանացն սրբոց Հռիփսիմեանց հրաշազարդ յօրինուածովք - էջ 1240, 1604
– եպս. վրաց - էջ 246
– Բ. Եղիվարդեցի, կթղկս Հայոց, մհ. 604 թ. - էջ 294, 295
– Կաղանկատուացի, Է. դ., Պատմութիւն Աղուանից - էջ
211, 212, յշտկծ - էջ 212, 214
– Քերթող, Սիւնեցի, Է. դ. - էջ 1130
– յշտկծ ի ցանկի Աղուանից թգւրց - էջ 321
– վրդ. Երզնկացի, մհ. 1323 թ., Հարցմունք - էջ 237, Կարգ
թագաւորացն Հայոց - էջ 343, Ոտանաւոր. «Մարգարէից
սայ սերմանումն» - էջ 344
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– վրդ. Արծկեցի, ԺԵ. դ., Տաղ. «Մարդասէր Հայր» - էջ 557
– տաղերգու, ԺԵ. դ., Տաղք. «Եղեալ հարսն» - էջ 1120,
«Մարիամ Մագդաղենացի» - էջ 1198
– յետին ստացող, 1522 թ. - էջ 890
– հօրեղբայր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ.
- էջ 232
– Գ. Տաթեւացի, կթղկս Հայոց, 1629-1632 թթ. - էջ 239,
431, 664, 1576, 1578
– կր., ստացող Հմր 3224 ձ-ի, 1657-1661 թթ. - էջ 955, 956
– որդի ստացող Արեւի եղբայր Կարապետի, 1677 թ. - էջ 1412
– ստացող Հմր 3358 ձ-ի, 1687 թ. - էջ 1499, 1504
– Ջուղայեցի, 1695 թ., Համառօտ ժողովածու ի պէտս
բանասիրաց - էջ 819, 821, 822, 1166, 1209, 1216
– Կորեսեցի, հայր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
– (Մօսէս) որդի Սողոմոն կր-ի, ԺԷ. դ. - էջ 16
– (Մօսէս) վերակացու, միաբան Յովհանավանքի, ԺԷ. դ. էջ 340
– յշտկծ - էջ 1059
– աւագ քհյ Սալաթեանց, լրացնող Սանահնի Քէոթուկի՝ ձ-ր
Հմր 3031 - էջ 133, 145
– վրդ., եղբայր ստացող Սիմոնի, 1714 թ. - էջ 1266
– որդի ստացող Գրիգորի, 1716 թ. - էջ 1443
– թոռ ձեռագիրը գերութիւնից ազատող Պետրոս երէցի,
1723 թ. - էջ 696
– գրիչ, յշտկծ - էջ 893
– (Մօսէս) որդի Աստապատեցի Բունեաթի, ԺԸ. դ. - էջ 1492
– մեծ տէր, ԺԸ. դ. - էջ 1250
– փոքր տէր, ԺԸ. դ. - էջ 1250
– յշտկծ, 1829 թ. - էջ 1499
– (Մուսէս) փոխ առաւ հայատառ պարսկերէն Հմր 3044
Աւետարանը, 1853 թ. - էջ 218
– արքեպս. Գանձակեցի, 1864 թ. - էջ 715
– (Մովէս) գրչփ. - էջ 242
– (Մոսէս) Մըցըր, գրչփ. - էջ 1280
– Գումարումն յոգնադիմի իրողութեանց սահմանաց
Դաւթի - էջ 832
ՄՈՎՍԷՍԲԷԳ, եղբայր Յովսէփ Սանահնեցի արքեպս. Արղութեանի, 1774 թ., 1793 թ. - էջ 1287, 1677
ՄՈՒՀԱՄԵԴ
– (Մահմէտ, Մահմատ) մարգարէ, 571-632 թթ. - էջ 79, 136,
142, 145, 204, 318, 345, 534, 535, 745, 1135, 1300, Վարդապետութիւն - 532, 533, 823, Տեսիլ - էջ 533, 823,
Պատմութիւն - էջ 533, 823, 900, 1066, յԱռակս - էջ 581
– (Ահմատ) յշտկծ, 1284 թ. - էջ 1140
– (Մոհմատ) հայր Զաքարիայի, յշտկծ ի Բժշկարանի - էջ 258
– (Մահմադ) Դ., սուլթան, 1648-1687 թթ. - էջ 696, 1510, 1000
– (Մահմետ) ամիրա, ԺԷ. դ. - էջ 333
– (Մամատ) աղայ խան, 1795 թ. - էջ 1147
– սուլթան, յշտկծ յոտանաւորս Յարութիւն Ալամդարեանի
- էջ 796
ՄՈՒՇԵՂ
– որդի Թամազի, 1662 թ. - էջ 142, 143
– հայր Շերմազանի, ԺԷ. դ. - էջ 143
ՄՈՒՇԻԴ, յշտկծ ի ցանկ վրաց արքեպս-ց - էջ 321
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ՄՈՒՍՏԱՖԱ
– Ա. սուլթան, 1592-1639 թթ. - էջ 310
– Գ. սուլթան, 1717-1773 թթ. - էջ 1632
ՄՈՒՐԱԴ
– (Մուրատ) եղբօրորդի յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ. դ.
- էջ 1654
– Գ. սուլթան, 1546-1595 թթ. - էջ 310
– (Մուրատ) յշտկծ, 1588 թ. - էջ 1483
– (Մուրատ) յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1487
– (Մուրաթ) 1597 թ. - էջ 1404
– (Մուրատ) յշտկծ, 1627 թ. - 1615
– (Մուրատ) սուլթան, 1628 թ., 1640 թ. - էջ 1120, 1477
– յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
– (Մուրատ) քոյր (՞) Ալմասի, 1681 թ. - էջ 504
– (Մուրատ) Աղէկեցի, նուիրատու Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ. էջ 141
– խոճայ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 346
– (Մուրատ) որդի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– սրկ., յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589
– (Մուրատ) հայր Գալուստի, ԺԸ. դ. - էջ 142
– հայր մահտեսի Յոհաննէսի, ԺԸ. դ. - էջ 522
– (Մուրատ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 646
– (Մորատ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– Դալաք, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Տաղ. «Այդայմօղլի
եուլայրքայնի» - էջ 264
– (Մորւատ) գրչփ. - էջ 1590
ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ ԳՈՀԱՐ - էջ 632
ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ ՊԱՐՈՅՐ - էջ 9, 133
ՄՈՒՐԱՏԲԱՇԽ, հայր Գուլինարի, ԺԷ. դ. - էջ 1490
ՄՈՒՐԱՏԽԱՆ
– ամուսին ստացող Մարիանոսի, 1649 թ. - էջ 690
– որդի Նորարեւի, 1657 թ. - էջ 1654, 1655
– հանգուցեալ որդի Սարգսի, 1695 թ. - էջ 842
ՄՈՒՐԱԴՇԱՀ (Մուրատշի) վկայ հողի վաճառքի - էջ 137
ՄՈՒՐԱՉ, հայր Գրիգորի, ԺԷ. դ. - էջ 141
ՄՈՒՐԱՍԱ
– խանում, դուստր Դաւիթ ստացողի, 1692 թ. - էջ 1273
– յշտկծ, 1714 թ. - էջ 1182
ՄՈՒՐԹՈՒԶԱ, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Տաղ. «Խիթ մայթընայն ղուլ» - էջ 264
ՄՍՈՒՐ դպիր, յետին գնող Հմր 3057 ձ-ի, 1829 թ. - էջ 272
ՄՍՐ, յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
ՄՍՐՄԷԼԻՔ
– ստացող Հմր 3049 Աւետարանի, յՈւնձք գիւղ, 1462 թ. - էջ
227, 230, 231
– դուստր ուսթայ Ալէքսանի եւ Լտիւխաթունի, 1462 թ. - էջ 231
ՄՏՂԻՄԷՈՍ, մնրնկր - էջ 1617
ՄՐՈՒԱԹ
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– (Մրւաթ) հանգուցեալ դուստր գրիչ եւ ստացող
Զաքարիա երէցի, 1671 թ. - էջ 1008
– (Մրւաթ) կողակից Փաշենց Մխիթարի, 1712 թ. - էջ 1588,
1589
ՄՐՎԱՆ, տաճիկ բռնակալ - էջ 321
ՄՕՐԻԿ, կայսր Բիւզանդիոյ, 582-609 թթ. - էջ 326, 361, 1372
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ՅԱԲԵԹ, որդի Նոյի - էջ 136, 209, 320, 343, 351, 520,
1115, 1129, 1230, 1658
ՅԱԲԵԹԵԱՆ զարմ - էջ 333
ՅԱԶԿԵՐՏ, Պարսից թգւր, Ե. դ. - էջ 321, 479, 683
ՅԱԼԻՍԱՆ, որդի մահտեսի Վարդանի, 1710 թ. - էջ 1014
ՅԱԿԻՆԹՈՍ նհտ. - էջ 929
ՅԱԿՈԲ
– Նահապետ, որդի Իսահակայ - էջ 483, 774, 1113, 1127,
1247, 1249, 1328, 1355, 1360, 1367, 1369, 1428, 1429,
1434, 1436, 1556
– (Յակոբոս) Տեառնեղբայր, Մեկնութիւն - էջ 49, 50, 54,
յշտկծ - էջ 49, 50, 54, 295, 321, 329, 412, 415, 455, 651,
1089, 1262, 1271, մնրնկր - էջ 49, 941, 1012, նկրփրձ էջ 54, տօն - էջ 410, Նախադրութիւն կաթողիկեայ թղթոց էջ 418, Բառք ի գրոց - էջ 780, Թուղթ - էջ 810
– (Յակովբ, Յակովբոս) առաքեալ, յշտկծ - էջ 148, 410,
419, 1059, 1089, 1090, 1228, 1275, 1276, 1311, 1316,
1317, 1368, 1389, 1546, 1563, 1568, 1572, 1622, 1670,
ի մեկնութենէ - էջ 203, 207, ի բանից - էջ 372, մնրնկր էջ 941, 1010, 1012, ի քարոզս - էջ 1211, 1322, 1323,
1324, 1348, 1357, 1432, 1560, 1562, 1635, 1636, 1644
– Մծբնայ հայրապետ, Դ. դ., յշտկծ - էջ 110, 1060, 1181,
1283, 1361, ի տաղս եւ ի գանձս - էջ 398, 846, մնրնկր էջ 941, 945, 1010, 1013, 1015, Զգօն գիրք - էջ 1205,
1207, 1208, 1523, 1525
– Սրճեցի, Ե-Զ. դդ., Ճառք - էջ 539, 1237, 1275
– Ծպատեցի, մատենագիր, Ժ. դ., Ընդդէմ Խոսրովայ - էջ 297
– Ասորոց վրդ., ի թղթի Շնորհալւոյ, ԺԲ. դ. - էջ 236, 294, 673
– վրդ. Ասորոց Մելտինոյ, ԺԲ. դդ., Թուղթ Ներսիսի Շնորհալւոյ - էջ 1261, 1269
– քհյ, յշտկծ, 1267 թ. - էջ 429
– Ա. Կլայեցի կթղկս Հայոց, 1268-1286 թթ. - էջ 739, 1140
– վրդ., ԺԳ. դ., Յաղագս անձին յատկութեան - էջ 863, 1152
– վրդ., ԺԳ. դ., Լուծմունք Դիոնէսիոսի (ընդ Դաւթի) - էջ
1110, 1118, 1129
– Բ. Անաւարզեցի կթղկս Հայոց, 1327-1341 եւ 1355-1359 թթ.
- էջ 320
– (Յակոբոս) վրդ., 1337 թ. - էջ 1143
– վրդ. Ղրիմեցի, 1360-ական թթ. - 1426 թթ., Մեկնութիւն
տումարի - էջ 57, 102, 330, 584, 853, 1009, Տաղք եւ
գանձք. «Ի հանդիսի աւուր» - էջ 250, «Յառաջ յահեղ
տեսողէ» - էջ 249, «Յաւուր յարութեան» - էջ 846, 1052,
յշտկծ - էջ 339, 816, 820, 854, Քարոզք - էջ 469, 470,
1560, Կանոնք - էջ 503, 504, 509, 510, 1203, Տոմարագիտականք - էջ 530, Յաղագս ազգականութեան - էջ
678, 808, 813, 1515, Վասն խնամութեան - էջ 808, Յաղագս տումարական մակացութեան - էջ 853, Յիշատակարան - էջ 1228, 1229
– Քռնեցի կամ Թարգման, ԺԴ. դ. - էջ 738, 739, 740, 1315,
1317
– (Յակովբ) հայր ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
– որդի ուսթայ Ալէքսանի եւ Լտիւխաթունի, 1462 թ. - էջ 231
– քհյ, յետին ստացող, 1474 թ. - էջ 1397
– րաբունապետ (՞), յշտկծ ի ցանկի րաբունապետաց - էջ 858
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– եպս. Արծկեցի, ԺԵ. դ., Տաղ. «Այր մի վաճառական» - էջ
1612
– եպս., Նետրարենց (Արծկեցի), վխճ. 1501 թ., Տաղք եւ
գանձք. «Իսկ մեծ Մարիամ Մագդաղենացի» - էջ 253,
«ՅԱստուծոյ ընտրեցար» - էջ 257, 847
– յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
– որդի մհտ. Պետրոսի եւ Խովանդի, 1556 թ. - էջ 562
– որդի Սադաղի, 1593 թ. - էջ 1487
– որդի ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– (Ակոբ) քհյ, անունը յետնաբար յաւելել է յշտկ-ում, ԺԶ. դ. էջ 226, 228
– որդի Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. էջ 232
– (Ակոբ) եղբօրորդի Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– եպս., հոգեւոր որդի յետին ստացող Նանափաշայի,
1615 թ. - էջ 240
– յշտկծ, 1627 թ. - էջ 1614
– որդի Եղիազարի, 1635 թ. - էջ 1624
– Ջուղայեցի վաճառական, ստացող Հմր 3165 ձ-ի, 1651 թ. էջ 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772
– Դ. Ջուղայեցի, կթղկս Հայոց, 1655-1680 թթ. - էջ 140,
142, 335, 339, 748, 825, 868, 950, 957, 1000, 1094,
1250, 1650, 1654
– (Ակոբ) որդի Կիրակոսի, 1657 թ. - էջ 1654, 1655
– օգնական գրիչ Հմր 3224 ձ-ի, 1657-1661 թթ. - էջ 955,
957, 958
– վրդ., յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
– գրիչ Հմր 3036 ձ-ի, ի Նոր Ջուղայ, 1662 թ. - էջ 159, 163
– եղբայր Փիանդէի, 1664 թ. - էջ 273
– քհյ, համշիրակ եղբայր Վարդան գրչի եւ սրբագրող Աւետարանի, 1666 թ. - էջ 999, 1000
– հանգուցեալ որդի գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի,
1671-1675 թթ. - էջ 1007, 1008
– քհյ, օրինակ է շնորհել Միքայէլ երէց գրչին, 1684 թ. - էջ 19
– քհյ, հայր Հռիփսիմէի, 1684 թ. - էջ 524
– երէց, յշտկծ, 1695 թ. - էջ 1106
– Վօռաճիոյ, եպս. Եանվենսիոյ, մատենագիր, ԺԷ. դ.,
Բանք Ոսկիականք - էջ 51, 269, 1566
– վկայ նուիրատուութեան, ԺԷ. դ. - էջ 139
– (Ակոբ) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 141
– (Ակոբ) որդի Կիրակոսի եւ Անթառանի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– վրդ., ԺԷ. դ. - էջ 372
– վաղամեռիկ եղբայր Ստեփանոս Թօխաթցու, ԺԷ. դ. - էջ
400
– Այվատենց, յշտկծ յՈղբն Թօխաթու, ԺԷ. դ. - էջ 400
– վրդ. Սսեցի, Երգողք շարականաց, ԺԷ. դ. - էջ 527
– տեսուչ, յշտկծ յոտանաւորի ինչ, ԺԷ. դ. - էջ 528
– մհտ., գրիչ Հմր 3200 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 881, 882
– դպիր, գրիչ Հմր 3262 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1069, 1072
– (Ակոբ) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1399
– վաճառական, յետին ստացող Հմր 3145 ձ-ի, 1703 թ. - էջ
692
– յշտկծ, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
– քհյ, գրիչ Հմր 3305 ձ-ի, ի Սպահան, 1714 թ. - էջ 1259, 1266
– յշտկծ, 1723 թ. - էջ 1266
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– Շահամիրեան, տե՛ս Շահամիր Շահամիրեան
– Նալեան, պատրիարք Կ. Պոլսի, 1741-1749 թթ., Քարոզք
- էջ 104, 105, 106, 108, 109, 110, 121, 467, 468, Ունայնութիւն կենցաղոյս - էջ 298, Ողբ Մեծի Ուրբաթուն - էջ
458, ի նշումս - էջ 468, յշտկծ - էջ 740, 1628, Կտակ չարչարանաց վասն խաչելութեանն - էջ 1240, Ասացուածք
փիլիսոփայից - էջ 1333, Քարոզգիրք Կիւրակէից - էջ
1626, 1627, 1629, 1631
– տէր, յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– գրիչ Հմր 3028 ձ-ի, ի Հացուտ (Կարին), 1749 թ. - էջ 123,
126
– Ե. Շամախեցի կթղկս Հայոց, 1759-1763 թթ. - էջ 49,
Հաւաքումն՝ Ցանկ բոլոր կանոնաց գրոց ի շարս այբուբենից - էջ 1161, 1169, 1170
– հայր գրիչ Գրիգոր դպրի, յԵւքառայ, մհ. 1763 թ. - ից
առաջ - էջ 648, 649, 650
– վրդ., Խրատ խոստովանութեան վասն քահանայից - էջ
1543, 1547, 1548
– քհյ, Տէր-Մատթէոսեան, գրիչ Հմր 3369, ձեռ. Բ., 1775 թ. էջ 1542, 1547, 1548
– Ամասիացի Գէորգեան, գրիչ Հմր 3100 ձ-ի, յԱմասիայ,
1800 թ. - էջ 509, 510, 512
– պատրիարք Երուսաղէմի, ԺԸ. դ., երկրորդ կէս - էջ 59, 835
– երէց Թիֆլիզցի, գրիչ Հմր 3018 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 63, 64
– դպիր, գրիչ եւ թարգմ. Հմր 3040 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 187, 189
– ձեռագիր է նուիրել տէր Աստուածատուրին, ԺԸ. դ. - էջ 373
– որդի մհտ. Յարութիւնի, ԺԸ. դ. - էջ 842
– մհտ., գրիչ Հմր 3204 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 891, 897
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1215
– Սիմոնեան Կարնեցի, ԺԸ. դ., Խրատք քահանայից կամ
նախակրթարան հոգեւորականաց - էջ 1221
– (Ակոբ) երէց, ԺԸ. դ. - էջ 1404
– (Յակօբ) ձ-ի յետին գնող, ԺԸ. դ. - էջ 1461
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1492
– աբղյ, Ադրիանապոլսեցի, ԺԸ. դ., Քարոզ եւ կտակ ուրբաթու - էջ 1493
– Ակուբ, ԺԸ. դ. - էջ 1674
– (Յակոփ) յշտկծ, 1801 թ. - էջ 1413, 1414
– մհտ. Գալստեան, յետին գնող, 1802 թ. - էջ 958
– Նուիրակ, գրիչ եւ հեղինակ ի Բումբայի, մհ. 1809 թ.,
Քարոզգիրք - էջ 1351, 1352, 1366, Երգարան - էջ 1362,
1363, 1364, 1365
– Թումայունց Ծատուրեան, ձ-ի յետին գնող, 1813 թ. - էջ
1034
– Նոր-Ջուղայեցի, ծն. 1822 թ., 1879 թ. - էջ 1510
– Սարգսեան, ձեռագիր է նուիրել քրոջ որդուն, 1844 թ. - էջ
677
– Տէր-Անդրեասեան, 1844 թ. - էջ 1528, 1529, 1530
– վրդ., հանգուցեալ եղբայր նուիրատու Արիստակ Ստեփանեան Փարպեցի Վարդանէսովի, 1854 թ. - էջ 1462
– քհյ, յշտկծ ի Ճանապարհորդութիւն ի Նոր Բայազիտ,
1862 թ. - էջ 308
– Յոհաննէսեան, կազմող Հմր 3148 ձ-ի, 1866 թ. - էջ 706
– (Յակովբ) ս. Փամբուխչեանց, 1868 թ. - էջ 988
– մհտ., յշտկծ, 1884 թ. - էջ 1014
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– վրդ., տաղասաց, յշտկծ - էջ 961, Տաղ. «Իմանալոյ լուսոյ մօրն համանման» - էջ 967
– քհյ., յշտկծ - էջ 968
– տէր, յշտկծ - էջ 978
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 705
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 706
– տրց, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 974
– (Ակոբ) ձ-ի գնող, ԺԹ. դ. - էջ 1247
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1351
– (Յակո) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1438
– գրչփ. - էջ 554, 1092
– (Ակոբ) Սոյհաբ, գրչփ. - էջ 1260
–(Յակով) գրչփ. - էջ 1320
– (Ագօփ) գրչփ. - էջ 1536
ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԱԼԷՔՍԱՆ - էջ 212
ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՎԱԶԳԷն - էջ 306, 380, 503, 506, 509, 678,
705, 1063, 1203, 1542
ՅԱԿՈԲԷՈՍ, յշտկծ - էջ 1306
ՅԱԿՈԲՇԱՀ Չերեմբզուռենց, մեկենաս Հմր 3345 ձ-ի, ԺԵ. դ.
- էջ 1447, 1449, 1450
ՅԱԿՈԲՋԱՆ
– յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
– որդի ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 841
– (Յակոբճան) յշտկծ, 1767 թ. - էջ 1001
– (Ակոբնջայն) որդի Կիրակոսի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ՅԱՀԵԱ ԻԲՆ ԷՅՎԱԶ ԹԱԲՐԻԶԻ (նաեւ` Օվաննէս) թարգմանիչ եւ գրիչ Հմր 3044 հայատառ պարսկերէն Աւետարանի առաջին նախագաղափարի, 1729 թ.-ից առաջ էջ 215, 216, 217
ՅԱՀՕՋԱՆ, Բռնակոթցի, հայր Օվաննեսի, մհ. 1812 թ-ից
առաջ - էջ 756
ՅԱՂՈՒԲ ԻԲՆ ԻՍԱՂՈՒԼԻ (նաեւ` Յակոբ, Ակոբ) թարգմանիչ
եւ գրիչ հայատառ թուրքերէն Աւետարանի երկրորդ նախագաղափարի ի Շօշ, մօտ 1729 թ. - էջ 216, 217, 218
ՅԱՄԱՍ, մայր Աւետարանի ստացող Սուքիասի, ԺԷ. դ. - էջ
18, 19
ՅԱՅՐՈՍ (Այրոս) ածշնչկն, մնրնկր - էջ 1175, 1675
ՅԱՆՈՒ, յշտկծ, 1733 թ. - էջ 1182
ՅԱՊՈՎ, հանգուցեալ որդի Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
ՅԱՋՕ, որդի Մէլքէսէթի եւ Մարիամի, ԺԸ. դ. - էջ 756
ՅԱՍՈՒԿԱՆ - տե՛ս ԱՍՈՒԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ
– յշտկծ, 1695 թ. - էջ 842
– ստացող Հմր 3237Բ. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 994, 998
– գրիչ Հմր 3376 ձ-ի, ի Վան, 1707 թ. - էջ 1581, 1583, 1587,
1590
– յշտկծ, 1710 թ. - էջ 1014
– եղբայր տէր Բարսեղի, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
– (Արութիւն) յետին յիշատակագիր, 1721 թ. - էջ 660
– վրդ., գրիչ Հմր 3010 ձ-ի, ի Սեբաստիայ, 1734 թ. - էջ 39, 42
– (Յարութին) յշտկծ, 1736 թ. - էջ 1330
– տէր, յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– յետին յիշատակագիր, 1743 թ. - էջ 772
– գրիչ Հմր 3015 ձ-ի, ի Խարասու, 1753 թ. - էջ 57, 58, 59
– Եւդոկեցի (Չրասուն) 1758 թ. - էջ 1340
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– յշտկծ, 1775 թ. - էջ 1280
– վրդ. Պօռազան, ծայրագոյն նուիրակ Երուսաղէմի, օրինակի շնորհող, 1777 թ. - էջ 62
– քհյ Սուզանանց, լրացնող Հմր 3031` Սանահնի Քէոթուկի
- էջ 133, 145
– Իսահակեան, յետին ստացող Հմր 3126 ձ-ի, 1784 թ. - էջ
632, 633
– Դելանով Մնացականեանց, 1789 թ. - էջ 512
– Շամախեցի մհտ., յետին գնող Հմր 3187 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 842
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1148, գրչփ. - էջ 1148
– (Արութիւն) որդի տէր Պետրոսի, ԺԸ. դ. - էջ 1467
– աղայ, ԺԸ. - ԺԹ. դդ. - էջ 1187
– վրդ., ԺԸ. - ԺԹ. դդ. - էջ 1196
– Կարնեցի, նհտ., յշտկծ, 1806 թ. - էջ 965
– Տէր-Յօհաննեսեան, ստացող Հմր 3164 եւ Հմր 3398 ձձ-ի,
1838 թ. - էջ 761, 765, 1671, 1672, 1674
– մհտ., որդի մհտ. Համբարձումի, 1844 թ. - էջ 975
– գրիչ Հմր 3016 ձ-ի, ի Պախճալը Խան, 1874 թ-ից առաջ էջ 59, 62
– եպս. Տէր-Բարսեղեանց Շինօղնեցի, վանահայր Սանահնի Սուրբ Աստուածածնի, 1883 թ - էջ 134
– մհտ. Մալխազունի, յշտկծ, 1884 թ. - էջ 1014
– Թոբալեան, յետին ստացող, մօրեղբայր Լուսեղէն Խալաճեանի, 1886 թ. - էջ 1022
– Միզապակեանց, յշտկծ - էջ 1396
– հայր Առաքելի, ԺԹ. դ. - էջ 56
– Ալամդարեանց, ԺԹ. դ. - էջ 180, Չափաբերականք - էջ
795, 796
– Սալմաստեցի, տաղասաց, աշուղ, ԺԹ. դ., Տաղ. «Դովուրուշ օվսինչի» - էջ 263
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1247
– ԺԹ. դ., եղբայր Յակոբի - էջ 1351
– Ղզլարեցի, Աստուածատրեան Յարութիւնեանց, Սուրբ
Էջմիածնի մատենադարանին նուիրել է Հմր 3268 ձ-ը,
1902 թ. - էջ 1094
– (Արութիւն) գրչփ - էջ 522
– (Յարութուն) գրչփ - էջ 1180
– (Արութին) գրչփ - էջ 1396
– գրչփ - էջ 678, 1442, 1472
– Նիկողոս[եան], գրչփ - էջ 1516
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԱՐՍԷՆ - էջ 1550
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԷԼԵՈՆՈՐԱ - էջ 322, 659, 1503
ՅԵԱՐԱԼ, որդի Սմբատի, 1689 թ. - էջ 144
ՅԵՄԻՆ, ածշնչկն - էջ 626
ՅԵՌՈԹԷՈՍ (Յեռեթէոս) յշտկծ - էջ 1129, 1130
ՅԵՍՈՒ
– որդի Նաւեայ - էջ 239, 320, 996, 1143, 1230, 1469,
1506, 1511, 1666, ի քարոզս - էջ 447
– հայր Սիրաքայ - էջ 1197
– քհյ - էջ 1065
– քհյ (տե՛ս նաեւ Իշաւխ), ԺԳ. դ., Ի վերայ բնութեան հանրական - էջ 327, 370
ՅԵՍՍԷ, հայր Դաւիթ մարգարէի, ածշնչկն - էջ 67, 160, 1496
ՅԵՐՈԲՈՎԱՄ, ածշնչկն - էջ 320, 1430, 1436
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ՅԵՓԹԱՅ, յշտկծ յոտանաւորս Յարութիւն Ալամդարեանի էջ 795
ՅԷՈՒ, ածշնչկն - էջ 1139
ՅԸՌԸՍՏԷՎԱՆ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 137
ՅՈԲ
– նահապետ - էջ 50, 52, 113, 114, 432, 843, 904, 1130,
1139, 1163, 1239, 1256, 1277, 1313, 1325, 1336, 1337,
1368, 1371, 1437, 1440, 1468, 1502, 1514, 1549, 1563,
1575, 1576, 1637, 1659, 1668, ի գանձու - էջ 256, ի
բանից - էջ 372, 375, 420, 655, բառք ի գրոց - էջ 780
– եղբայր Պիմէն սրբի - էջ 118
– ֆրա, 200 դեկանով ձեռագիր է գնել ֆրա Ջերոնիմոսից,
ԺԵ. դ. - էջ 804
– (Յոպ) յշտկծ, 1834 թ. - էջ 1244
ՅՈԲԻԱՆՈՍ (Յովբիանոս) կայսր Բիւզանդիոյ, 363-364 թթ.
- էջ 88, 89, 599, 600, 1394
ՅՈԲՆԱՂ եպս. Երուսաէմայ, Ե. դ. - էջ 193, 198
ՅՈԹՈՐ, ածշնչկն, քուրմ Մադիամու, աներ Մովսիսի - էջ 899
ՅՈՍԷ շահսուլթան, 1722 թ. - էջ 1576
ՅՈՍՏՈՍ, երրորդ եպս. Երուսաղէմի, Ա. դ. - էջ 415, 1262,
1264, 1271
ՅՈՎԱԿԻՄ
– հայր Աստուածածնի, յշտկծ - էջ 111, ի տաղս եւ ի
գանձս - էջ 256, 406, ի շարականս - էջ 955, 1011, 1016,
1020, 1417, 1613, մնրնկր - էջ 1010, 1011, 1015, 1659
– դպրապետ, ի Պատմութիւն Է. իմաստասիրաց - էջ 996
– (Ովակիմ) աւագերէց ի Կաֆայ, ստացող, Հմր 3098 ձ-ի,
ԺԷ. դ. - էջ 503, 507, 508
– Տաղասաց. «Յաւէտ անբիծ Աստուածածին» - էջ 796
– Ռափայէլեան Ղափանցի, 1759 թ. - էջ 1230, 1232
– Ներսիսեան Յուզբաշեանց Արցախեցի, յետին ստացող,
1884 թ. - էջ 1014
– եղբայր Յակոբի, ԺԹ. դ. - էջ 1351
– (Ովակիմ) Մէլքումեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
ՅՈՎԱՍԱՓ
– ճգնաւոր - էջ 393
– թգւր ի Հնդիկս, Պատմութիւն Յովասափու թգւր-ին եւ
Բարղամու ճգնաւորին - էջ 402, 403, 404, 1343, 1608,
1609, 1610, 1614, 1615
– որդի ձ-ի յետին ստացողներ Մովսիսի կամ Գրիգորի,
1522 թ. - էջ 890
– (Յովասաբ) յշտկծ, 1553 թ - էջ 1653
– (Ովասափ) յշտկծ, 1556 թ. - էջ 562
– Սեբաստացի, ԺԶ. դ., տաղերգու. Տաղք. «Ի սկըզբանէ
Քրիստոս» - էջ 397, «Փառք տանք եւ գոհութիւն» - էջ 397
– երէց, Ապարանցի, 1657 թ. - էջ 1654
– Արզուրումցի, գրիչ Հմր 3389 ձ-ի, ի Կարին, 1716-1722 թթ. էջ 1633, 1634, 1637
– (Ովասափ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՅՈՎԷԼ
– մարգարէ, յշտկծ - էջ 166, 448, 1163, ի քարոզս - էջ 991,
1324, 1342, 1437, 1438, 1507, 1513, 1668
– քերթողահայր, Մեկնութիւն սակս բանիս Յոբայ - էջ 1440
ՅՈՎՀԱՆԱԿ, յշտկծ - էջ 1077
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
– (Յօհան, Յոհան) Աւետարանիչ, մնրնկր - էջ 9, 13, 17,
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147, 149, 224, 544, 689, 775, 805 (ՊՊ), 840, 871, 941,
997, 1010, 1012, 1032, 1054, 1091, 1097, 1175, 1395,
1399, 1405, 1408, 1410, 1418, 1441, 1651, 1659, 1675,
Աւետարան - էջ 10, 13, 17, 20, 151 (ՊՊ), 164 (ՊՊ), 185,
186, 205, 214, 218, 221, 222, 223, 224 (ՊՊ), 225, 229,
271, 313 (ՊՊ), 341 (ՊՊ), 371, 414, 419, 420, 452, 456,
457, 546, 565, 566, 571, 645 (ՊՊ), 690, 695, 733, 734,
754, 760, 776, 841, 871, 916, 922, 937 (ՊՊ), 998, 1028,
1030, 1032, 1033, 1038, 1045, 1047, 1056, 1087, 1088,
1093, 1096, 1098, 1149 (ՊՊ), 1176, 1217, 1283, 1396,
1400, 1402, 1403, 1405, 1409, 1411, 1412, 1415, 1419,
1422, 1441, 1448, 1456, 1457, 1475, 1476, 1486, 1651,
յշտկծ - էջ 11, 18, 34, 37, 42, 46, 48, 52, 56, 125, 150,
166, 197, 225, 228, 230, 273, 359, 409, 625, 936, 999,
1089, 1102, 1136, 1138, 1141, 1156, 1165, 1211, 1218,
1231, 1275, 1276, 1310, 1312, 1321, 1322, 1339, 1370,
1389, 1398, 1412, 1420, 1421, 1559, 1561, 1566, 1568,
1570, 1584, 1613, 1630, 1656, 1669, 1670, 1671, 1675,
գրչփ. - էջ 12, 274, Մեկնութիւն Յովհաննու Աւետարանի
- էջ 39, 41, 43, 44, 46, 925, 1212, 1257, 1311, 1395
(ՊՊ), 1453, 1455, 1456, Մեկնութիւն Յայտնութեանն էջ 55, 469, 472, 775, 1120, 1255, ի բանից - էջ 122, 124,
467, 468, 763, Մեկնութիւն թղթոյն - էջ 208, տօն - էջ
410, Թուղթ - էջ 418, 644 (ՊՊ), 826, ի վերայ կազմի - էջ
773, 871, բառք Աւետարանի - էջ 780, բառք Տեսլեանն էջ 781, ի քարոզս - էջ 1322, 1338, 1345, 1347, 1349,
1350, 1353, 1354, 1359, 1423, 1425, 1432, 1501, 1532,
1555, 1556, 1575, 1628, 1629, 1635, 1636, 1644,
Յայտնութիւն - էջ 1578, 1651
– Կարապետ, Մկրտիչ, յշտկծ - էջ 20, 65, 315, 325, 331,
333, 805, 872, 903, 917, 999, 1028, 1063, 1087, 1088,
1090, 1107 (ՊՊ), 1178, 1227, 1253, 1257, 1275, 1279,
1287, 1290, 1318, 1319, 1334, 1357, 1370, 1477, 1546,
1560, 1566, մնրնկր - էջ 219, 933, 941, 949, 951, 1010,
1013, 1015, 1054, 1085, 1175, 1659, 1675, ի տաղս եւ ի
գանձս - էջ 248, 252, 254, 256, 397, 405, 846, տօն - էջ
266, 419, 457, Գիւտ նշխարաց - էջ 326, լսդրշմ - էջ 351,
յաղօթս - էջ 486, ի ճառս - էջ 540, ի շարականս - էջ 952,
1012, 1018
– Ոսկեբերան, 354-407 թթ., Բանք - էջ 414, Գովեստ ի
սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին - էջ 628, ի մեկնութենէ Աւետարանի - էջ 1238, 1239, 1262, 1270, ի Մեկնութենէ
թղթոյն Եփեսացւոց - էջ 435, Խրատք - էջ 1124, ի բանից
- էջ 1125, Աղօթք - էջ 1128, Մեկնութեն Մատթէի - էջ 432,
433, Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց - էջ 38, 39, 414,
416, 1257, Մեկնութիւն գրոցս չորրորդի - էջ 1138, Մեկնութիւն Եսայեայ - էջ 377, Մեկնութիւն Երեմիայ - էջ 28,
29, մնրնկր - էջ 37, 1013, Մեկնութիւն թղթոյն Գաղատացւոց - էջ 421, Մեկնութիւն թղթոյն Թեսաղոնիկեցւոց
- էջ 540, Մեկնութիւն թղթոյն Տիմոթեայ - էջ 437, ի քարոզս - էջ 467, Մեկնութիւն Յովհաննու - էջ 1165, 1212,
1395 (ՊՊ), 1453, 1455, (Բերաննոսկի) 1456, Կանոնք էջ 1203, Յաղագս սահմանի կանոնաց կարգաւորաց - էջ
705, Յյյրի կնոջն եւ միամօրն իւրոյ - էջ 1303, Յովհաննու Ոսկեբերանի եւ Եփրեմի Ասորւոյ Մեկնութիւն
թղթոցն Պօղոսի - էջ 47, 48, 1137, 1549, 1550, 1551,
1552, գրչփ. - էջ 50, Վարք - էջ 94, 462, 463, 606, Ճառք -
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էջ 236, 418, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 515, 539, 995, 1237, 1239, Քարոզք - էջ
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1318, յշտկծ - էջ 45, 49,
95, 96, 98, 99, 191, 360, 362, 377, 378, 414, 418, 442,
505, 540, 575, 607, 608, 612, 861, 1133, 1136, 1138,
1165, 1167, 1168, 1252, 1303, 1315, 1355, 1357
– Երուսաղէմի հայրապետ, 386-417 թթ., տօն - էջ 42, 412,
յշտկծ - էջ 93, 350, 605, 611, ի գանձս - էջ 250
– (Ոհաննէս) Կարճահասակ, Դ. դ. - էջ 118, Վարք - էջ 162,
914
– կամաւոր աղքատ, Դ. դ. - էջ 540, 1059
– (Յոհաննէս) յշտկծ - էջ 1214
– յշտկծ, ի Հայելի վարուց - էջ 1303
– բռնակալ ի Հռոմ - էջ 98, 610
– (Յովաննէս) յշտկծ - էջ 1565
– Ա. Մանդակունի կթղկս Հայոց, 478-490 թթ., Կանոն
հիմնարկութեան եկեղեցւոյ - էջ 154, 557, 1247, 1458,
Վասն սիրոյ եւ մախանաց եւ նախանձու - էջ 236, Քարոզք եւ ճառք - էջ 356, 365, 541, 995, 1003, 1004, 1006,
1158, 1159, 1160, 1237, 1238, 1239, 1469, Կոչումն
ապաշխարութեան - էջ 813, Խոստովանութիւն քահանայից - էջ 813, Կանոնք - էջ 815, 1133, 1474, Քարոզ մեծի պահոցն - էջ 850, յշտկծ - էջ 503, 508, 817, 1064,
1136, 1438, 1537
– եպս. Անտիոքայ, Ե. դ. - էջ 192, 193, 195, 196, 198, 199,
200, 201, 202
– վանահայր, Ե. դ., յշտկծ ի թղթի Կիւրղի - էջ 201
– (Յոհան) Կլեմաքս, Սինացի, 525-609 թթ., Սանդուղք
գիրք - էջ 25, 1041, 1043, 1044
– Մայրավանեցի, 572-650 թթ., Ճառք - էջ 538
– յշտկծ ի ցանկի Աղուանից թգւրց - էջ 321
– առաջնորդ Ռայիթու լերինն, յշտկծ, Զ. դ. - էջ 1043
– Մամիկոնեան, Է. դ., Պատմութիւն Տարօնոյ - էջ 311,
315, 325 (ՊՊ), 326
– Դամասկացի, Է. դ. - էջ 377, 378, Մատենագրութիւն - էջ
738
– Գ. Իմաստասէր Օձնեցի կթղկս Հայոց, 717-728 թթ., տօն
- էջ 42, Սակս ժողովոյն, որ եղեն ի Հայս - էջ 294, 356,
Ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս յերկուս բնութիւնս էջ 297, ի Յայտնութիւն բանից Վարդանայ - էջ 312,
յշտկծ - էջ 817, 943, 1012, 1478
– Ե. Դրասխանակերտցի կթղկս Հայոց, 898-929 թթ.,
Պատմութիւն Հայոց - էջ 207, 209, 351, 352, յշտկծ - էջ
210, 214, ի նշումս - էջ 352
– Կոզեռն, 1021 թ., Վասն երեւման աշխարհի - էջ 811,
յշտկծ - էջ 327
– Սարկաւագ իմաստասէր վրդ., 1045-1129 թթ., յշտկծ - էջ
782, 1162, Կանոնք - էջ 1133
– յշտկծ - էջ 1015 (ՊՊ)
– Գառնեցի, 1180-1245 թթ., Աղօթք - էջ 487, Տեսիլ - էջ
674, ի բանից - էջ 675, Խրատ հոգեշահ ի քահանայս - էջ
815
– պատրիարք Ասորոց - էջ 1262, 1270
– Զ. Սսեցի, կթղկս Հայոց, 1203-1221 թ. - էջ 1219
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– Արքայեղբայր, խնդրող Մեկնութեան Գործոց առաքելոց
ի Գէորգեայ Սկեւռացւոյ, 1220ական - 1289 թթ. - էջ 1135
– Երզնկացի (Պլուզ) 1220-1293 թթ., Չափածոյք` «Ադամայ
ստեղծօղն» - էջ 1080, «Առաջնաճաշակ պտղոյն» - էջ
256, 1482, «Աստուածածին կոյս պատուական» - էջ
256, «Աւրհնեալ Աստուծոյ» - էջ 818, «Յամենայն մեղաց» - էջ 395, «Յորժամ կամէր Հայրն» - էջ 238, Բան
հաւատոյ եւ աւրինաց - էջ 236, Բան վասն սիրոյ - էջ
1584, ի խրատուց - էջ 902, 1059, 1061, Խրատ հասարակաց քրիստոնէից - էջ 114, 659, 807, Խրատք Կանոնականք - էջ 1063, Խրատք յոգէշահ եւ մարմնայշահ - էջ
1023, Մեկնութիւն սուրբ պատարագին Ն. Լամբրոնացւոյ - էջ 575, 586, Յաղագս երկնային զարդուց - էջ 977,
985, 987, Յաղագս երկնային շարժմանն - էջ 903, Յաղագս խոստովանութեան - էջ 237, Յայտնութիւն նշխարաց սրբոյն Ներսեսի - էջ 312, Նախադրութիւն եւ
աղերսանք - էջ 1538, Ներբողական գովեստ ի սուրբ
Լուսաւորիչն - էջ 628, Վասն սիրոյ - էջ 184, Տաղք եւ
գանձք. «Ադամայ որդիք» - էջ 818, Քարոզք - էջ 1005,
1006, 1252, Քերականութիւն - էջ 462, մնրնկր - էջ 941,
յշտկծ - էջ 622, 866, 943, 988, 1012
– (Ովանէս) Խաչենցի, կառուցող հիւրատան ի Սանահին,
1222 թ. - էջ 138
– (Յովհան) քհյ, յշտկծ, 1267 թ. - էջ 424, 427
– Երզնկացի, Ծործորեցի, մօտ 1270ական թթ. - 1338 թ., ի
Մեկութենէ Մատթէոսի - էջ 651, Տաղ. «Յամենայն ժամ»
- էջ 731, 829, 1484, ի բանից - էջ 804, յշտկծ - էջ 1242
– Գանձակեցի, ԺԳ. դ., Տօնապատճառ - էջ 409, 430
– առաջնորդ Գռներոյ, ԺԳ. դ. - էջ 1136
– աբղյ Բջնեցի, յշտկծ ի բանս Վարդանայ վրդ.-ի - էջ 675
– վրդ. Բասլեցի, ի կարգէ Ֆրանչիսկեան, ԺԳ. - ԺԴ. դդ. էջ 43
– Որոտնեցի, 1315-1388 թթ., յշտկծ - էջ 33, 39, 157, 522,
587, 588, 636, 662, 664, 666, 774, 843, 861, 862, 925, 935,
978, 1123, 1217, 1384, 1464, ի բանից - էջ 372, 615,
Վերլուծութիւն Ստորոգութեանցն Արիստոտէլի - էջ 635,
638, 661, 934, Լուծմունք Պերի Արմենիասի - էջ 635, 639,
661, 934, 986, Հաւաքումն ի բանից իմաստասիրաց - էջ
911, 978, մնրնկր - էջ 1217, Քարոզք - էջ 1218, 1465
– րաբունի, 1321 թ. - էջ 1142
– Արճիշեցի, մհ. 1327 թ., Մեկնութիւն պատարագի - էջ
1530, 1538
– Քռնեցի, առաջնորդ Վերին վանից Քռնայ, 1337 թ. - էջ
1143, 1146, 1320
– Անգելոս (Անգլոս) ԺԴ. դ. Ա. կէս, Յաղագս հոգւոյ եւ զօրութեանց նորին - էջ 832, Համառօտ հաւաքումն յաղագս հոգւոյ եւ զօրութեանց նորին - էջ 1147, 1150
– Րաբունապետ, 1355 թ. - էջ 1144
– (Յովան) գրիչ Հմր 3106 ձ-ի, ի Տաթեւ, 1400 թ. - էջ 521,
523, 524
– Արճիշեցի, ԺԴ. դ. - էջ 460
– Թլկուրանցի, ԺԴ-ԺԵ. դդ., Տաղք. «Այբէն մինչեւ ի քէն» էջ 407, «Աւրհնեալ անուն անմահ» - էջ 398, «Է, մահ,
քանի զքեզ յիշեմ» - էջ 969, «/// իւր ծառային» - 399,
«Յորժամ կամէր Հայրըն» - էջ 397, «Քեզ հոգեւոր
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խըրատ» - էջ 401, Ոտանաւոր ի Մեկնութիւն արարծոց էջ 583, յշտկծ - էջ 852
– ԺԴ-ԺԸ. դդ., տարբեր տաղերգուներ, Տաղք եւ գանձք.
«Ահ աւէտ իսկապէս» - էջ 844, «Յաղթող զօրութեամբ»
- էջ 249
– վրդ., վկայ Աւետարանի վաճառքի, 1402 թ. - էջ 150
– (Յովաննէս) վրդ., 1412 թ. - էջ 1145
– Զ. Աղուանից կթղկս, մօտ 1426-1428 թթ., ստացող Հմր
3140 ձ-ի - էջ 671, 676
– հայր ստացող Մէհրինարի, 1444 թ. - էջ 684
– աբղյ, գրիչ Հմր 3179 ձ-ի, 1449 թ. - էջ 817, 820
– սրկ., ստացող Հմր 3179 ձ-ի, 1449 թ. - էջ 817, 820
– որդի ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
– թոռ ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
– հանգուցեալ թոռ ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
– քհյ, հայր Միքայէլ գրչի, 1462 թ. - էջ 231
– (Յոհանէս) եղբայր յետին ստացող Յակոբ քհյ-ի, 1474 թ.
- էջ 1397
– (Յովանէս) վարդապետ, 1494 թ. - էջ 1117, 1118
– րաբունապետ (՞), յշտկծ ի ցանկի րաբունապետաց - էջ
858
– Վիզզիփոս հերձուածող, ԺԵ. դ. - էջ 80
– կր. յԱրղնի, ԺԵ. դ. - էջ 684
– (Յոհանէս) հայր մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ 1449
– (Յովանէս) եղբայր մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ 1449
– (Յոհաննէս) երէց, յետին գնող, ԺԵ. դ. - էջ 1654
– (Ովանէս) յշտկծ, 1532 թ. - էջ 151
– (Ովանէնս) յշտկծ, 1532 թ. - էջ 151
– (Յովանէս) յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
– (Յովանէս) արհեպս. յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1654
– երէց, գրիչ Հմր 3115 ձ-ի, 1556 թ. - էջ 559, 562
– (Յոհաննէս) միաբան եղբայր Թորոս գրչի, 1568 թ. - էջ
1482
– (Յոհանէս) եղբայր Ծատուրի, 1588 թ. - էջ 1483
– Աղուանից կթղկս, 1589 թ. - էջ 370, 373, 374
– (Յովանէս) որդի ստացող Ստեփանոսի, 1593 թ. - էջ
1486, 1488
– (Յոհանէս) որդի Ատոմի, 1593 թ. - էջ 1487
– (Յոհան) հօրեղբայր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– (Յովանէս) որդի ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487,
1488
– (Յովանէս) եպս., յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1488
– երէց, գրիչ ի Բէրնայ գիւղ, Հմր 3332, 1597 թ. - էջ 1401, 1404
– երէց, ստացող, Հմր 3332, 1597 թ. - էջ 1401, 1404
– (Հանէս) որդի Իսկանդարի, ԺԶ. դ. - էջ 137
– (Յովանէս) եղբայր Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– դպիր, գրիչ Հմր 3118 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 571
– քհյ., շնորհող ձ-ի գաղափար օրինակ, ԺԶ. դ. - էջ 908
– (Յովանէս) յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1416
– (Յովանէս) որդի Նուրիջանի, ԺԶ. դ. - էջ 1416
– Դ. Այնթափցի, Սսի կթղկս, 1601-1621 թթ. - էջ 244
– քհյ, գրիչ Հմր 3178 ձ-ի, յԱւընդանց գիւղ, 1614 թ. - էջ 813,
815, 816
– (Յոհանէս) հայր ձ-ի յետին գնող Գալուստ երէցի, 1616 թ. էջ 1397
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– վարդապետ, ի շարականս - էջ 1020
– բժիշկ - էջ 850
– (Յօհանէս) յշտկծ, 1627 թ. - էջ 1615
– (Յոհաննէս) րաբունի, Եզնկաեցի, 1630 թ. - էջ 1147
– (Յովանէս) յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
– վրդ., Շոռոթեցի, մեկենաս, Հմր 3138 ձ-ի, 1631 թ. - էջ
659, 664, 665, 666
– (Յովհանէս) թոռ ստացող Էլիէի, 1631 թ. - էջ 1576
– (Յոհաննէս) եպս. Երուսաղեմայ - էջ 1134
– (Յովանէս) յետին ստացող Հմր 3001 Աւետարանի, 1643 թ.
- էջ 11, 12
– (Յովանէս) նորոգող Հմր 3001 Աւետարանի, 1643 թ. - էջ 12
– Մրքուզ վրդ. Ջուղայեցի, 1643-1715 թթ., Բացայայտութիւնք սրբազան աղօթիցն - էջ 889, 891, 892, Յովհաննու Մրքուզի՝ Պատասխանիք գրութեանց Լուդովիկոսի
Ալեքսիանոսի եպիսկոպոսի - էջ 975, 978, յշտկծ - էջ 1263
– որդի Մուրատխանի եւ Մարիանոսի, մհ. 1649-ից առաջ
- էջ 690, 691
– ուսուցիչ Գասպար գրչի, յԷնկիճաղալայ, 1650 թ. - էջ 156
– (Յօհան) Վիլաս, յշտկծ ի ցանկի Երուսաղէմայ հայրապետաց - էջ 329
– քհյ, գրիչ, Հմր 3347 ձ-ի, ԺԷ. դ. Ա. կէս - էջ 1453, 1456
– (Յոհան) եղբայր Հմր 3291Բ. ձ-ի գրիչ Ազարիայի, 16511654 թթ. - էջ 1205
– (Ովանէս) յշտկծ, 1655 թ. - էջ 15
– եպս. ի Գանձասար, 1655 թ. - էջ 873
– եպս. յշտկծ, 1657 թ. - էջ 1654
– (Ուհանէս) որդի Ղուկասի, 1657 թ.- էջ 1654, 1655
– (Յովհանէս) դպիր, գրիչ Հմր 3224 ձ-ի, ի Նոր Ջուղայ,
1657-1661 թթ. - էջ 955, 956, 957, 958
– երէց, գրիչ Հմր 3058 ձ-ի, 1662-1664 թթ. - էջ 271, 272, 274
– որդի Պաղիի եւ Գուլվարդի, 1664 թ. - էջ 273
– (Յովանէս) տէր, որդի գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի,
1671-1675 թթ. - էջ 1007, 1008
– (Յովաննէս) հանգուցեալ որդի գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 1671 թ. - էջ 1008
– (Յոհան) յշտկծ ի ցանկի վրաց արքեպս-ց - էջ 321
– վրդ., յշտկծ ի նախագաղափար օրինակի, 1676 թ. - էջ 585
– քհյ, եղբայր Ազարիա գրչի ի Նոր Ջուղա, 1676 թ. - էջ 869
– (Ովանէս) եղբայր յետին ստացող Յովսէփ վրդ. Աստապատցու, 1677 թ. - էջ 164
– յշտկծ, 1677 թ. - էջ 1412
– (Յովանէս) յշտկծ, 1677 թ. - էջ 1412
– արքեպս., առաջնորդ Ստաթէի Սուրբ Առաքելոյ, 1680 թ. էջ 1094
– (Յոհան) որդի գրիչ Միքայէլ երէցի, 1684 թ. - էջ 19
– Կոստանդնուպոլսեցի, 1687 թ., յշտկծ - 1351 (ՊՊ)
– Յոլով Կ. Պոլսեցի, թրգմ. Ճօանի Պաթիստայի Պօռթայի,
Բնազննութեան, Ձեռնազննութեան 1690 թ. - էջ 290, 898
– (Յովանէս) հայր Դաւիթ ստացողի, 1692 թ. - էջ 1273
– (Յոhանէս) հայր յետին կազմել տուող Յէվանեսի, 1693 թ.
- էջ 1420
– (Յովանէս) որդի յետին կազմել տուող Յէվանեսի, 1693 թ.
- էջ 1420
– (Յէվանես) յետին կազմել տուող, 1693 թ. - էջ 1420
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– (Ովհան) վրդ., առաջնորդ երկրին Գողթան, 1695 թ. - էջ 26
– (Յոհանէս) որդի յետին ստացող Մանուէլի, 1695 թ. - էջ
1398
– քհյ, յշտկծ, 1698 թ. - էջ 1376
– (Յովանէս) աբղյ, ծաղկող Հմր 3001 Աւետարանի, ԺԷ. դ.
- էջ 9, 10, 11
– (Յովանէս) արքեպս., ԺԷ. դ. - էջ 11
– կարդինալ Պօնա, ԺԷ. դ. - էջ 64
– առաջնորդ Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ. - էջ 135
– (Էվանէս) որդի Ամիրհասանի, ԺԷ. դ. - էջ 137
– (Էվանէս) որդի Շահրիմանի, ԺԷ. դ. - էջ 137
– (Էվանէս) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 141
– (Ոհանէս) վկայ նուիրատուութեան, ԺԷ. դ. - էջ 141
– (Ոհանէս) վրդ., ԺԷ. դ. - էջ 144
– (Ովանէս) հանգուցեալ որդի Խաչատուր քհյ.-ի եւ
Գարխանի, ԺԷ. դ. - էջ 233
– (Յօհան) գրչի անուան վրայ յաւելել է իրենը, ԺԷ. դ. - էջ
317
– Անկիւրացի, թարգմ. Աշխարհացոյցի, ԺԷ. դ. - էջ 324
– վրդ., հոգեւոր հայր Զաքարիա Քանաքեռցու, ԺԷ. դ. - էջ
331, 332, 334, 336, 339, 340
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 347
– վրդ., ԺԷ. դ. - էջ 372
– (Յոհանէս) Սեբաստացի, յշտկծ ի տաղի Վարդապետ
Կաֆացւոյ, ԺԷ. դ. - էջ 399
– (Յոհան) երէց, Յակոբ Սսեցուն խնդրել է գրել շարականների հեղինակների մասին, ԺԷ. դ. - էջ 527
– Քերոբենց, Տաղ. «Յէրէկ հողվիրօք անցի» - էջ 547
– կր., Անտոն կր.-ի հետ ստացան Հմր 3137 Քարոզգիրքը,
ԺԷ. դ. - էջ 657, 660
– եղբայր Յակոբ Ջուղայեցի վաճառականի, ԺԷ. դ. - էջ
767, 769
– րաբունի, ԺԷ. դ. - էջ 782
– (Յովանէս) գրիչ Հմր 3237Բ. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 994, 998
– տաղասաց, ԺԷ. դ., տաղ. «Ի ցանկութեանց այս կենցաղոյս» - էջ 1076
– (Յոհաննէս) քհյ, գրիչ Հմր 3291Ա. ձ-ի, ի Նոր Ջուղա՞յ, ԺԷ. դ.
- էջ 1199, 1202
– (Օհանէս) յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1239
– (Յովհանէս) որդի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– Թ. Կոլոտ Բաղիշեցի, Կ. Պոլսոյ պատրիարք, ԺԷ-ԺԸ. դդ.,
Կանոնք - էջ 705, յշտկծ - էջ 740
– արքեպս. Եդեսացի - էջ 868
– (Յոհան) քհյ, յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589
– (Յովհանէս) որդի Սարգիս գրչի, 1714 թ. - էջ 1266
– (Ոհան) յշտկծ, 1716 թ. - էջ 1182
– (Յոհան) Արզօոմլումցի, հայր Աբրահամ դպրի, 1721 թ. էջ 322
– (Ոհան) քհյ, գրիչ Հմր 3287 ձ-ի, ի Չինիփաթան, 1728 թ. էջ 1179, 1182
– երէց, գրիչ Հմր 3329 ձ-ի, 1729 թ. - էջ 1391, 1396
– (Օվան) եղբայր յետին ստացող Ստեփանոսի, մհ. 1730ից առաջ - էջ 274
– (Ովանէս) կնքդրշմ, 1731 թ. - էջ 222
– (Յովանէս) յշտկծ, 1733 թ.- էջ 1330
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– Չարստանեան Ջուղայեցի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3355 ձի, 1740-1741 թթ. - էջ 1489, 1492
– վրդ. Զմիւռնեցի, Պատմութիւն եւ խրատք հոգեշահք - էջ
1372
– արքեպս. Գողթնեաց, մեկենաս Հմր 3324 ձ-ի, 1742 թ. - էջ
1371, 1377
– (Օվանէս) եղբայր յետին ստացող Ղուկաս աբեղայի,
1742 թ. - էջ 1408
– (Յոհաննէս) տէր, յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– (Յոհան) յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– վրդ. Գամրիսեցի, գրիչ Հմր 3094 ձ-ի, յԷջմիածին, 1743 թ.
- էջ 481, 490
– (Ովհաննէս) ի տպարանի չնչին Ովհաննիսի, 1749 թ. - էջ
1672
– Թոխաթցի, որդի Եզեկիէլ քհյ-ի, 1750 եւ 1758 թթ. - էջ
548, 549
– Կարնեցի, 1750-1820 թթ., տաղասաց, յշտկծ - էջ 961,
968, Տաղարան - էջ 962, 963, 965, 966, 969 970, 971,
972, 973, 974
– (Օհանէս) տէր, կնքդրշմ, 1757 թ. - էջ 1648
– (Յովաննէս) եղբայր յետին գնող Ռաքելի, 1759 թ. - էջ 1677
– (Յոհաննէս) կր., ծաղկող Հմր 3013 ձ-ի, յԱթխայ, 17591760 թթ. - էջ 49, 54
– (Յօհան) յշտկծ, 1765 թ. - էջ 1250
– Միրզայեան Վանանդեցի, 1772-1841 թթ., գրիչ եւ
հեղինակ ի Զմիւռնիայ, Տեսարան հանդիսիցն Հայկայ,
Արամայ եւ Արայի - էջ 1293, Տետրակ կոչեցեալ Տապար
սիրոյ - էջ 1549
– գրիչ Հմր 3017 ձ-ի, ի Կարին, 1777 թ. - էջ 61, 62
– (Օհաննէս) Ագուլեցի, 1780 թ. - էջ 1179
– կնքդրշմ, 1794 թ. - էջ 728
– (Օվանէս) Քալ, 1795 թ. - էջ 1148
– (Յօհան) մհտ., 1795 թ. - էջ 1148
– Դոմինիկոս Կասսենոս, Ամենակատար տիպ լուսնի - էջ 726
– հայրապետ - էջ 1220
– (Հաննէս) թոռ Մխիթարի, ԺԸ. դ. - էջ 143
– (Ոհանէս) ԺԸ. դ. - էջ 143
– (Ուհանէս) վկայ նուիրատուութեան, ԺԸ. դ. - էջ 143
– վրդ., ԺԸ. դ., կնքդրշմ - էջ 148
– (Օհան) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 302
– վրդ. Տաթեւացի, ստացող Հմր 3083 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 431, 442
– մահտեսի, որդի Մուրադի, ԺԸ. դ. - էջ 522
– տպարանատէր, ԺԸ. դ. - էջ 618
– յետին ստացող Հմր 3133 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 650
– որդի Խանդութի, ԺԸ. դ. - էջ 734
– (Յոհան) յետին յիշատակագիր, ԺԸ. դ. - էջ 788
– (Օհանէս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 911
– (Ովանէս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1148
– իշխան Գուգարացւոց, ԺԸ. դ. - էջ 1229
– (Օհանէզ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1250
– (Ոհանէս) գրիչ եւ ստացող Հմր 3307 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 1273,
1274, 1278, 1279
– (Յօհաննէս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1280
– (Խանէս) յշտկծ - էջ 1439
– (Օվանէս) քհյ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1456
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– (Օհանէս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1466
– (Յօհաննէս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1491, 1492
– (Յօհաննէս) պատրիարք Կ. Պոլսոյ, ԺԸ. դ. - էջ 1570, 1573
– (Յօհաննէս) սրկ. Բերիացի, ԺԸ. դ., Վէպ Կարթագինեայ էջ 1605
– (Յօհանէս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1607
– վրդ. Մաղաքեանց, պապ Մովսէս արքեպս. Գանձակեցու, ԺԸ-ԺԹ. դ. - էջ 715
– (Յօհաննէս) աղայ, ԺԸ-ԺԹ. դդ. - էջ 1187, 1194
– վրդ., ԺԸ-ԺԹ. դդ. - էջ 1187
– (Յօհաննէս) եղբայր Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
– վրդ., հեղինակ քարոզից, Քարոզ ողջունի - էջ 1332
– տրց, վաճառող ձ-ի, 1802 թ. - էջ 958
– (Յօհաննէս) տրց, ստացող Հմր 3226 ձ-ի, 1802 թ. - էջ
959, 960
– տրց, մհտ., յշտկծ, 1804 թ. - էջ 468
– (Օվաննես) որդի բռնակթոցի Յահօջանի, 1812 թ. - էջ 756
– (Յօհաննէս) Եւդոկիացի աբղյ, գրիչ Հմր 3299 ձ-ի, ի Կ.
Պոլիս, 1818 թ. - էջ 1233, 1235, 1236
– դպիր, գրիչ Հմր 3064 ձ-ի, ի Պոլիս, 1821 թ. - էջ 303, 304
– եպս., յետին յիշատակագիր, 1821 թ. - էջ 498
– դպիր, Տէր-Կարապետեան Պրուսացի, թարգմ. Մարկոսի
Զակուռեայ Տեսչութիւն հովուական, 1827 թ. - էջ 653, 656
– Ը. Կարբեցի կթղկս Հայոց, 1831-1842 թթ. - էջ 134, 1518
– (Օվանես) Աքուլեցի, գրիչ Հմր 3055 ձ-ի, 1831 թ. - էջ 261,
265, 266
– վրդ., 1828 թ. վանահայր է կարգուել Նախիջեւանում,
1834 թ. - էջ 820
– (Յոհանէս) վարդապետ, 1838 թ., կնքդրշմ - էջ 1341
– կթղկս - էջ 1521
– Տէր-Յովսէփեան, գրիչ Հմր 3059 ձ-ի, ի Դաւրէժ, 1843 թ. էջ 285, տե՛ս նաեւ Յովսէփ Տէր-Յովսէփեան
– Տէր-Կարապետեան Չոմուռճեան Պրուսացի, թարգմ. եւ
գրիչ Հմր 3075 ձ-ի, ի Կ.Պոլիս, 1843 թ. - էջ 353
– եպս. Շահխաթունեանց, 1849 թ. - էջ 682
– վրդ., որդի Աւետի եւ Թուխծամի, 1851 թ. - էջ 778
– եպս. Ասլանեանց, գաղափար օրինակի շնորհող, 1861 թ. էջ 1593
– աւագ քհյ Տէր-Յակոբեան, յշտկծ ի Ճանապարհորդութիւն ի Նոր Բայազիտ, 1862 թ. - էջ 308
– Արծրունի, կնքդրշմ, 1867 թ. - էջ 47, 1240
– (Յօհաննէս) պրն. Ղավուխճի, ստացող Հմր 3016 ձ-ի, ի
Պախճալը Խան, 1874 թ.-ից առաջ - էջ 59, 62
– վրդ. Շիրակունի, 1883 թ. - էջ 175
– վրդ. ի Ղրիմ, 1889 թ., ոտանաւոր. «Ի շնորհ քո յուսացեալ» - էջ 796, «Յաւուրս վերջին ժամանակի» - էջ 797
– Խաչկեան, աւագ քհյ ի Կալկաթայ, 1890 թ. - էջ 739
– քհյ Մկրեան, Կ. Պոլիս, 1890 թ. - էջ 740
– վրդ. կնքդրշմ - էջ 1378
– վրդ. - էջ 1334
– ծայրագոյն վրդ. Գրիգորեան, առաջնորդական տեղապահ հայոց ի Ռուսճուք, Բուլղարիա, ԺԹ. դ. - էջ 34, 44,
46, 62, 554, 559, 562, 646, 880, 923, 936, 944, 946,
998, 1240, 1615, կնքադրոշմ - էջ 34, 42, 47, 62, 554,
560, 562, 646, 880, 923-4, 936, 944, 998, 1240, 1616
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– յշտկծ ի Դատաստանագրի Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ.
- էջ 698
– որդի Անդրէասի, յշտկծ ի Դատաստանագրի Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ. - էջ 699
– պայազատ, ԺԹ. դ. - էջ 1185
– (Յուհանէս) Յարութիւնեան, ԺԹ. դ. - էջ 1216
– (Յոհանէս) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1246
– (Օհանէս) ձ-ի յետին վաճառող, ԺԹ. դ. - էջ 1247
– (Յօհան) Փառակցով (Փառակեցի), ստացող Հմր 3311 ձ-ի,
ԺԹ. դ. - էջ 1287, 1292, 1293
– (Օհանես) Սիմօնօվ, եղբայր Սահակ Սիմօնօվի, ԺԹ. դ. էջ 1320
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– յշտկծ - էջ 138
– տրց, Միրզայեանց, ԺԹ. դ. - էջ 1674
– վրդ. Կարճեւանցի, յշտկծ - էջ 816
– (Ոհանէ) գրչփ. - էջ 16
– (Հանէս) գրչփ. - էջ 554
– (Աւանէս, Ավանէս) գրչփ. - էջ 678
– տրց, գրչփ. - էջ 756
– գրչփ. - էջ 776
– (Օհանէս) գրչփ. - էջ 878, 948, 1418,
– (Յովանէս) գրչփ. - էջ 1626
– (Յովանէս) Գասպարեան, գրչփ. - էջ 1342
ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԱԲԳԱՐ Տփխիսեցի, 1849-1904 թթ. - էջ
1540, 1552, 1578
– (Քաջբերունի) Գաբրիէլ, բժիշկ, Ս. Էջմիածնի մատենադարանին նուիրեյ է ձեռագրեր` Հմր 3014, 3026, 3045,
3116, 3202, 3207, 3228, 3229, 3233, 3234, 3235, 3303,
3317, 3389, 1885-1901 թթ. - էջ 56, 122, 220, 890, 914,
972, 975, 984, 986, 988, 1254, 1320, 1638
ՅՈՎՀԱՆՋԱՆ, որդի ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 841
ՅՈՎՆԱՆ
– (Յունան, Յօնան) մարգարէ, յշտկծ - էջ 107, 1053, 1157,
1238, 1342, 1425, 1468, 1507, 1512, 1669, ի տաղս եւ
գանձս - էջ 249, 397, ի քարոզս - էջ 448, մնրնկր - էջ 941,
949, 951, 1010, 1012, 1015, 1125, 1175, 1659, ի շարականս - էջ 945, 1019, 1417
– հայր Պետրոս առաքեալի - էջ 380
– (Յունան) եպս., գրիչ եւ ստացող Հմր 3002 Աւետարանի ի
Գետիսիմոն գիւղ, 1500 թ. - էջ 13, 14, 15
– (Ունան) Չալըխ օղլու, հայր Վարդանի, 1700 թ. - էջ 558
– (Յունան) եղբայր Գուլինարի, ԺԷ. դ. - էջ 1490
– վրդ., 1766 թ. - էջ 627
ՅՈՎՍԱՓԱԹ, ածշնչկն - էջ 1405
ՅՈՎՍԵՓՈՍ Եբրայեցի, յշտկծ - էջ 1167
ՅՈՎՍԷՓ
– Գեղեցիկ, ածշնչկն, որդի Յակոբայ - էջ 123, 1127, 1282,
1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1506, 1511, 1629,
մնրնկր - էջ 1399
– Արդար, այր Մարեմայ - էջ 105, 239, 320, 323, 406,
մնրկնր - էջ 871, 1054, 1175, 1385, 1645
– Արիմաթացի, մնրնկր - էջ 9, 17, 181, 227, 757, 775, 840,
941, 947, 1055, 1175, 1399, 1410, 1447, 1675, Աւետարան - էջ 185, 414, 552, 565, 571, 694, 733, 754, 760,
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1046, 1047, 1096, 1475, 1486, յշտկծ - էջ 651, 1238,
1257, 1283, 1356, 1389, ի շարականս - էջ 1011, 1012
– արհեպս Արարատ նահանգի, Ե. դ. - էջ 708
– յշտկծ, 1175 թ. - էջ 1140
– յշտկծ, 1267 թ. - էջ 424
– որդի ձ-ի յետին ստացողներ Մովսիսի կամ Գրիգորի,
1522 թ. - էջ 890
– մոնոզոն, գրիչ Հմր 3078Ա. ձ-ի, ի Կարկառ, 1589 թ. - էջ
365, 371
– Երզնկացի, ստացող Հմր 3303 ձ-ի, 1613 թ. - էջ 1249, 1253
– վրդ. ի Մեծոփավանս, յշտկծ - էջ 328
– գրիչ Հմր 3222 ձ-ի, ի Կաֆայ, 1665 թ. - էջ 949, 950
– յշտկծ ի ցանկի Աղեքսանդրիայի եպս.-ց - էջ 321, 329
– (Յովսեփ) որդի Վարդանէսի, 1677 թ. - էջ 1412
– վրդ. Աստապատեցի, յետին ստացող Հմր 3035, 3036 ձձի, 1677 թ. - էջ 160, 164
– դպրապետ, ի Պատմութեան Է. իմաստասիրաց - էջ 996
– (Յոսէփ) վարդապետ, յշտկծ - էջ 1072
– աբղյ, գրիչ եւ ստացող Հմր 3001 Աւետարանի, ԺԷ. դ. - էջ 9
– արքեպս., յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 586
– մհտ., ստացող Հմր 3162 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 749, 755
– (Յուսէփ) եղբայր Գուլինարի, ԺԷ. դ. - էջ 1490
– գրիչ Հմր 3391Գ. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 1647, 1648
– (Յուսէփ) ժամհար, յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589
– վրդ. 1780 թ. - էջ 1229
– յետին գնող Աւետարանի, 1728 թ. - էջ 224
– նորոգող, 1742 թ. - էջ 1676
– արքեպս. Արղութեան (Երկայնաբազուկ) Սանահնեցի,
1743-1801 թթ., լրացնող Սանահնի Քէոթուկի` ձեռ. Հմր
3031 - էջ 133, 134, 145, 241, յետին ստացող Հմր 3128 ձի, 1786 թ. - էջ 638, յշտկծ - էջ 886, 1287, 1288, 1677, 1678
–(Յօսէփ) յշտկծ, 1754 թ. - էջ 1048
– (Յոսէփ) որդի Մէլքէսէթի եւ Մարիամի, ԺԸ. դ. - էջ 756
– (Յօսէփ) որդի Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
– վրդ., յշտկծ, 1827 թ. - էջ 1495
– Բժշկեան, գրիչ Հմր 3143 ձ-ի, ի Տփխիս, 1828 թ. - էջ 683, 686
– վրդ., սպասաւոր վեհապետի, լրացնող Սանահնի Քէոթուկի` ձեռ. Հմր 3031 - էջ 133
– դպիր, Տէր-Յովսէփեան, Տէր-Յովհաննեսեան, գրիչ Հմր
3059 ձ-ի, ի Դաւրէժ, 1843 թ. - էջ 273, 285, 286, տե՛ս
նաեւ Յովհաննէս Տէր-Յովսէփեան
– հայր կնեազ Բարսեղի, 1853 թ. - էջ 713
– վրդ. Փինաչեանց, գրիչ Հմր 3038 ձ-ի, ի Շուշի, 1883 թ - էջ
173, 177, 179, 180, 182, յշտկծ - էջ 491
– վրդ. Շահնազարեան, գործով եկաւ Գանձասար, 1888 թ.
- էջ 874
– կնքդրշմ - էջ 354
– (Յօսէփ) վարդապետ, կնքդրշմ - էջ 1430
– քհյ, Տէր-Յովսէփեանց, ԺԹ. դ. - էջ 1580, 1582
– (Յօսեփ) գրչփ. - էջ 56
– (Ուսէբ) ԺԹ. դ., գրչփ. - էջ 1258
– (Յօսէփ) գրչփ. - էջ 1500
– գրչփ. - էջ 1516
ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ վրդ., կթղկս Կիլիկոյ, 1945-1952 թթ.
- էջ 328
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ՅՈՎՐԱՄ, որդի Աքաաբ թագաւորի - էջ 1139, 1385
ՅՈՐԴԱՆԱՆ
– արքեպս., մհ. 1500ից առաջ - էջ 14
– յշտկծ, 1733 թ. - էջ 1182
ՅՈՒԴԱ
– (Իուդա, Ուդա) Իսկարիովտացի, մատնիչ, յշտկծ - էջ
138, 139, 142, 151, 152, 343, 431, 504, 664, 696, 1156,
1242, 1408, 1413, 1444, 1462, 1531, 1560, 1588, 1655,
1656, 1670, մնրնկր - էջ 1013, 1015
– եղբայր Յիսուսի - էջ 1211
– նախահայր Յովակիմի, ածշնչկն - էջ 406, 412, 417
– առաքեալ, բառք Թղթոյ - էջ 781
– յշտկծ - էջ 1637
ՅՈՒԴԻԹ, ածշնչկն - էջ 167, 779, 1554, 1667
ՅՈՒԼԱՊԽԱՆ
– կողակից Հմր 3291Բ. ձ-ի գրիչ Ազարիայի, 1651-1654 թթ.
- էջ 1206
– կին Ազարիա գրչի, ի Նոր Ջուղայ, 1676 թ. - էջ 870
ՅՈՒԼԻԱ կոյս, նհտ. Գ. դ. վջ., Վկայաբանութիւն - էջ 540
ՅՈՒԼԻԱՆՈՍ
– Ուրացող, կայսր Բիւզանդիոյ, 361-363 թթ. - էջ 87, 88,
197, 597, 598, 599, 600
– իշխան ի Նիկիայ, Դ. դ. - էջ 188, 1131, 1564
– յշտկծ ի թղթի Նեստորի, Ե. դ. - էջ 192
– սրկ., յշտկծ ի թղթի Պետրոսի, Ե դ. - էջ 357, 366
– յշտկծ - էջ 369, 581
ՅՈՒԼԻՈՍ
– Կեսար, կայսր Հռոմայ, Ք.ա. 100-44 թթ. - էջ 382
– վերատեսուչ Հռոմայ, Դ. դ. - էջ 189, 604 (՞), 619
– յշտկծ - էջ 188
ՅՈՒԼՈՒԽԱՆ, որդի Աւետարանը նորոգել տուող Առաքելի,
ԺԷ դ. - էջ 233
ՅՈՒՂԻՏԱ
– նհտ. 305 թ., ի տաղս եւ ի գանձս - էջ 238, 249, 397,
յշտկծ - էջ 1013
– քոյր Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, մայրապետ ի Սբ. Աստուածածին անապատի, 1631 թ. - էջ 664
– (Յուղիդա) մայր ստացող Սիմոնի, 1714 թ. - էջ 1266
ՅՈՒՂՈՒՐՍԱՒԼԹԱՆ, քոյր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 240
ՅՈՒՍԷՆ, սուլթան, Պարսից շահ, 1714 թ. - էջ 1266
ՅՈՒՍԻԿ
– արգելական ճգնաւոր յԱնտիոք, ԺԲ. դ., Ի թուղթն Լամբրոնացւոյ - էջ 296, 673, 1261, 1269
– հայր Ստեփանոս վրդ.-ի, ԺԲ-ԺԳ. դդ. - էջ 319
– վարդապետ, 1494 թ. - էջ 1118
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 574
– Մովսիսեան, 1890 թ. - էջ 1216
ՅՈՒՍՈՒՖ
– (Յուսուփ) արաբ ոստիկան - էջ 717
– փաշա, 1807 թ. - էջ 932
ՅՈՒՍՏԻԱՆ, մայր գրիչ Զաքարիա երէցի, 1696 թ. - էջ 1534
ՅՈՒՍՏԻԱՆԷ
– կոյս, նհտ. Ս. Կիպրանոսի հետ, Գ. դ. - էջ 1028
– քոյր Միքայէլ գրչի, 1462 թ. - էջ 231
ՅՈՒՍՏԻՆԻԱՆՈՍ կայսր Յունաց - էջ 110, 697, 817, 1237
ՅՕԲԱԼ, հայր Ղամէքի - էջ 391
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ՆԱԲԱԴ, աւագ որդի Ահարոնի, ածշնչկն - էջ 1429, 1435
ՆԱԲԱՂ, ածշնչկն - էջ 1427, 1434
ՆԱԲՈՎԹ, ածշնչկն - էջ 302
ՆԱԲՈՒԳՈԴՈՆՈՍՈՐ թգւր, ածշնչկն - էջ 113, 448, 745,
1136, 1507, 1512
ՆԱԲՈՒՓԱՌՆԱԶ, յշտկծ - էջ 320
ՆԱԴԻՐ
– (Նատիր) եղբայր Զաքարիա գրչի, ԺԵ. դ.- էջ 1410
– Պարսից շահ, 1736-1747 թթ. - էջ 744, 1632
ՆԱԶԱՐ
– որդի յետին ստացող Շապանկուլու, 1638 թ. - էջ 1407
– յշտկծ Սանահնի մի վաւերագրում, 1683 թ. - էջ 136
– եղբայր գրիչ Ոսկանի, 1687 թ. - էջ 696
– յշտկծ, 1696 թ. - էջ 734
– հայր Գիօրգիօսի, ԺԹ. դ. - էջ 241
ՆԱԶԱՐԵԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ - էջ 971, 973
ՆԱԶԱՐԷ, ԺԷ. դ. - էջ 16
ՆԱԶԱՐԷԹ
– որդի Հայկազի եւ Գուլստանի, 1631 թ. - էջ 664
– յշտկծ, 1698 թ. - էջ 692
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1351
ՆԱԶԼՈՒ
– կին Աւետարանի ստացող Սուքիասի, ԺԷ. դ. - էջ 19
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 729
ՆԱԶԼՈՒԽԱՆ
– կին Սահակի, 1655 թ. - էջ 15
– կին Պաղիի, 1684 թ. - էջ 524
– կողակից Գրիգոր մեկենասի, 1692 թ. - էջ 1273
ՆԱԶՈՒ, քոյր Եղիա գրչի, 1703 թ. - էջ 1319
ՆԱԹԱՆ
– մարգարէ - էջ 1430, 1436
– քուերորդի Խիկարայ իմաստասիրի, Ք. ա. Ե. դ. - էջ 405,
901
ՆԱՀԱՊԵՏ
– (Նախապետ) յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1486, 1488
– Ա. Եդեսացի, կթղկս Հայոց, 1691-1705 թթ. - էջ 26, 135,
136, 140, 145, 776, 841, 1272, կնքդրշմ - էջ 146
– Իլիճացի քհյ, հայր Սարգսի, ձեռ. Հմր 3227Դ., 1801 թ. - էջ 968
ՆԱՂԱՇ
– (Նախաշ) Եւլպէ, ծաղկող Հմր 3243 ձ-ի, 1575 թ. - էջ
1015, 1018
– Յովնաթան, տաղասաց, 1661-1722 թթ., Տաղք. «Գարուն
եղէվ քաղցըրայխոսի» - էջ 264, «Էր չեք խնդալ միոյ» էջ 1496, «Կանչէմք փողուն ահուզարօվ» - էջ 264, «Յորժամ եղեւ գարուն» - էջ 263, «Նոր ծաղկեալ ծառըն» - էջ
264, Տաղարան - էջ 1072, 1073, 1074, 1075, 1076,
1078, 1081, յշտկծ - էջ 1078
– Յակոբ, 1685/90- 1757 թթ., Տաղարան - էջ 1078, 1079, 1080
ՆԱՃԱՖ, խան Այրարատ նահանգի, ԺԷ. դ. - էջ 335, 339
ՆԱՆԱՂՈՒԶ, մայր Սարգսի, 1727 թ. - էջ 777
ՆԱՆԱՅ, քոյր Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի,
1532 թ. - էջ 151, 152
ՆԱՆԱՓԱՇԱՅ, ձ-ի յետին ստացող Հմր 3050 ձ-ի, 1615 թ. էջ 240
ՆԱՍԱՊ, որդի յետին ստացող Տիրացուի, 1367 թ. - էջ 1652
ՆԱՍԻՊ, յշտկծ - էջ 1060
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ՆԱՐԴԱՆ
– մայր յետին ստացող Յակոբ քհյ-ի, 1474 թ. - էջ 1397
– քոյր Աւետարանի գրիչ Յունան եպս-ի, 1500 թ. - էջ 15
ՆԱՐԻՆՋ, քոյր ստացող Մարիանոսի ի Նոր Ջուղայ, 1649 թ. էջ 691
ՆԱՑՎԱԼ, վկայ նուիրատուութեան, ԺԹ. դ. - էջ 242
ՆԱՒԱՍԱՐԴ, հանգուցեալ որդի Ֆռանգիազի, 1695 թ. - էջ 842
ՆԱՒԷ, ածշնչկն, հայր Յեսուի, յշտկծ - էջ 239, 447, 996,
1143, 1230, 1469, 1506, 1511, 1666
ՆԱՒՈՒՄ մարգարէ - էջ 1669
ՆԱՒՌԼՈՒՍ, եղբայր Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
ՆԱՔՈՎՐ կախարդ, յշտկծ ի Պատմութեան Բարաղամու եւ
Յովասափու - էջ 403, 1609
ՆԵԲՐՈՎԹ, թգւր Բաբելոնի - էջ 581
ՆԵԳԴԱՆԻԲՈՍ, մնրնկր - էջ 1615, 1616, յշտկծ - էջ 1618
ՆԵՂՈՍ հայր, Դ-Ե. դդ., Խրատք - էջ 117, 1065, 1211
ՆԵՄԵՍԻՈՍ Եմեսիացի, եպս. Եմեսու, Դ. դ., Վասն բնութեան
մարդոյ - էջ 830, Մեկնութիւն գրոցն բնութեան - էջ 1110
ՆԵՍՏՈՐ հերձուածող, մհ. 440 թ. - էջ 98, 130, 131, 191,
192, 193, 196, 197, 198, 202, 359, 362, 363, 378, 611,
619, 620, 862, 863, 1263, 1271, 1379, 1380, 1381, (Նեստորիոս) գրչփ. - էջ 1382
ՆԵՐՄԱՆ
– հայր ստացող Կիրակոս քհյ-ի, 1696 թ. - էջ 734
– որդի Նազարի, 1696 թ. - էջ 734
ՆԵՐՇԱՊՈՒՀ
– իշխան, Ե. դ. - էջ 817
– եպս. Մամիկոնէից, 551 թ., Կանոնք - էջ 1132
ՆԵՐՈՆ կայսր Հռոմայ, 54-68 թթ. - էջ 1138
ՆԵՐՍԵՀ
– Կամսարական իշխան, Ե. դ. - էջ 719
– Կոստանդնուպոլսեցի, Կամսարական պատրիկ, պատուիրատու, 1746 թ. - էջ 100, 614, նշում - էջ 362
ՆԵՐՍԷՍ
– Ա. Մեծ կթղկս Հայոց, 353-373 թթ., ի տաղս եւ ի գանձս
- էջ 176, 406, յշտկծ - էջ 239, 329, 1090, 1214, 1612,
1614, Վարք - էջ 311, 312, 350, 817, Յայտնութիւն
նշխարաց - էջ 312, Կանոնք - էջ 814, 815, 1064, 1132,
1133, մնրնկր - էջ 1010, 1013, գրչփ. - էջ 1616
– Բ. Բագրեւանդցի, կթղկս Հայոց, 548-557 թթ. - էջ 1265
– Գ. Տայեցի (Շինարար) կթղկս Հայոց, 641-661 թթ., ի
տաղս - էջ 679
– Դ. Շնորհալի (Կլայեցի) կթղկս Հայոց, 1166-1173 թթ.,
Աղօթք - էջ 488, 645, Բան առ եպիսկոպոսս եւ վարդապետս, համաւրէն դասս եկեղեցւոյ - էջ 294, 672,
Բանք չափաւ - էջ 937, 938, 1197, Գիր շրջաբերական - էջ
589, Գովասանութիւն Ներսեսի - էջ 939, Դաւանութիւն էջ 902, Թուղթ ընդհանրական - էջ 207, 235, 291, 292,
296, 449, 673, 1260, 1261, 1268, 1269, Թուղթք - էջ 236,
293, 294, 296, 348, 349, 591, 673, 674, ի գանձս - էջ
254, Ի հաւատոյ թղթէն Ներսէսի վերջնոյ կաթողիկոսի
Հայոց, որ առ Մանուիլ թագաւորն յունաց - էջ 1262,
1270, ի տաղս - էջ 679, Խոստովանութիւն հաւատոյ - էջ
203, 421, 809, 1050, Կանոն աւրհնութեան խաղողի - էջ
1459, Հանելուկք - էջ 939, Հաւատոյ թուղթ - էջ 377,
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Մեկնութիւն բանից Դաւթի փիլիսոփայի - էջ 641, 670,
885, Մեկնութիւն բանից Դաւթի փիլիսոփայի՝ Բարձրացուցէք ճառին - էջ 1256, Մեկնութիւն Մատթէի - էջ 651,
865 (ՊՊ), մնրնկր - էջ 509, 947, 1013, 1267, Յիշատակ
շնորհաց - էջ 347, Յիշատակարանք - էջ 809, 810, 1173,
Յիսուս Որդի - էջ 204, 205, 206, 1521, Նախադրութիւնք
խրատականք - էջ 237, Շարականք. «Աշխարհ ամենայն» - էջ 819, «Առաւաւտ լուսոյ» - էջ 819, «Արարիչ եւ
մարդասէր» - էջ 1623, ի շարականաց - էջ 204,Ողբ Եդեսիոյ - էջ 959, 960, 1091, 1092, Ողբերգութիւն վիպասանական - էջ 809, Պատմութիւն - էջ 1265, Վասն առաջաւորաց - էջ 350, Վիպասանութիւն - էջ 818, Տաղք եւ
գանձք. «Աղաչանաւք ընտրեալ դասին» - էջ 846, «Այսօր
Գաբրիէլ» - էջ 256, «Այսօր երեւի անտեսն» - էջ 246,
«Անարատ տաճար» - էջ 256, «Անեղ Որդին Հօր» - էջ
252, «Անմարմնոց հրեղինաց» - էջ 248, «Առաքեալքն
Աստուածորդւոյն» - էջ 255, «Աստուած անեղ» - էջ
1460, 1476, «Բարբառ աւետեաց» - էջ 246, «Եկայք,
զուարճացեալ» - էջ 250, «Եկեղեցի կաթուղիկէ» - էջ
254, «Երգ նոր աւետեաց» - էջ 247, «ԶՅոբ յիշեսցուք» էջ 256, «Ի յայս խորհուրդ» - էջ 255, «Ի Նիկիայ ժողով
դարձեալ» - էջ 256, «Խոստովանիմ Աստուած» - էջ 250,
«Խօսէր բանիւ նա» - էջ 255 «Կանայք արտասուոք» - էջ
253, «Հնչմամբ ձայնիւ» - 254, «Մարգարէից երկոտասան» - էջ 255, «Մարտիրոսաւքն անթիւ անձին» - էջ
846, «Յայսմ վայրի» - էջ 255, «Յիսուս փրկիչ կենարար» - էջ 251, «Յորժամ գրեալքն» - էջ 251, «Նոյն
Բանն» - էջ 255, «Նոյն ինքն` անդրանիկն» - էջ 248,
«Նոր աւետեաց» - էջ 251, «Նոր դրախտի քո» - էջ 249,
«Նոր դրախտին եկեղեցւոյ» - էջ 257, «Նոր եդեմ» - էջ
247, «Նոր իմն աւետեաց» - էջ 252, «Նոր ծաղիկ այսօր»
- էջ 247, «Նոր ծաղիկ բղխէ» - էջ 1475, «Նոր ծաղիկ
պայծառ» - էջ 254, «Նոր ձայն աւետեաց» - էջ 253,
«Նորահրաշ ծննդեան» - էջ 247, «Նորահրաշ տեսիլ» - էջ
255, «Նորոգաւղ հնութեանց» - էջ 819, «Նստեալ կանայքն ողբային» - էջ 249, 1481, «Որ ի լրման» - 253,
«Որ յիսներեակըն» - էջ 254, «Տէր փառաց անճառ» - էջ
247, «Տիրական տօնիւս» - էջ 251,, յշտկծ - էջ 206, 370,
454, 505, 590, 675, 676, 764, 940, 941, 943, 1012, 1059,
1134, 1138, 1197, 1269, 1271, 1272, 1334, 1357, 1375,
1595, 1637, նշում - էջ 299
– Լամբրոնացի, 1153-1198 թթ., Ատենաբանութիւն - էջ
173, 1521, Բանք Ժողովողի որդւոյ Դաւթի - էջ 300, Բացատրութիւն միաբանութեան սուրբ եւ ուղղափառ
հաւատոյ - էջ 683, 1593, Գովեստ ներբողական Ներսեսի Կլայեցւոյ - էջ 939, Դեսպանագնացութիւն - էջ 236,
296, 590, 673, թարգմ. Մեկնութեան Յովհաննու Յայտնութեան - էջ 55, Թուղթ առ Լեւոն իշխան - էջ 294,
Թուղթ առ Յուսիկ - էջ 296, 588, 673, ի բանից - էջ 296,
576, Իմաստութիւն Սողոմոնի - էջ 301, Խորհրդածութիւնք - էջ 300, 303, 304, 376, Մեկնութիւն Առակացն
Սողոմոնի - էջ 300, 1139, Մեկնութիւն աւետարանչին
Յոհաննու աղօթիցն - էջ 1136, Մեկնութիւն բանիցն Սողոմոնի - էջ 300, Մեկնութիւն ԲԺ.-ն մարգարէիցն - էջ
1138, Մեկնութիւն պատարագին - էջ 575, 586, 1166,
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Յիշատակարան տառիս գտնողի - էջ 1120, Բանք - էջ
1125, Նախերգանք խրատական - էջ 627, Պատասխանի
թղթոյն վարդապետին Տուտէորդւոյ - էջ 589, 592, Վարք
Նարեկացւոյ - էջ 244, Տաղք եւ գանձք. «Բարձրացուցէք
ըզՏէր» - էջ 256, «Ներսէս դրախտէն էր» - էջ 254, Քաղաքային օրէնք - էջ 1201, յշտկծ - էջ 301, 675, 690, 941,
943, 1012, 1140, 1261, 1262, 1269, 1271, 1522, 1658,
նշում - էջ 306, մնրնկր - էջ 509
– վրդ., 1215 թ. - էջ 1140
– Մշեցի, 1284 թ. - էջ 1141, 1142
– գրիչ, 1319 թ. - էջ 1142
– հայր յետին ստացող Տիրացուի, 1367 թ. - էջ 1652
– յշտկծ, 1384 թ. - էջ 1144
– Պալիանենց (Կիլիկեցի, Սսեցի), թարգմ. Գիրք գաւազանաց, ԺԴ. դ. - էջ 379-381
– քեռորդի Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
– կր., եղբայր Հմր 3202 ձ-ի ստացող Աւետիս վարդապետի, 1417 թ. - էջ 889
– վրդ., 1494 թ. - էջ 1118
– րաբունապետ, յշտկծ ի ցանկի րաբունապետաց - էջ 858
– գրիչ Հմր 3184Ա. ձ-ի, ԺԵ. դ. - էջ 830, 831
– կր., գրիչ Հմր 3338 ձ-ի, 1587 թ. - էջ 1417, 1419, 1420
– յշտկծ, 1593 թ. - էջ 1145
– (Նէրսէս) հայր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի,
ԺԶ. դ. - էջ 232
– (Նէրսէս) որդի Աւետարանի յետին գնող Սարգիս երէցի,
ԺԶ. դ. - էջ 232
– արքեպս. Բաղէշ քաղաքի, 1630 թ. - էջ 1146
– գրիչ Հմր 3160 ձ-ի, յԱւգար (Լօռի), 1633-1652 թթ-ի միջեւ
- էջ 743, 746
– Ա. Սեբաստացի, Կիլիկիոյ կթղկս, 1648-1654 թթ. - էջ
156, 511
– յշտկծ, 1655 թ. - էջ 15
– կթղկս, 1660 թ. - էջ 1650
– բանասէր, գրիչ Հմր 3182 ձ-ի, յԷջմիածին, 1675 թ. - էջ
821, 825
– քհյ, վերատեսուչ Կարսի, 1687 թ. - էջ 696
– եղբայր Խաչատուր քհյ.-ի, ԺԷ. դ. - էջ 233
– վրդ. Անձնապատցի, ԺԷ. դ., Ողբ. «Անըսկիզբն անճառ»
- էջ 393
– յետին նորոգող ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 524
– հայր Դաւիթ Մելանաւոր գրչի, 1716 թ. - էջ 1444
– վրդ., յետին ստացող Հմր 3002 ձ-ի, 1728 թ. - էջ 16
– (Նէրս) յշտկծ, 1774 թ. - էջ 1032
– ազգաւ Սահառու, ԺԸ. դ. - էջ 241
– որդի Կիրակոսի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
– քհյ, 1808 թ., թարգմանութիւն Նէոփիտոսի, գրիչ ի Եաշ էջ 1234, 1235, 1236
– Ե. Աշտարակեցի կթղկս Հայոց, 1843-1857 թթ., ի տաղս
- էջ 679, յշտկծ - էջ 705, 747, 1232
– յշտկծ, 1864 թ. - էջ 1431
– Տէր-Ներսիսեանց Գանձակեցի, մասնակից եղաւ Խաչակապի Սբ. Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնմանը,
ԺԹ. դ. - էջ 722
– տէր Ներսէսեանց, ԺԹ. դ. - էջ 1446
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– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1678
– գրչփ. - էջ 1440
ՆԵՓԹԱՂԻՄ, ածշնչկն - էջ 1138
ՆԵՔԴԱՆԻՓՈՍ - էջ 824
ՆԵՔՏԱՌԻՈՍ (Նեքտառ, Նեքտար) պատրիարք Կ. Պոլսի, Դ. դ.
- էջ 93, 94, 190, 191, 362, 605, 606, 861, 1134, 1262, 1270
ՆԷԵՄԱՆ, ածշնչկն - էջ 1428, 1429, 1434, 1435, 1436, 1667
ՆԷԵՍԱ, ածշնչկն - էջ 904
ՆԷՈՓԻՏՈՍ աղբյ, ԺԹ. դ., Գիրք ճակատամարտութեան
կամ ընտրողութեան - էջ 81, 1233, 1234, 1235, 1236,
նշում - էջ 82
ՆԷՐՍ գրիչ, վկայ վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 142
ՆԻԿԱՐ
– միաբան եղբայր Թորոս գրչի, 1568 թ. - էջ 1482
– կողակից ստացող Էլիէի որդի Գաբրիէլի, 1631 թ.- էջ 1576
– մեկենաս Յովհաննէս արքեպս-ի, 1742 թ. - էջ 1377
ՆԻԿՈԴԻՄՈՍ
– ածշնչկն - էջ 1143, 1568
– յշտկծ, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ
– (Նիկաւլ) մնրնկր - էջ 1615
– ի Պատմութեան Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ - էջ 1618
– (Նիկօլայոս) Ակառնանեաց թագաւոր - էջ 1494
– Զմիւռնացի, հայրապետ Միւռոնայ Լիկեացւոց, մհ. 326 թ.,
մնրնկր - էջ 1013
– վրդ. Լիւրացի, ի կարգէ Ֆրանչիսկեան, ԺԳ-ԺԴ. դդ.,
Մեկնութիւն Յովհաննու - էջ 43, 44, 46
– (Նիկօլ) Երուսաղէմի հայրապետ, մնրնկր - էջ 947
– (Նիկողոս) ծածկագր., ԺԶ. դ. - էջ 908
– հայր ստացող Ղազար վրդ.-ի, 1617 թ. - էջ 244
– (Նիկողոս) ստացող Հմր 3264 ձ-ի, 1633 թ. - էջ 1081,
1084
– (Նիկոլայոս) արք. Թորոսենց, 1660 թ. - էջ 1382
– (Նիկիւղայոս) թոռ գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի,
1671-1675 թթ. - էջ 1007, 1008
– (Նկիղոս) մհ. 1678 թ. - էջ 572
– (Նիկօլ) ծերունի, յշտկծ - էջ 644
– (Նիկիղաոս) որդի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– ուսուցիչ Դաւիթ Մելանաւոր գրչի, 1716 թ. - էջ 1444
– տէր, 1729 թ., կնքդրշմ - էջ 1540
– (Նիկօլայ) Ա. Պաւլովիչ, Ռուսաց կայսր, 1825-1855 թթ. էջ 672, 797, 1232, 1478
– եպս. Սսեցի, ստացող Հմր 3080Ա. ձ-ի, 1851 թ. - էջ 383, 388
– Բ., կայսր Ռուսիոյ, 1894-1918 թթ. - էջ 134
– Կարապետեան Արամեանց Վաղարշապատցի, ԺԹ. դ. էջ 750
– (Նիկողաոս) վրդ., յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1478
– Աւետիքեանց, ԺԹ. դ. - էջ 1608
– (Նիկօղոս) վրդ., յետին ստացող, ԺԹ. դ. - էջ 1648
ՆԻԿՈՄԱՔՍ, ի Պատմութեան Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ
- էջ 1618
ՆԻԿՈՄԻՔՈՍ, գրչփ. - էջ 37
ՆԻՆՈՍ (Նինու) թգւր Ասորեստանեաց - էջ 448, 1507, 1512
ՆԻՒՐԻԶԱԴ ԴԱԴԵԱՆ, մայր Խաչիկ Դադեան վրդ-ի, 1897 թ. էջ 1056
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ՆԻՒՔԱՐ, մար - էջ 714
ՆՈԻԼԻԱ, յշտկծ - էջ 907
ՆՈՅ նահապետ - էջ 44, 170, 343, 392, 444, 520, 629, 669,
710, 735, 969, 992, 1052, 1294, 1308, 1346, 1356, 1427,
1433, 1434, 1435, 1446, 1503, 1563, 1599
ՆՈՅԵՄԻ (Նուեմի) ածշնչկն - էջ 167, 1559
ՆՈՐԱՏՈՒՆԿ, գրիչ Հմր 3114 ձ-ի, 1642 թ. - էջ 553, 558
ՆՈՐԱՐԵՒ
– որդի ստացող Պարոնի, 1556 թ. - էջ 562
– յշտկծ, 1657 թ. - էջ 1654
ՆՈՐՇ, եղբայր յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ. դ. - էջ 1654
ՆՈՐՎԱՐԴ, թոռ ստացող Էլիէի, 1631 թ.- էջ 1576
ՆՈՐՏՈՒԿ, որդի Ծատուրի, 1588 թ. - էջ 1482
ՆՈՒԲԱՐ
– մայր գրիչ Սահակի, 1593 թ. - էջ 1487, 1488, 1489
– որդի Մուրատխանի եւ Մարիանոսի, մհ. 1649-ից առաջ
- էջ 690, 691
– դուստր Ալլահվերդու, ԺԸ. դ. - էջ 762
– մայր Աւետարանի յետին գնող տէր Գրիգորի, 1816 թ. էջ 20
– դուստր Աւետի եւ Թուխծամի, 1851 թ. - էջ 778
ՆՈՒՆԷ սրբ., ի կուսից Հռիփսիմեանց, Դ. դ. - էջ 85, 596, 1090
ՆՈՒՆԻԿ, մայր ստացող Մարիանոսի, 1649 թ. - էջ 690
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ
– կողակից Եղոյի, ԺԶ. դ. - էջ 1030
– (Նոնիֆար) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– կողակից Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
ՆՈՒՊԿԱՐ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1655
ՆՈՒՐԻԽԱՆ, քոյր ստացող Մինաս վրդ. Խախտեցու, 1729 թ. էջ 1395
ՆՈՒՐԻԿ, յետին ստացող, ԺԷ. դ. - էջ 1118
ՆՈՒՐԻՋԱՆ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1416
ՆՍԵԲՍԱՒԹԼ, քոյր Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
ՆՍԷՖ
– քոյր ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ. - էջ 223
– (Նսէֆիկ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1586

ՇԱԼԱԲԱՐ, հօրեղբայր Մխիթարի եւ Խաթունի, ԺԷ. դ. - էջ 232
ՇԱԽՈՒԽԷ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 137
ՇԱՀ ԱԲԱՍ - տե՛ս ԱԲԱՍ շահ
ՇԱՀ ՀՈՒՍԷԻՆ - տե՛ս ՀՈՒՍԷԻՆ շահ
ՇԱՀ ՍԱՖԻ - տե՛ս ՍԱՖԻ
ՇԱՀ ՍՈՒԼԷՅՄԱՆ - տե՛ս ՍՈՒԼԷՅՄԱՆ շահ
ՇԱՀԱԶԻԶ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ ԵՐՈՒԱՆԴ - էջ 704
ՇԱՀԱԿ Ա. Մանազկերտցի, կթղկս Հայոց, 374-377 թթ. - էջ
1220
ՇԱՀԱՄԻՐ Շահամիրեան, 1723-1797 թթ., Որոգայթ փառաց - էջ 511
ՇԱՀԲԷԿ, կին ձ-ի յետին գնող Յովանիսի, 1643 թ. - էջ 11, 12
ՇԱՀԲՈՒԴԱՂ (Շահպուտախ) որդի ստացող Մսրմէլիքի,
1462 թ. - էջ 231
ՇԱՀԳՈՒԼ, կողակից Յոհաննեսի, 1801 թ. - էջ 1413
ՇԱՀԶԱԴԱ
– (Շաղզատէ) մայր Աւետիք Ջուղայեցու, 1635 թ. - էջ 1624
– (Շահզատա) կողակից մեկենաս Գուլաղայի, 1663 թ. էջ 1249
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ՇԱՀԻՆ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
ՇԱՀԽԱԹՈՒՆԵԱՆՑ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ - էջ 308
ՇԱՀՆԱԴԱՐ (Շահնատար) վկայ նուիրատուութեան, ԺԹ. դ.
- էջ 242
ՇԱՀՆԱԶԱՐՈՎ ԲԱՂԴԱՍԱՐ - էջ 614
ՇԱՀՆԱՄ, քոյր Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի,
1532 թ. - էջ 151, 152
ՇԱՀՆՇԱՀ, հայր Մախրգրձելի, ԺԳ. դ. - էջ 138
ՇԱՀՆՈՒԱԶ խան, 1663 թ. - էջ 1250
ՇԱՀՈՒՄ, երկրորդ կին Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի, 1608 թ. - էջ 227
ՇԱՀՊԱԶ
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 762
– գրչփ. - էջ 1106
ՇԱՀՊԱՐՈՆ
– եղբայր յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ. դ. - էջ 1654
– աջակցել է Աւետարանի փրկագնմանը, ԺԷ. դ. - էջ 234
ՇԱՀՎԵՐԴԻ
– հայր Եկանի, 1698 թ. - էջ 696
– (Շահվէրտի) որդի Եկանի եւ Թանկազիզի, 1698 թ. - էջ 696
– հող է նուիրել Սանահնի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցուն, ԺԷ. դ. - էջ 141
– (Շահվերտի) պապ Ավթիլի, ԺԸ. դ. - էջ 143
ՇԱՀՐԱՄԻՐ, հայր Մարտիրոս երէց գրչի, ԺԷ. դ. - էջ 755
ՇԱՀՐԻՄԱՆ
– (Շարիման) որդի ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 841
– հայր Էվանեսի, ԺԷ. դ. - էջ 137
ՇԱՀՓԱՇԱ
– (Շախփաշէ) որդի ուսթայ Ալէքսանի եւ Լտիւխաթունի,
1462 թ. - էջ 231
– մայր Սարգիս Պալախաւրցու, 1629 թ. - էջ 1461
ՇԱՂԱՂ, դուստր Էլոյկումի, 1595 թ. - էջ 1420
ՇԱՂԱՒԱԹ
– (Շաղվաթ) յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
– որդի Փաշենց Մխիթարի, 1712 թ. - էջ 1583, 1587, 1588,
1589
– (Շաղաւայթ) եղբայր Փաշենց Մխիթարի, 1712 թ. - էջ
1588, 1589
ՇԱՂԲԷԿ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1490
ՇԱՄԱՄ
– կին ստացող Կիրակոս քհյ-ի, 1696 թ. - էջ 734
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՇԱՄԱՆԴՈՒԽՏ
– մայր Եկանի, 1698 թ. - էջ 696
– կենակից Գէորգեայ, ԺԷ. դ. - էջ 1399
– (Շամանդուխ) կենակից Ախալգօրեցի Խեչինի, ԺԷ. դ. էջ 1399
ՇԱՄԱՏԽԱԹՈՒՆ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՇԱՄԻՐԱՄ
– թագուհի - էջ 1295, 1296
– յշտկծ - էջ 1621
ՇԱՄՈՒՆԷ, ածաշնչկն, յշտկծ - էջ 1122
ՇԱՅՈՒՄ
– կողակից Վարդանէսի, 1677 թ. - էջ 1412
– կողակից ստացող Արեւի եղբայր Սահակի, 1677 թ. - էջ 1412
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ՇԱՅՔՐԱ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ՇԱՆՇԷ
– նուիրատու Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ. - էջ 139
– հայր Գօրգի, որ այգի է նուիրել Սանահնի ուխտին, ԺԷ. դ. էջ 141
ՇԱՊԱՆԿՈՒԼԻ, յետին ստացող, 1638 թ. - էջ 1407
ՇԱՊՈՒՀ
– Բ., Պարսից արքայ, Դ. դ. - էջ 359
– Բագրատունի, Թ. դ. - էջ 356, 365
ՇԱՏԻԿ, կողակից Առաքելի, ԺԷ. դ. - էջ 1398
ՇԱՏՊԷՐ, հայր Պապունայի, ԺԷ. դ. - էջ 141
ՇԱՐԱԲԱՆ, քոյր ստացող Զալու, 1683 թ. - էջ 1178
ՇԱՐԻԿ, մայր Սուլթանի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ՇԱՐԽԱԹՈՒՆ, յշտկծ, 1588 թ. - էջ 1483
ՇԱՐՄԷՍ (Աստուածաբանութիւն) յշտկծ - էջ 80
ՇԱՔԱՐԲԷԿ, եղբայր նորոգող Դաւթի, 1537 թ. - էջ 1450
ՇԵԿՈՅ, ախոռապետ, յշտկծ ի գործս Կարապետ եպս.-ի,
ԺԹ. դ. - էջ 219
ՇԵՐԳԻԼ, հայր Ռոստոմի, 1701 թ. - էջ 144
ՇԵՐՄԱԶԱՆ, որդի Մուշեղի, ԺԷ. դ. - էջ 143
ՇԻՕՇԲԷԿ, հայր Յովսէփ Սանահնեցի արքեպս. Արղութեանի, ԺԸ. դ. - էջ 145, 1287, 1677
ՇՄԱՒՈՆ
– ածշնչկն - էջ 329, 780
– երկրորդ եպիսկոպոս Երուսաղեմի, Ա. դ. - էջ 1262, 1271
– Աղուանից կթղկս, յշտկծ, 1498 թ. - էջ 226
– կթղկս, 1643 թ. - էջ 528
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 689
– վրդ., Հմր 3332 ձ-ի նորոգել տուող, 1713 թ. - էջ 1404
– (Շմայոն) լրացնող Սանահնի Քէոթուկի` ձեռ. Հմր 3031,
1719 թ. - էջ 133, 145
– սուրբ, ԺԸ. դ. - էջ 1585
ՇՄԷԼ, վերջին կողակից Գրիգոր մեկենասի, 1692 թ. - էջ 1273
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ
– (Շնոհւրո) մայր Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
– (Շնախաւոր) դուստր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ
1487, 1488
– (Շնայհաւոր) մայր Աւետարանի յետին գնող Սարգիս
երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– (Շնօֆոր) մայր ստացող Ղազար վրդ.-ի, 1617 թ. - էջ 244
– (Շնհաւր) մայր Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, 1631 թ. - էջ
664
ՇՈՒՇԱՆ
– Վարդենի, նհտ. 475 թ., ի տաղի - էջ 176, 180, Վկյբ. - էջ
644 (ՊՊ)
– կին ստացող Փիլիպպոսի, 1650 թ. - էջ 156
– հօրաքոյր ձ-ի յետին գնող Մէլիքսէթի, 1728 թ. - էջ 16
ՇՈՒՇՈՒԼԻՍ, վկայ վաճառքի, ԺԸ. դ. - էջ 143
ՇՈՒՔՐԱՆ, մայր մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ 1449

ՈԶԻԱՅ թգւր - էջ 158, 581
ՈԼԻՄՊԻԱԴԱ, մայր Աղեքսանդր Մակեդոնացու, Ք. ա. Դ. դ. էջ 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, մնրնկր - էջ 1615
ՈՀԱՆՋԱՆ, եղբայր Դաւիթ ստացողի, 1692 թ. - էջ 1273
ՈՆՕՐԻՈՍ, որդի Թէոդորոս Մեծի - էջ 94
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ՈՍԿԱՆ
– Երեւանցի, 1614-1674 թթ., թարգմանող Քերականութեան Թումայի Իտալացւոյ - էջ 1642, 1648
– հայր Աւետարանը նորոգել տուող Մխիթարի, 1655 թ. էջ 15
– դպիր, գրիչ Հմր 3146 ձ-ի, ի Կարս, 1687 թ. - էջ 691, 695, 696
– վրդ., առաջնորդ Ուշոյ վանքի, ԺԷ. դ. - էջ 336
– երէց, գրիչ Հմր 3207Ա. ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 909, 910
– քհյ, յշտկծ - էջ 1276
– որդի Կիրակոսի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1068
– որդի Արարքցի տէր Մխիթարի, գրչփ. - էջ 772
– գրչփ. - էջ 1069, 1070
– դպիր, գրչփ. - էջ 1608
ՈՍԿԱՆԵԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ - էջ 958
ՈՍԿԱՆԵԱՆ ՆԻՆԵԼ - էջ 834
ՈՍԿԵԱՆՔ, նհտ. 100 թ. - էջ 249, 1090, 1277, մնրնկր - էջ 1013
ՈՍԿԻ
– (Ոսկօ) յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– կոկող եւ տողող Աւետարանի, կին Միքայէլ երէց գրչի,
1684 թ. - էջ 17, 18
– կին ձ-ի յետին գնող Յակոբ Թումայունց Ծատուրեանի,
1813 թ. - էջ 1034
– տրց, գրչփ. - էջ 1462
ՈՍԿԻԽԱՏ, յշտկծ, 1801 թ. - էջ 1413
ՈՎՍԱՆ, յշտկծ, 1733 թ. - էջ 1182
ՈՎՍԷ մարգարէ - էջ 378, 456, 1256, 1315, 1322, 1338, 1358
ՈՎՐԵՍԴ, որդի յետին ստացող Շապանկուլու, 1638 թ. - էջ 1407
ՈՐՈԳԻՆԷՍ (Երոգինոս, Որիատան) 185-253 թթ., մատենագիր, Ի թղթոցն Պօղոսի - էջ 39, 48, ի բանից - էջ 377,
418, յշտկծ - էջ 603, 903, 1627, Խօսք Երոգինոսի յԵրգս
Երգոց մեկնութիւն - էջ 934, 1339
ՈՒԴԵՆՐԻՅՆ Մարկոս Անտոնիոս վան դէն (Marcus Antonius
v. d. Oudenrijn) - էջ 46, 738, 1315, 1317
ՈՒԶՈՒՆ, յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
ՈՒԼԻՆԱՂԱ, մայր Սիմոնի, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ՈՒԼՈՒԲԱԲ
– (Ուլուպաբ) հանգուցեալ եղբայր Տէրաւագի, 1532 թ. - էջ
151, 152
– (Ոյլոյբապ) հանգուցեալ եղբօրորդի Տէրաւագի, 1532 թ.
- էջ 151, 152
ՈՒԼՈՒԽԱՆ, որդի Քուրդիկի, ԺԸ. դ. - էջ 143, 144
ՈՒԽՏԱՆՈՍ, յշտկծ - էջ 1213
ՈՒՂԼԱՆԱ, թոռ ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
ՈՒՂՂՈՍ, ի Պատմութեան Աղեքսանդրի, մնրնկր - էջ 1617
ՈՒՂՈՒՍՈՒԼԹԱՆ, մայր Ներսէս գրչի, ԺԷ. դ. - էջ 747
ՈՒՂՈՒՐ, դուստր Սարգսի, 1727 թ. - էջ 778
ՈՒՄԱՐ, յշտկծ - էջ 895
ՈՒՄԷԿ, հայր Համզէի, ԺԷ. դ. - էջ 137
ՈՒՄԻՐՇԱՏ, յշտկծ, 1537 թ. - էջ 1450
ՈՒՍՈՒԲԷԿ, եղբայր նորոգող Դաւթի, 1537 թ. - էջ 1450
ՈՒՍՈՒՖ, որդի յետին ստացող Մարտիրոսի, ԺԶ. դ. - էջ 1096
ՈՒՍՏԻԵԱՆ, մայր Եղիա գրչի, 1703 թ. - էջ 1319
ՈՒՏԻԷ ԲԵՌՆԱՐ - էջ 9, 1396, 1403, 1406
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ՈՒՐԲԱՆՈՍ
– Զ., պապ Հռոմայ, 1378-1389 թթ. - էջ 380
– Ը., պապ Հռոմայ, 1630 թ. - էջ 1146
ՈՒՐԻԱ, ածշնչկն - էջ 1427, 1430, 1434, 1436
ՈՒՐԻԷԼ հրեշտակ, ի Վեցհազարեկի - էջ 983
ՈՒՐՈՒՂԷ (Ուրուղլէ) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 451, 452
ՈՒՐՍԱԿԻՈՍ հերձաբան ի Սինկիդոնէ, Դ. դ. - էջ 189

ՉԱՄՉԵԱՆ ՄԻՔԱՅԷԼ վրդ. - էջ 258, 742
ՉԷՇՄ, կին Գուլապի, 1608 թ. - էջ 227
ՉԷՍԱՐ, հայր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 240
ՉԻՉԱԿ, երկրորդ կին Ճիլաւի, 1664 թ. - էջ 273
ՉՈՐԱԿԱՐԱՆՔ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 142
ՉՕՄԱՐ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031

ՊԱԼԱՏԻ միայնակեաց - էջ 161
ՊԱԼԻ, յշտկծ - էջ 963
ՊԱԼՕՍ, եղբայր Սմբատի, 1683 թ. - էջ 143
ՊԱԿԼԱՐ Յարումանց, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1495
ՊԱՂԱԿ պապ Հռոմայ (՞) - էջ 644
ՊԱՂԻ
– եղբայր Փիանդէի, 1664 թ. - էջ 273
– եղբայր յետին նորոգող Ներսէսի, 1684 թ. - էջ 524
ՊԱՂՏԱՍԱՐ
– եղբայր Յովհաննէս Զ. Աղուանից կթղկս-ի, ԺԵ. դ. - էջ 676
– դպիր Կոստանդնուպոլսեցի, 1683-1786 թթ., Համառօտ
մեկնութիւն յաղագս տրամաբանութեան - էջ 657, 1471,
յշտկծ - էջ 1365, Տաղ. «Քեզ, ո՛վ փեսայդ եկեղեցւոյ» - էջ
1497
– աբղյ Ղրիմեցի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3236 ձ-ի, 1753 թ. էջ 987, 991, կնքդրշմ - էջ 992
– ամիրա Գասպարեան, ստացող Հմր 3298 ձ-ի, 1839 թ. էջ 1233, 1234
ՊԱՂՏԻՆ, Երուսաղեմի ֆռանկ թգւր - էջ 321
ՊԱՊ
– թգւր, 370-374 թթ. - էջ 339
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1416
– որդի Նուրիջանի, ԺԶ. դ. - էջ 1416
– յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
– Աղեքսանդրացի - էջ 1124
– (Պապէ) որդի Ջումաց Թամազի, 1693 թ. - էջ 144
– զօրապետ, ԺԸ. դ. - էջ 1229
– (Պապօ) յշտկծ - էջ 1439
– (Պապօ) յշտկծ, ԺԹ. - էջ 1414
ՊԱՊԱ
– հայր Մանուչարի - էջ 911, 1176 (ՊՊ)
– (Պապայ) հայր Փիրղուլիի, 1700 թ. - էջ 558
– փաշա, 1815 թ. - էջ 1510
– (Պապոյ) գրչփ. - էջ 242
ՊԱՊԱՃԱՆ
– յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
– որդի Մարգարէի եւ Նազլուխանի, 1655 թ. - էջ 15
ՊԱՊԷՍ, յետին գնող Հմր 3189 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 852
ՊԱՊՈՒՆԱՅ
– (Պապունոյ) յշտկծ, 1694 թ. - էջ 135
– (Պապունէ) որդի Շատպէրի, ԺԷ. դ. - էջ 141
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ՊԱՏԻՐ, իր որդի Վարդանի հետ ստացել են Հմր 3058 Աւետարանը, 1664 թ. - էջ 271, 273
ՊԱՏԿԱՆԵԱՆ ՔԵՐՈՎԲԷ - էջ 246
ՊԱՏԿԱՆԵԱՆՑ
– Գաբրիէլ քհյ, 1802-1889 թթ., գրիչ եւ հեղինակ, Հնաստեղծութիւնք, Հայկերգ - էջ 1597, 1598, 1599
– Ռափայէլ, 1830-1892 թթ. - էջ 1445
ՊԱՏՐԻԿՈՍ, եպս. Պրուսիա քաղաքի - էջ 929
ՊԱՐԱՍՔԵՒԱ նհտ. - էջ 1373
ՊԱՐԵԳ, եղբայր Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի,
1608 թ. - էջ 227
ՊԱՐԷՏ նահապետ - էջ 1599
ՊԱՐԻԿՈՐԻՈՍ վանահայր, Ե. դ., յշտկծ ի թղթի Կիւրղի - էջ 201
ՊԱՐՈՅՐ առաջին թգւր Հայկազն, Ք. ա. 748 թ. - էջ 1599
ՊԱՐՈՆ
– ստացող Հմր 3115 ձ-ի, 1556 թ. - էջ 559, 562
– յշտկծ, 1626 թ. - էջ 1022
ՊԱՐՈՆԼՈՒՍ, յշտկծ ի տաղի Վրթանէս վրդ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 399
ՊԱՐՍԱՄ
– ճգնաւոր - էջ 333, 335
– հայր ստացող Ստեփանոսի, 1593 թ. - էջ 1486, 1488
– գրիչ Հմր 3131 ձ-ի, ի Տումարզայ, 1633 թ. - էջ 643, 646
ՊԱՒԵԼ Պետրովիչ, արքայորդի Ռուսաց, 1765 թ. - էջ 466
ՊԱՒԼԷ Շառնախեցի, յետին ստացող Հմր 3175 ձ-ի, 1863 թ.
- էջ 804
ՊԱՓՆՈՏԻՈՍ
– սուրբ - էջ 1374
– (Պափնոտ) միայնակեաց - էջ 84, 595
ՊԱՔՄՈՍ հայր, սրբ. - էջ 120
ՊԵՄԵՆ միայնակեաց - էջ 162
ՊԵՏԱՅ, յշտկծ - էջ 1570
ՊԵՏՐՈՍ
– առաքեալ, յշտկծ - էջ 35, 109, 148, 168, 273, 302, 321,
329, 380, 382, 383, 419, 420, 443, 520, 541, 589, 593,
624, 628, 850, 892, 913, 916, 989, 1053, 1061, 1089,
1138, 1271, 1275, 1299, 1312, 1333, 1349, 1558, 1560,
1565, 1574, 1595, 1613, 1643, 1670, Թուղթք - էջ 205,
207, 208, 228 (ՊՊ), 418, 654, ի գանձս - էջ 253, տօն էջ 410, մնրնկր - էջ 537, 1010, 1012, 1054, 1055, 1097,
1541, ի Յայսմաւուրս - էջ 703 (ՊՊ), բառք ի գրոց - էջ
780, ի քարոզս - էջ 1211, 1356, 1358, 1360, 1432, 1504,
1635, 1636, 1644, գրչփ. - էջ 1616
– հայրապետ Աղեքսանդրիայի, նհտ. 399 թ. - էջ 90, 92,
190, 321, 601, 604, 1252, 1263, 1268, 1271, ի գանձս էջ 248, Թուղթք - էջ 357, 358, 366, 367
– Սեբաստացի, եղբայր Բարսեղ Կեսարացու - էջ 91, 603
– յշտկծ ի ցանկի Անտիոքայ հայրապետաց - էջ 329
– եպս. Սիւնեաց, Ե. դ. - էջ 353
– Ա. Գետադարձ կթղկս Հայոց, 1019-1058 թթ. - էջ 295, 383
– Գանիզ - էջ 66
– հերետիկոս, ԺԲ. դ. - էջ 79
– Արագոնացի, ֆրա, մհ. 1347 թ., Գիրք յաղագս մոլութեանց
- էջ 160, 1315, 1317, Վասն Է. մահու չափ մեղաց - էջ
520, 764, Համառօտ հաւաքումն վերլուծութեան Վեց
սկզբանց գրոց - էջ 637, Քարոզք - էջ 762, յշտկծ - էջ 763
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– աբղյ, աշակերտ Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
– աբղյ, յշտկծ, ԺԵ. դ. - էջ 1654
– մհտ., 1556 թ. - էջ 562
– վրդ. ի Կարկառ, մհ. 1589 թ.-ից առաջ - էջ 371
– (Պէտրոս) հանգուցեալ որդի Աւետարանի յետին գնող
Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– եղբայր Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– քհյ, յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1146
– երէց, ստացող Հմր 3368 ձ-ի, 1639 թ. - էջ 1535, 1539
– որդի ստացող Ծատուրի, 1644 թ. - էջ 1676
– որդի Գօրգի, 1649 թ. - էջ 691
– եպս. Գերմանիկէի, 1650 թ. - էջ 156
– Խանձկեցի, Աղուանից կթղկս, 1653-1675 թթ, ստացող
Հմր 3196 ձ-ի, 1655 թ. - էջ 871, 872, 873, յշտկծ - էջ 788
– հայր մեկենաս Գուլաղայի, 1663 թ. - էջ 1249
– թոռ գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 1671-1675 թթ. էջ 1007, 1008
– մաքսապետ Անտիոք քաղաքի - էջ 1060
– վկայ վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 143
– (Պէտրոս) հանգուցեալ որդի Խաչատուր քհյ.-ի եւ
Գարխանի, ԺԷ. դ. - էջ 233
– որդի Ասատուրի եւ Գուզալի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– վրդ., գրիչ եւ ստացող Հմր 3155 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 733, 736,
կնքդրշմ, 1673 թ. - էջ 736
– ստացող Հմր 3183 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 825, 830
– Թիֆլիզեցի, ԺԷ-ԺԸ. դդ., Վարդապետութիւն ճշմարտութեան - էջ 1570, 1574
– Նախիջեւանցի Բերդումեան (Բերթումեան, Փերթումեան) - Աղամալեան, 1720/2-1787 թթ., Աղբիւր բացեալ
- էջ 466, 468, 469, 1097, 1099, 1100, 1101, 1160, 1169,
1171, 1172, 1527, 1626, 1631, Կշիռ արդարութեան - էջ
513, 1535, 1536, յշտկծ - էջ 516, 651, 1550, Քարոզ
տարեկան - էջ 1424, Անուանք սոփերաց - էջ 1549, Գիրք,
որ կոչի Աստուածանմանութիւն - էջ 1549
– երէց, ձեռագիրը գերութիւնից ազատող, 1723 թ. - էջ 696
– յշտկծ - էջ 1077
– կնքդրշմ, 1736 թ. - էջ 866
– հայր գրիչ եւ ստացող Յովհաննէս Չարստանեան
Ջուղայեցու, 1740-1741 թթ. - էջ 1492
– յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– տրց, յետին ստացող Հմր 3063 ձ-ի, 1769 թ. - էջ 301, 302,
304
– Չմշկածագցի, ամիրա, 1770 թ. - էջ 352
– (Պէտրովիչ) որդի Կատարինէ Ռուսաց թագուհու, 1773 թ. էջ 1632
– յշտկծ, 1780 թ. - էջ 762
– վրդ. Ղափանցի, վխճ. 1784 թ., յշտկծ - էջ 961, Տաղ.
«Կանայք ամենայն քուրք իմ սիրական կան» - էջ 962,
Տաղարան - էջ 1287, 1288, 1293
– եպս. Վերին Ագուլիսի վանքի, 1785 թ. - էջ 782
– յշտկծ, 1795 թ. - էջ 1148
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– Մադաթօվ, ԺԸ. դ. - էջ 1105
– մեծատուն, Պատմութիւն անողորմ Պետրոսի - էջ 1277
– տէր, վանքի միաբան, ԺԸ. դ. - էջ 1467
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– կնքդրշմ, 1802 թ. - էջ 944
– հայր Աւետարանի յետին գնող տէր Գրիգորի, 1816 թ. էջ 20
– որդի Աւետարանի յետին գնող տէր Գրիգորի, 1816 թ. էջ 20
– Շահումեան, Զմիւռնացի, ձեռագիր է նուիրել Ղուկաս
վրդ.-ին, 1821 թ. - էջ 648
– Տէր-Բարսեղեան, գրիչ Հմր 3363 ձ-ի, ի Շիրակ, 1823 թ. էջ 1523, 1526
– Զաքարեան Ֆիլիպեցի, գրիչ Հմր 3300 ձ-ի, ի Ֆիլիպէ,
1834 թ. - էջ 1240, 1243, 1244
– յշտկծ - էջ 635
– յշտկծ, 1838 թ. - էջ 766
– ստացող Հմր 3398 ձ-ի, 1838 թ. - էջ 1671, 1672
– վրդ., գրիչ Հմր 3030 ձ-ի, ի Պրուսա, 1854 թ. - էջ 129, 132
– քհյ, յշտկծ, 1860 թ., 1863 թ. - էջ 1068
– վրդ., կնքդրշմ - էջ 532
– կնքդրշմ - էջ 544
– վրդ., կնքդրշմ - էջ 549
– ննջեցեալ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
– յշտկծ ի Դատաստանագրի Աստրախանի հայոց, ԺԹ. դ.
- էջ 703
– յշտկծ, ԺԹ. դ.- էջ 1048
– որդի Նազարէթի, ԺԹ. դ. - էջ 1351
– քհյ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1495
– գրչփ - էջ 524
– (Պետոյ) գրչփ. - էջ 878
– գրչփ. - էջ 1022, 1418
ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ԵԶՆԻԿ եպս. - էջ 29, 38, 41, 46, 48, 735, 928,
1384
ՊԵՏՐՈՍՋԱՆ, որդի հայր Դաւիթ ստացողի, 1692 թ. - էջ 1273
ՊԵՐԳԻՄՈՍ ԱԳՍԱՂԻՈՍ, յշտկծ ի թղթի Ակակայ, Ե. դ. - էջ
358, 367
ՊԵՐՃ, յշտկծ ի Սիրոյն զբօսարան - էջ 385, 386
ՊԵՐՈԶ, Պարսից արքայ, Ե. դ. - էջ 796
ՊԷԿԶԱԴԷ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 646
ՊԷՋԱՆ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
ՊԷՐԷՆԿԱՐԻՈՍ հերետիկոս, ԺԱ. դ. - էջ 79
ՊԷՐԻԱՆԴՐՈՍ Կորնթացի, իմաստասէր - էջ 1333
ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ ՀԱՅԿ - էջ 900
ՊԻՀՌՈՆ - էջ 128
ՊԻՂԱՏՈՍ Պոնտացի, Ա. դ., յշտկծ - էջ 46, 109, 617, 780,
1057, 1256, 1385, 1389, 1466, 1669, յԱւետարանի - էջ
185, 224, 414, 420, 552, 565, 571, 695, 733, 760, 1047,
1096, 1475, 1486, Թուղթ առ Տիբերիոս - էջ 326, 1237,
1263, մնրնկր - էջ 1055, 1175
ՊԻՄԷՆ, հայր սրբ., մհ. 451 թ. - էջ 118, Ճառ - էջ 418
ՊԻՆԴՈՐՈՍ, յշտկծ - էջ 1619
ՊԻՈՍ Է. պապ Հռոմայ, 1800-1823 թթ. - էջ 1592
ՊԻՌՈՆ (Պիհտոն) իմաստակ - էջ 1491
ՊԻՍՈՍ, Հարցմունք - էջ 238
ՊԻՏՏԱԿՈՍ Միդիլենացի, իմաստասէր - էջ 1333
ՊԻՒԱԶԵԱՆ ԷՄԱՆՈՒԷԼ - էջ 969
ՊԻՒԹԱԳՈՐԱՍ ՍԱՄՈՍԱՑԻ իմաստասէր, Ք. ա. մօտ 570 մօտ 500 թթ. - էջ 636, 866, 1178, 1393, 1524
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ՊԼՕԶԻՈՍ, Աղօթք - էջ 66
ՊՂԱՏՈՆ
– իմաստասէր, Ք. ա. 427-347 թթ. - էջ 113, 636, 638, 668,
669, 866, 895 (Յիկոնացի), 1165, 1333, 1356, 1393,
1394, 1502, 1532, 1572
– (Պլատոն) արքեպս. Ռուսաց, 1765 թ. - էջ 465, 466
ՊՂՈԴԻՈՍ արագընթաց - էջ 97, 609
ՊՆԵԱԹ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
ՊՈՂԻԿԱՐՊՈՍ հայրապետ, նհտ., յշտկծ, 155 թ. - էջ 79, 411
ՊՈՂՐԱՏ ԱՄԱՍԱՑԻ, յշտկծ - էջ 895
ՊՈՍԻԱՆՈՍ, ի Պատմութեան Աղեքսանդրի - էջ 1618,
մնրնկր - էջ 1615
ՊՈՎՐՈՍ, թգւր Հնդկաց - էջ 1621, մնրնկր - էջ 1617
ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ վրդ. - էջ 398
ՊՈՐՓԻՒՐ իմաստասէր, 232-303 թթ., Ներածութիւն ստորոգութեանցն Արիստոտէլի - էջ 127, 633, 634, 641, 642,
յշտկծ - էջ 635, 638, 640, 658, 666, 838, Գրիգորի Տաթեւացւոյ Համառօտ տեսութիւն ի գիրս Պորփիւրի - էջ 930,
933, յշտկծ - էջ 935, գրչփ. - 936, Հարցմունք եւ պատասխանիք վասն Ներածութեան Պորփիւրի - էջ 1285
ՊՈՐՓԻՒՐՈՍ հերձուածող, Ե. դ. - էջ 202
ՊՈՒՃՈՒՐ, յշտկծ - էջ 1176 (ՊՊ)
ՊՌԻԿԻԹՏԵԱՅ երանուհի - էջ 65
ՊՌՈԿԻՊՈՍ բռնակալ, Դ. դ. - էջ 89, 600
ՊՏՂՈՄԷՈՍ
– Լագոս, Ք. ա. 367-283 թթ., յշտկծ - էջ 1125, մնրնկր - էջ
1617
– յշտկծ - էջ 725, 726
ՊՐՈԲԱՍ, յշտկծ ի ցանկի Եփեսոսի հայրապետաց - էջ 321
ՊՐՈԽՈՐՈՆ
– աշակերտ Յովհաննու աւետարանչի, մնրնկր - էջ 9, 13,
17, 689, 840, 871, 1097, 1175, 1395, 1405, 1408, 1410,
1418, 1441, 1651, 1675
– վրդ., գրիչ եւ ստացող Հմր 3092 ձ-ի, յԵրուսաղէմ, 1743 թ.
- էջ 475, 478
ՊՐՈԿՂ (նաեւ Պրոկղոս) պատրիարք Կ. Պոլսի, 434-446
թթ., յշտկծ - էջ 30, 98, 99, 126, 611, 612, 613, 658, 834,
835, 836, 840, 861, 932, 1601, ի մեկնութենէ - էջ 61,
125, 657, Ճառ - էջ 191, 362, Մեկնութիւն գրոցն Պրոկղի
- էջ 929, 1649, Ի Յաղագս Կաղանդաց գիտութենէ - էջ
1120, Ի գրոց պատճառաց - էջ 1148
ՊՕԷՍԻՈՍ, յշտկծ - էջ 1310
ՊՕԼԷՄՕՆ Աթենացի, իմաստասէր - էջ 1333
ՊՕՂԻՆՈՍ
– եպս. Անտիոքայ, Դ. դ. - էջ 93, 99, 605
– բդեշխ ի Նիկիայ, Դ. դ. - էջ 188
ՊՕՂՈՍ
– (Պողոս) առաքեալ, յշտկծ - էջ 36, 40, 48, 68, 80, 112,
273, 302, 337, 350, 360, 368, 416, 418, 420, 429, 450,
454, 520, 540, 593, 615, 630, 654, 666, 703, 764, 895,
918, 928, 974, 992, 1088, 1089, 1111, 1121, 1123, 1125,
1130, 1137, 1138, 1161, 1223, 1257, 1271, 1274, 1275,
1299, 1317, 1368, 1370, 1428, 1435, 1438, 1456, 1457,
1543, 1549, 1555, 1557, 1565, 1571, 1574, 1578, 1631,
1670, ի Մեկնութենէ - էջ 47, 1125, նշում - էջ 49, Թուղթք
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- էջ 74, 123, 168, 222, 228 (ՊՊ), 299 (ՊՊ), 337, 338,
411, 445, 569, 644 (ՊՊ), 645 (ՊՊ), 951 (ՊՊ), 1089,
1164, տօն - էջ 410, ի ճառս - էջ 437, 438, մնրնկր - էջ
544, 1010, 1012, 1015, 1541, գրչփ - էջ 698, բառք ի
գրոց - էջ 781, Եւթաղ՝ Գլուխք թղթոցն Պաւղոսի - էջ
1015, 1016, ի քարոզս - էջ 1324, 1347, 1349, 1356,
1358, 1504, 1509, 1628, 1630, 1635, Յովհաննու Ոսկեբերանի եւ Եփրեմի Ասորւոյ մեկնութիւն թղթոցն Պօղոսի
- էջ 1549, 1550, 1551, 1552
– Սամոստացի հերձուածող, Գ. դ. - էջ 130, 192, 197
– հայրապետ Կ. Պոլսոյ, Դ-Ե. դդ., յաջորդել է Աղեքսանդր
եպս.-ին - էջ 86, 87, 92, 93, 190, 597, 604
– եպս. նաւատիանոսաց - էջ 612
– եպս. Եմեսիոյ, Ե. դ. - էջ 199, Ճառ - էջ 200
– Աղեքսանդրացի, Զ. դ. - էջ 423
– վրդ. Տարօնացի, ԺԲ. դ., Ընդդէմ հերձուածոյն Քաղկեդոնի - էջ 360, 367, 860, Սակս ժողովոց - էջ 365, Թուղթ
առ Թէոփիստիայ - էջ 615, 620, յշտկծ - էջ 864
– յշտկծ ի գիր աւձահարի - էջ 323, 1029
– յշտկծ, 1556 թ. - էջ 562
– գրիչ յիշատակարանի Հմր 3047 ձ-ի, ԺԶ. դ. - էջ 223
– հանգուցեալ որդի Աւետարանի յետին գնող Սարգիս
երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– քհյ, յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1146
– խջյ, Աստրախանից, Աւետարանի համար Խազանում
թուղթ է գնել, 1642 թ. - էջ 21
– (Պողոս) Ջուղացի, յշտկծ, 1648 թ. - էջ 1510
– որդի Գօրգի, 1649 թ. - էջ 691
– յշտկծ յԷնկիճաղալայ, 1650 թ. - էջ 156
– դպիր, նախշարար, 1696 թ. - էջ 777
– յշտկծ - էջ 321
– (Պօլոս) յշտկծ - էջ 321
– վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 137
– յիշատակագիր, ԺԷ. դ. - էջ 378
– գրիչ Հմր 3263 ձ-ի, ի Կ. Պոլիս, 1728 թ. - էջ 1071, 1082
– Լուստրացի, յշտկծ - էջ 1375
– (Պողոս) Աղեքսանդրացի, յշտկծ - էջ 1375
– յշտկծ - էջ 635
– եղբայր յետին ստացող Ղուկաս աբեղայի, 1742 թ. - էջ 1408
– Պօղոս Վանեցի, պատրիարք յԵրուսաղէմ, 1768-1775 թթ.
- էջ 1631
– (Պողուս) հայր Բաղդասարի, յշտկծ, 1776 թ. - էջ 1179,
գրչփ. - 1180
– որդի Զաքէի, ԺԸ. դ. - էջ 529
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– յետին ստացող Հմր 3200 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 883, 884
– (Պօղօս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1402
– աբղյ, գրիչ Հմր 3350 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 1467, 1470
– տրց, ԺԸ-ԺԹ. դ. - էջ 1186
– Անդրիանուպոլսեցի, պատրիարք Կ. Պօլսի, 1815-1823
թթ., մհ. 1853 թ. - էջ 81, 129, 1185, 1186, 1189, 1235,
1242, 1299, 1634
– Մինասեան, յշտկծ, 1838 թ. - էջ 766, 1671, 1672
– Ֆիզիքայ, գրիչ եւ հեղինակ Հմր 3088 ձ-ի, ի Կ. Պոլիս,
1851 թ. - էջ 463, 464, 466
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– քհյ. Բեդելեան, միաբան Նոր Նախիջեւանի Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցու, Սուրբ Էջմիածնի մատենադարանին
նուիրել է Հմր 3264 ձ-ը, 1899 թ. - էջ 1084
– վարդապետ, կնքդրշմ - էջ 822, 1118, 1604
– հայր յետին յիշատակագիր Արազի, ԺԹ. դ. - էջ 241
– եղբայր յետին յիշատակագիր Արազի, ԺԹ. դ. - էջ 241
– ննջեցեալ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
– Նունիեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
– վրդ. Թնկրեան, աշակերտ Մ. վրդ. Չամչեանի, ԺԹ. դ. - էջ
1593
– եպս., յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1605
– գրչփ - էջ 530, 586, 1022, 1082, 1260
ՊՕՂՈՍԵԱՆ ՖՐՈՒՆԶԷ - էջ 697
ՊՕՂՐԱՏ, յշտկծ ի Բժշկարանի - էջ 258
ՊՕՂՔԵՐ, քոյր Թէոդոս արքայի, Ե. դ. - էջ 383
ՊՕՂՕՎՆ, յշտկծ - էջ 1131
ՊՕՆԻՖԱՑԻՈՍ Թ., պապ Հռոմայ, 1389-1404 թթ. - էջ 380
ՊՕՌԷ ԷՕԺԷՆ, 1840 թ., Պատմութիւն աւերակացն Անւոյ էջ 353, 354
ՊՕՍԻԴՕՆ, յշտկծ ի թղթի Կիւրղի - էջ 192

ՋԱԼԱԼ
– պապ Աղուանից Յովհաննէս Զ. կթղկս-ի, ԺԵ. դ. - էջ 671,
676
– եղբայր Աղուանից Յովհաննէս Զ. կթղկս-ի, ԺԵ. դ. - էջ 676
ՋԱԼԱԼԵԱՆ ՍԱՐԳԻՍ - էջ 480
ՋԱՄԱԼ, հայր ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412
ՋԱՄԷԼԻ (Ջամէլէ) յշտկծ, ԺԳ. դ. - էջ 135
ՋԱՆ, հայր գրիչ Ոսկանի, 1687 թ. - էջ 696
ՋԱՆԱԶԻԶ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 911
ՋԱՆԱՂ, դուստր ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412
ՋԱՆԱՅՋԱՆ, դուստր Մէլքէսէթի եւ Մարիամի, ԺԸ. դ. - էջ 756
ՋԱՆԳԻԶ խան, գրչփ., ԺԹ. դ. - 742
ՋԱՆԻԲԷԳ (Ճանիբէկ) Որդի Օզպէկ խանի, խան Ոսկէ Հորդայի, 1346-1358 թթ. - էջ 171
ՋԱՆԻՆ, եղբայր Մուրատի, ԺԷ. դ. - էջ 141
ՋԱՆԽԱԹՈՒՆ
– (Ճանխաթուն) կին Աւետարանի յետին ստացող Կիրակոսի, ԺԶ. դ. - էջ 231
– կողակից ստացող Էլիէի եղբայր Սէնտիկի, 1631 թ. - էջ 1576
– (Ջանխաթ) դուստր Աւետարանը գերութիւնից ազատող
Թորոսի, ԺԷ. դ. - էջ 233
ՋԱՆՊԱՊ (Ճանպապ) հօրեղբայր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. էջ 240
ՋԱՆՍՈՒԼԹԱՆ, մայր Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի, 1608 թ. - էջ 227
ՋԱՆՓԱՇԱՅ (Ճանփաշա) կին Մկրտչի, ԺԶ. դ. - էջ 223
ՋԵՐՈՆԻՄՈՍ
– (Ջերօնիմոս) յշտկծ - էջ 1165, 1317
– (Ջօրէնիմոս) ֆրա, եպս., ձեռագիրը վաճառել է ֆրա
Յոբին, ԺԵ. դ. - էջ 804
ՋԷԱՐՕՆ, յշտկծ - էջ 1311
ՋԻԼԱՒ (Ճիլաւ)
– որդի ստացող Պատիրի, 1664 թ. - էջ 273
– եղբայր Փիադնէի, 1664 թ. - էջ 273
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ՋԻԼԲԵՐՏՈՍ (Չիլբերթոս) ՊՈՌԵՏԱՑԻ, փիլիսոփա, Գիրք
Յաղագս վեցից սկզբանց - էջ 637, 641, 930
ՋԻՀԱՆ
– (Ջհան) մայր ստացող Մելիքսէթի, 1444 թ. - էջ 684
– (Ջհան) Վանէսեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
ՋԼԱՒ, եղբայր ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 841
ՋՀԱՆԲԱՂԻՇԷ, յշտկծ, 1852 թ. - էջ 1516
ՋՀԱՆԿԻՐ, յշտկծ, 1657 թ. - էջ 1654
ՋՈԱՆ (Ճօան) Պաթիստա Պօռթայ, ԺԶ-ԺԷ. դդ., Բնազննութիւն, ձեռնազննութիւն - էջ 289, 290, 897, 898
ՋՈՒԱՆ ֆրա Անկլիացի, 1337 թ. - էջ 1143
ՋՈՒԱՆՇԷՐ պատմիչ, ԺԱ. դ. - էջ 246
ՋՈՒԱՐ, քոյր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
ՋՈՒԶԵՊՊԷ, լսդրշմ - էջ 81
ՋՈՒՄԱՆՔ, 1693 թ. - էջ 144
ՋՈՒՄԻ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 142

ՌԱԼԻ եղբայրներ - էջ 947
ՌԱՄԱԶ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 141
ՌԱՔԵԼ, յետին գնող, 1759 թ. - էջ 1676
ՌԵԲԵԿԱ, ածշնչկն - էջ 1429, 1436
ՌԷՈՆ թագուհի - էջ 97, 610
ՌՈՄԱՆՈՍ կայսր Բիւզանդիոյ, Ժ. դ. - էջ 359
ՌՈՍՏՈՄ
– (Ռոստամ) Դասթան - էջ 1506
– (Ռօստօմ) Բագրատունի թգւր, խան, ԺԷ. դ. - էջ 136,
141, 142
– որդի Շերգիլի, 1701 թ. - էջ 144
– (Ուռուստամ) տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Տաղ. «Էաղայլար
մանի նէյչուն» - էջ 264
ՌՈՒԲԵՆԵԱՆՔ - էջ 382, 383
ՌՈՒԲԷՆ
– նհպտ, որդի Լիայ, յշտկծ - էջ 343
– իշխանապետ Կիլիկիոյ, 1080-1095 թթ. - էջ 383
– յշտկծ - էջ 319
ՌՈՒՍԻՆՈՍ սրբ - էջ 1277
ՌՈՒՍՈՒԳԱՆ (Ռուսուքան, Յռուսուգան) դուստր Կիւրիկէ
Գ.-ի, ԺԲ. դ. - էջ 135, 138
ՌՈՓԻՆՈՍ, յշտկծ, Դ. դ. - էջ 94, 606
ՌՕՔԷ սրբ - էջ 100, 613

ՍԱԲԱՐ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՍԱԲԷԼ Լիբէացի հերձուածող, Գ. դ. - էջ 79, 130, 131, 1595
ՍԱԲԻԹ ԿՈՒՌԱՅ, իմաստուն, յշտկծ ի Բժշկարանի - էջ 498
ՍԱԲԻՆՈՍ եպս. Մակեդոնիոյ, յշտկծ ի Բանին Ոսկեբերանի
- էջ 414
ՍԱԴԱԹ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 141
ՍԱԴԱՂ
– եղբայր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– (Սատաղ) հայր Էտիլի, ԺԸ. դ. - էջ 142
ՍԱԴԱՅԷԼ, ածշնչկն - էջ 1426, 1432
ՍԱԴՈՆ, եղբայր Աւետարանի գրիչ Յունան եպս-ի, 1500 թ.
- էջ 15
ՍԱԴՈՒՆ ամիրսպասալար, 1273 թ. - էջ 145
ՍԱԹԵՆԻԿ, Ալանաց արքայադուստր եւ Հայոց թագուհի էջ 246
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ՍԱԼԱՐ, եղբայր Հմր 3223 ձ-ի ստացող Խաչատուր եպս-ի,
ԺԵ. դ. - էջ 953
ՍԱԼԼԱՀԱԴԻՆ, 1187 թ. - էջ 29
ՍԱԼՉՈՒԿ, դուստր ստացող Պարոնի, 1556 թ. - էջ 562
ՍԱԼՎԱՐ
– յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
– ստացող Հմր 3187 ձ-ի, 1695 թ. - էջ 839, 841, 842
– կողակից յետին գնող Ստեփանի, 1767 թ. - էջ 1098
ՍԱՀԱԹ խան ի Բաղէշ, 1715 թ. - էջ 762
ՍԱՀԱԿ
– Ա. Մանազկերտցի կթղկս Հայոց, 373-377 թթ. - էջ 239
– (Իսահակ) Ա. Պարթեւ կթղկս Հայոց, 387-439 թթ., ի
գանձս - էջ 250, 255, յշտկծ - էջ 505, 542, 632, 707, 808,
817, 943, 1012, 1090, 1127, 1133, 1162, 1537, 1598,
1614, Տեսիլ - էջ 538, Կանոնք - էջ 808, 815, 1132, ի բանից - էջ 814
– Արծրունի, Ե. դ., Թուղթ առ Մովսէս - էջ 323
– Բագրատունի, խնդրող Պատմութեան Հայոց Մովսիսի
Խորենացւոյ, Ե. դ. - էջ 479, 480, 745, 1607
– եպս. Ռշտունեաց, Զ-Է. դդ. - էջ 535
– Գ. Ձորափորեցի կթղկս Հայոց, 677-703 թթ. - էջ 817
– Արծրունի, Ը. դ., ի գանձս - էջ 258
– հայոց վարդապետ, Թ. դ., Թուղթ առ Փոտ պատրիարք էջ 359, Վասն մատաղի - էջ 1262, 1270
– առաջնորդ Դերջանայ եւ Բաբերդոյ, ԺԴ. դ. - էջ 684
– աբղյ, ձ-ի նորոգող, 1522 թ. - էջ 890
– եպս., առաջնորդ Կարնոյ, 1592 թ. - էջ 240
– (Չաղար) աբղյ, գրիչ Հմր 3354 ձ-ի, ի վանս Սրխու, 1593
թ. - էջ 1483, 1487, 1488
– սրկ., գրիչ Հմր 3303 ձ-ի, 1611 թ. - էջ 1249, 1253
– աբղյ, գրիչ Հմր 3273 ձ-ի, 1641 թ. - էջ 1103, 1106
– ամուսին Նազլուխանի, 1655 թ. - էջ 15
– մահտեսի, որդի մահտեսի Թաթէոսի եւ Մարինոսի,
1667 թ. - էջ 510
– (Իսահակ) ձ-ի յետին սրբագրող, 1676 թ. - էջ 1151
– եղբայր ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412, 1413
– (Սհակ) որդի տէր Զաքարի եւ Համագուլի, ԺԷ. դ. - էջ 234
– աբղյ, յետին գնող, 1706 թ. - էջ 1156
– հայր ստացող Գրիգորի կողակից Խաթունպիքայի, 1716 թ.
- էջ 1443
– (Սհակ) որդի ձեռագիրն ազատող Պետրոս երէցի, 1723 թ.
- էջ 696
– (Իսահակ) Ահագին, կթղկս Հայոց, 1758 թ. - էջ 1335, 1340
– եղբայր յետին գնող Ռաքելի, 1759 թ. - էջ 1677
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 932
– (Սհակ) յշտկծ ի Բժշկարանի - էջ 257
– Միրզայով, ի նշման - էջ 804
– յշտկծ ի «Յաղագս ումեմն Մըսըր կոչեցեալ Սահակ
մանկան» - էջ 963, 964, 965
– վրդ. յշտկծ - էջ 969
– Սիմօնօվ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1320, կնքդրշմ - էջ 1320
– գրչփ. - էջ 1258, 1259
– տէր, գրչփ. - էջ 1536
ՍԱՀԱԿԵԱՆ ՅԱՍՄԻԿ - էջ 393, 968, 1078, 1120, 1533
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ՍԱՀՐԱՏ (Սահրաթ) խօջայ, հայր Գասպարի, ԺԷ. դ. - էջ
290, 898
ՍԱՂԱԹԻԷԼ աբղյ, գրիչ Հմր 3140 ձ-ի, ԺԵ. դ. կէս - էջ 671, 676
ՍԱՂՈՎՄԷ, ածշնչկն - էջ 323
ՍԱՄԱՏ, հայր ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ - էջ 223
ՍԱՄՈՒԷ, գրչփ. - էջ 322
ՍԱՄՈՒԷԼ
– մարգարէ - էջ 904, 1114, 1329, 1429, 1436
– Անեցի, մօտ 1100/1105-1185/1190 թթ., Հաւաքմունք ի
գրոց պատմագրաց - էջ 344
– յշտկծ ի Պատմութեան Ն. Լամբրոնացւոյ - էջ 590, 591
– վրդ., փակակալ, ԺԳ-ԺԴ. դդ. - էջ 135
– (Սամվէլ) յշտկծ, 1629 թ. - էջ 1604
– թոռ գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 1671-1675 թթ. էջ 1007, 1008
ՍԱՄՍՈՆ, ածշնչկն - էջ 1428, 1435
ՍԱՆԱՄ
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 736
– Մելիքեանց, մայր Մելիք Մելիքանց Մուրշուդալիի, 1898 թ. էջ 1069
ՍԱՆԴՈՒԽՏ կոյս, նհտկ. Ա. դ. - էջ 244
ՍԱՊԻԹ ԿՈՒՐԱՅ, բժիշկ, յշտկծ ի Բժշկարանի - էջ 258, 260
ՍԱՊՐԻԽԱՆ, դուստր ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
ՍԱՌԱ
– ածշնչկն, կին Աբրահամու - էջ 1162, 1426, 1432, 1501
– դուստր ստացող ուստայ Ղազարի, ԺԶ. դ. - էջ 223
– կին Սարգսի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– կողակից Սիմէոնի, 1553 թ. - էջ 1653
– յշտկծ, 1556 թ. - էջ 562
– դուստր ստացող Արեւի եղբայր Սահակի, 1677 թ. - էջ 1412
– կին Նիկողայոսի՝ որդւոյ ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– դուստր Բաղդասարի, ԺԸ. դ. - էջ 756
ՍԱՌԱԽԱԹՈՒՆ
– մայր Աւագ գրչի, ԺԵ. դ. - էջ 858
– դուստր ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
ՍԱՏԱԹԻԱՐ, որդի Սադոնի եւ Խոնծզատայի ի Գետիսիմոն
գիւղ, 1500 թ - էջ 15
ՍԱՏՈՒՏ, մայր Գրիգոր մեկենասի, ԺԳ. դ. - էջ 1091
ՍԱՐԳԱԿ, որդի ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
ՍԱՐԳԻՍ
– սրբ, Զօրավար, տօն - էջ 41, ի տաղս եւ ի գանձս - էջ
249, 402, Մաղթանք առ սուրբ Սարգիս - էջ 905, մնրնկր
- էջ 1012, 1015, 1659, յշտկծ - 1277
– աբղյ, յշտկծ ի Պատմութեանն Մահմետի - էջ 823
– Շնորհալի, 1100-1167 թթ., Մեկնութիւն Կաթողիկեայ
թղթոց - էջ 203, 205, 207, 208, 651, 1137, 1166, 1211,
1596, մնրնկր - էջ 509, յշտկծ - էջ 1520
– Զաքարեան, մհ. 1187 թ. - էջ 136, 1288
– քհյ, ստացող Հմր 3266 ձ-ի, ԺԳ. դ. - էջ 1087, 1091, 1092
– հայր Գրիգոր մեկենասի, ԺԳ. դ. - էջ 1091
– խնդրող մեկնութեան Անթառամ ծաղկի Վարդանայ
Արեւելցւոյ, ԺԳ. դ. - էջ 1333
– տէր, խնդրող Յաղագս ձեռնադրութեան Եսայի Նչեցւոյ,
ԺԳ-ԺԴ. դդ. - էջ 1127
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– որդի Սմբատայ, թոռն Համազասպանց, 1215 թ. - էջ 138
– սրկ., գրիչ եւ ծաղկող Հմր 3033 ձ-ի, ի Հռոմկլայ, 1251 թ.էջ 147, 150
– քհյ ի Թեղենեաց ուխտ, 1267 թ. - էջ 429
– Վաշէնց, հայերէնի թարգմ. Վասն Է. մահու չափ մեղաց,
1337 թ. - էջ 521
– աբղյ, ուսուցիչ Յովհան գրչի ի Տաթեւ, 1400 թ. - էջ 523
– հայր Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
– եղբօրորդի յետին ստացող Յակոբ քհյ-ի, 1474 թ. - էջ 1397
– Գ. Միւսայլ կթղկս Հայոց, 1484-1515 թթ. - 1406
– վրդ. ստացող Հմր 3333 ձ-ի, 1496 թ. - էջ 1405, 1406
– եպս., յշտկծ, 1498 թ. - էջ 226
– րաբունապետ (՞), յշտկծ ի ցանկի րաբունապետաց - էջ
858
– տէր, վարպետ Հմր 3395 ձ-ի ծաղկող Մելքեսէթի, ԺԵ. դ. էջ 1664
– եղանակող, ԺԵ. դ. - էջ 1666
– յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
– միաբան եղբայր Թորոս գրչի, 1568 թ. - էջ 1482
– երէց, յետին գնող Հմր 3049 Աւետարանի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– եղբայր Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– յետին ստացող, ԺԶ. դ. - էջ 1415, 1416
– տէր, յետին ստացող, 1601 թ. - էջ 908
– որդի ձ-ի ստացող Մինասի, 1626 թ. - էջ 1021
– երէց Պալախաւրցի, գրիչ Հմր 3348 ձ-ի, ի Պալախաւր,
1629 թ. - էջ 1455, 1460, 1461
– յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
– արքեպս. Սանահնեցի, ստացող Հմր 3160 ձ-ի, 1633-1652
թթ.-ի միջեւ - էջ 743, 746, 748
– տէր, յշտկծ - էջ 1124
– գրիչ Հմր 3231Բ. ձ-ի, 1644 թ. - էջ 978, 980
– որդի ստացող Փիլիպպոսի, 1650 թ. - էջ 156
– սրկ., երաժիշտ, լրացնող եւ նորոգող ի Բաղէշ, 1653 թ. էջ 32
– ստացող Հմր 3392 ձ-ի, 1657 թ. - էջ 1649, 1650
– հայր Հմր 3238 ձ-ի Վարդան գրչի, 1666 թ. - էջ 1000
– Եդեսացի, գրիչ Հմր 3069 ձ-ի, ի Լիմ անապատ, 1672 թ. էջ 311, 313, 314
– քհյ, գրիչ Հմր 3306 ձ-ի, ի Իսպահան, 1692 թ. - էջ 1267,
1272, 1273
– Կաղզվանցի, Պատմութիւն Կաղզվանցի Սարգսին Հայոց եւ քաջ զօրավարին, որ կոտորեաց զազգն յունաց էջ 1531
– կողակից Սալվարի, 1695 թ. - էջ 842
– որդի Եկանի եւ Թանկազիզի, 1698 թ. - էջ 696
– եպս., որդի Բէբէքի, առաջնորդ Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ.
- էջ 140
– քհյ, լրացնող Սանահնի Քէոթուկի` ձեռ. Հմր 3031, ԺԷ. դ. էջ 131, 146
– որդու եւ թոռան հետ հող է վաճառել, ԺԷ. դ. - էջ 139
– նուիրատու Սանահնի ուխտի, ԺԷ. դ. - 139
– որդի Խաչատուր քհյ.-ի եւ Գարխանի, ԺԷ. դ. - էջ 233
– հանգուցեալ որդի Խաչատուր քհյ.-ի եւ Գարխանի, ԺԷ. դ. էջ 233
– վրդ., միաբան Յովհանավանքի, ԺԷ. դ. - էջ 340
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– Մալղազունիք, յշտկծ, 1710 թ. - էջ 1014
– քհյ, յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589
– քհյ, գրիչ Հմր 3305 ձ-ի, ի Սպահան, 1714 թ. - էջ 1259,
1265, 1266
– հայր ստացող Սիմոնի, 1714 թ. - էջ 1266
– քհյ, մեկենաս Հմր 3343 ձ-ի, 1716 թ. - էջ 1441, 1442, 1443
– եպս. Սահէթճի Եւդոկիացի Գասպարեանց, գրիչ Հմր
3079Ա. ձ-ի, ի Ստամբուլ, 1720 թ. - էջ 378, 381
– թոռ ձեռագիրը գերութիւնից ազատող Պետրոս երէցի,
1723 թ. - էջ 696
– որդի Աստապատցի Աղբալի, 1727 թ. - էջ 777, 778
– Թիֆլիզեցի, տաղասաց, տաղ. «Ստեղծողդ ամենակալ»
- էջ 1076
– (Սարքիս) յշտկծ, 1735 թ. - էջ 1576
– Վանեցի, կազմող, 1742 թ. - էջ 1675, 1676
– տէր, յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– Կարնեցի (Թէոդուպօլսեցի) գրիչ եւ ստացող Հմր 3319 ձ-ի, ի
Կարին, 1758 թ. - էջ 1335, 1340
– եպս., օրինակ շնորհող յԱդանա, 1772 թ. - էջ 33
– քհյ, յետին ստացող Հմր 3214 ձ-ի, 1775 թ. - էջ 932
– վարդապետ, կնքդրշմ, 1794 թ. - էջ 1008
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 451
– գրիչ Հմր 3086 ձ-ի, ԺԸ. դ. - էջ 459
– Կամրկպցի, ԺԸ. դ. - էջ 998
– զօրավար Շիւանու ձորոյն, ԺԸ. դ. - էջ 1230
– (Սարքիս) յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1280
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
– որդի Իլիճացի տէր Նահապետի, ձեռ. Հմր 3227Դ., 1801 թ. էջ 968
– Ադրիանուպոլսեցի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3103 ձ-ի,
յԱդրիանուպոլիս, 1833 թ. - էջ 513, 514, 516
– տէր, ստացող Հմր 3164, Հմր 3398 ձձ-ի, 1838 թ. - էջ 761,
764, 1671, 1672
– (Սարքիս) յշտկծ, 1846 թ. - էջ 1510
– դի Յոհաննի, յշտկծ ի Դատաստանագրի Աստրախանի
հայոց, 1863 թ. - էջ 697
– Ադրիանուպոլսեցի, պատրիարք Կ. Պոլսոյ, 1872 թ. - էջ 515
– (Սարկիս) Թովմասեան Կիտայեանց, 1872 թ. - էջ 1067
– վրդ., Տէր-Գասպարեանց, Դաւիթ քհյ Շահինեանից նուէր
է ստացել Հմր 3160 ձ-ը, 1874 թ. - էջ 747, 748
– Տէր Մկրտչեան, 1880 թ. - էջ 756
– Տէր-Ներսեսեան, մանկավարժ ի Ներքին Ագուլիս, 1884 թ.,
գրչփ. - էջ 1529
– եպս., 1897 թ. - էջ 144
– աբղյ. կնքդրշմ - էջ 1380
– վրդ., յշտկծ - էջ 1396
– Անդրիասանց, մէկ օրավար հող է ստացել Արազի ընտանիքից, ԺԹ. դ. - էջ 241
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 242
– եպս., վկայ նուիրատուութեան, ԺԹ. դ. - էջ 242
– տրց, յետին յիշատակագիր, ԺԹ. դ. - էջ 324
– (Սաքօ) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 734
– ղալֆայ, հայր տրց. Աստուածատուրի, ԺԹ. դ. - էջ 830
– վարդապետ, առաջնորդ Նուխւոյ, ԺԹ. դ. - էջ 1038
– քհյ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1350
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– (Սարքիս) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1439
– գրչփ. - էջ 984, 976, 1069, 1500
ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ ԲԱՐՍԵՂ վրդ. - էջ 24
ՍԱՐԿԱՒԱԳ տրց, յշտկծ, 1829 թ. - էջ 1414
ՍԱՐՂՈԽ, վկայ եղբայրանալու, 1700 թ. - էջ 559
ՍԱՐՈՒԹԱՆ, եղբայր նորոգող Դաւթի, 1537 թ. - էջ 1450
ՍԱՐՈՒԽԱՆ
– (Սարունխան) Մայլաղասումեցի, կոստղել տուող, 1665 թ.
- էջ 1655
– հայր ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– կին Մարութի՝ որդւոյ ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
ՍԱՐՈՒԿ, ԺԷ. դ. - էջ 16
ՍԱՐՖՐԱԶ, խօջայ, 1649 թ. - էջ 690
ՍԱՒԱԼԵԱՆ ԱՆԹԱՌԱՄ - էջ 834
ՍԱՒԱՐՂՈՒԼԻ, հօրեղբօր որդի Աւետարանի յետին գնող
Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ՍԱՒՈՒՂ, թգւր հրէից - էջ 320, 1114, 1284, 1329, 1427,
1430, 1435
ՍԱՖԱՐ
– որդի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 756
– կնքդրշմ, 1802 թ. - էջ 948
ՍԱՖԱՐԱՂԱ, յշտկծ, 1661 թ. - էջ 957
ՍԵԲԵՐԻԱՆՈՍ Եմեսացի եպս., Դ դ., Կանոնք - էջ 284, 306,
503, 508, 704, 1203, Ճառք - էջ 161, 418, 736, 1239,
յշտկծ - էջ 1134
ՍԵԲԷՈՍ պատմիչ, Է. դ. - էջ 1180
ՍԵԴՐԱԿԵԱՆՑ Արիստակէս եպս., 1845-1906 թթ. - էջ 176
(1883 թ.), 1445
ՍԵԴՐԱՔ ԵՍՅԱՆՑ, գրչփ. - էջ 1500
ՍԵԼԵՒԿԻՈՍ արքայ, Ք.ա. 305 թ. - էջ 382
ՍԵԿՈՒՆԴՈՍ, յշտկծ ի թղթի Կիւրղի - էջ 295, 378
ՍԵՂԲԵՍՏՐՈՍ Ա. պապ Հռոմայ, 314-335 թթ., Վարք - էջ 83,
84, 302, 303, 355, 593, 594, 595, 613, յշտկծ - էջ 101,
593, 614, 1260, 1268, Թուղթ Նիկիոյ ժողովոյն - էջ 188,
Դաշանց թուղթ - էջ 347, 374
ՍԵՆԵՔԱ, յշտկծ - էջ 1165, 1284, 1317, 1571
ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ թգւր. Ասորեստանի, ածշնչկն - էջ 448, 1469,
1507, 1512
ՍԵՆՏԻԿՆԱԿ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1577
ՍԵՍԱՆՏԻՈՍ եպս. - էջ 505
ՍԵՐՈՎԲԷ
– Պատկանեան, 1769-1836 թթ.- էջ 1492
– (Սերօբէ) գրիչ Հմր 3267 ձ-ի, ի Շումլու, 1833 թ. - էջ 1091,
1092
– (Սերոբ) տէր, կնքդրշմ - էջ 924
– (Սերօբէ) պարոն, ԺԹ. դ. - էջ 1185
ՍԵՒԱՆԴԻՈՍ եպս. - էջ 1133, 1537
ՍԵՒԼՈՒՄ, կին Վարդանի, 1655 թ. - էջ 15
ՍԷԲԻՈՍ, հերձուածող, Դ. դ. - էջ 86, 597
ՍԷԹ
– նահապետ, ածշնչկն - էջ 322, 382, 967, 1444, 1469
– Աւետարանը գերութիւնից ազատող, ԺԷ. դ. - էջ 233
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– սրկ. Երզնկացի, Մեսրոպ քհյ Գանձակեցուն խնդրել է
մեկնել Դաւիթ Անյաղթի առածները - էջ 838
– յշտկծ, 1720 թ. - էջ 1182
ՍԷԼԻՄ Բ. ՂԱԶԻ սուլթան, 1524-1574 թթ. - էջ 310
ՍԷՅԱԴ, աշուղ (գրուած՝ Սեատ. Մադաթեանց Պետրոս
Տէր-Յովսէփի), 1810-1876 թթ., երգ «Ընդէ՞ր կոչես Մասիս, Մասիս» - էջ 1445
ՍԷՆՏԻԿ, եղբայր ստացող Էլիէի, 1631 թ.- էջ 1576
ՍԷՎՕ, հայր Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
ՍԷՓԱՆ, յշտկծ, 1863 թ. - էջ 1068
ՍԷՓՕՆ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1247
ՍԷՖԻ (Սաֆի, Սովի, Սէվի) պարսից շահ, 1631 թ., 1635 թ. էջ 868 (Սաֆի), 1576, 1578, 1624, 1625, 1626
ՍԻՄԱՒՈՆ
– յշտկծ, 1494 թ. - էջ 1118
– (Սիմաւօն) 1655 թ. - էջ 15
– ԺԷ. դ. - էջ 16
ՍԻՄԷ, ածշնչկն - էջ 626
ՍԻՄԷՈՆ
– (Սիմօն) ածշնչկն - էջ 100, 1052, 1057, 1124, 1336,1431,
1661
– Սիմօն - տե՛ս Պետրոս առաքեալ
– Ծերունի, ածշնչկն - էջ 20, 110, 252, 1590, 1645, մնրնկր
- էջ 1012
– Մոգ, ածշնչկն - էջ 79, 617
– Միայնակեաց - էջ 1213
– Աղուաշ, սուրբ - էջ 1214
– Սիւնակեաց, Դ-Ե. դդ. - էջ 869
– (Սիմեովն) կթղկս Աղուանից - էջ 1134, Կանոնք - էջ 1538
– Ստելիոս Անտիոքացի, անապատական, Ե. դ. - էջ 199
– Սիւնեցի, 1415 թ. - էջ 1144
– կր., ստացող Հմր 3201 ձ-ի, 1419 թ. - էջ 883, 885, 886
– րաբունապետ (՞), յշտկծ ի ցանկի րաբունապետաց - էջ 858
– տաղասաց, ԺԵ. դ., Տաղք եւ գանձք. «Սուրբ Յուղիտա» էջ 249
– տէր, յշտկծ, 1553 թ. - էջ 1653
– հայր Եղիշա մելիքի, 1553 թ. - էջ 1653
– որդի Պօղոսի, 1556 թ. - էջ 562
– կր., ստացող Հմր 3063 ձ-ի, Ա, ԺԶ. դ. - էջ 300, 301
– որդի պրն Խաչիկի, մհ. 1649-ից առաջ - էջ 691
– (Սիմոն) գրիչ Հմր 3317Ա. ձ-ի, ԺԷ. դարի Ա. կէս - էջ 1319,
1325
– որդի Ջհանկրի, 1657 թ. - էջ 1654, 1655
– վրդ. Ջուղայեցի (Գառնեցի, Պղնձահանեցի) ԺԷ. դ.,
վխճ. 1657 թ., Մեկնութիւն Պրոկղի - էջ 59, 61, 125, 657,
929, Քերականութիւն - էջ 125, 859, 1637, 1638, 1640,
Տրամաբանութիւն - էջ 125, 1599, 1600, 1601, 1602,
յշտկծ - էջ 126, 658, Յաղագս զանազան նշանակութեանց բառից - էջ 634, Տաղ. «Ես էի ազատ ազգէն» - էջ
1120, Մատենագրութիւնք - էջ 1649
– աբղյ Տաթեւացի, գրիչ Հմր 3172 ձ-ի, 1677 եւ 1695 թթ. էջ 785, 788
– (Սիմոն) յշտկծ, 1677 թ. - էջ 1413
– ամուսին Ալմասի, 1681 թ. - էջ 504
– (Սիմոն) յշտկծ - էջ 1078
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– եպս., ստացող Հմր 3085 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 447, 450
– մահտեսի, ԺԷ. դ. - էջ 508
– (Սիմոն) յշտկծ յոտանաւորի ինչ, ԺԷ. դ. - էջ 528
– (Սիմոն) արքեպս., ստացող Հմր 3305 ձ-ի, 1714 թ. - էջ
1259, 1266
– տրց. ԱՃԷՄ, ստացող Հմր 3015 ձ-ի, ի Խարասու, 1753 թ.
- էջ 57, 59
– Կարապետեան Զմիւռնացի, 1759 թ. - էջ 1232
– Ա. Երեւանցի կթղկս Հայոց, 1763-1780 թթ. - էջ 218, 291,
469, 588, 743, 937, 1099, 1103, 1162, 1171, 1287, 1541,
Քարոզգիրք - էջ 441, 443, 444, 445, 446, 628, 629, 630,
1424, 1579, 1580, 1581, 1582, 1626, 1627, 1628, 1630,
1631, Մեկնութիւն Յայտնութեանն Յովհաննու - էջ 469,
472, ի բանից - էջ 814, Քարոզք - էջ 1161, Երգ զաւուր
Կիւրակէի - էջ 1496, Տաղ գարնան եղանակի. «Ահա
եհաս գարունն ազնիւ» - էջ 1497
– յշտկծ յերգն Էգնատիոսի, ԺԸ. դ. - էջ 755
– (Սիմոն) ԺԸ. դ. - էջ 1577
– (Սիմօն) աղայ, ԺԸ-ԺԹ. դդ. - էջ 1192, 1194
– (Սիմէօն) վրդ., յշտկծ, 1829 թ. - էջ 1414
– Բզնունեաց, ծաղկող Հմր 3375 ձ-ի, 1835 թ. - էջ 1579, 1582
– Տէր-Յօհաննէսեան Շաքեցի, գրիչ Հմր 3164, 3166, 3398
ձձ-ի, ի Սեւան, 1838 թ., 1850 թ. - էջ 761, 763, 765, 771,
774, 1671, 1673
– (Սիմօն) Հոնկիւրցի, 1838 թ. - էջ 1244
– գրչփ., 1849-1850 թթ. - էջ 342
– Ղարիպժանեանց Աստրախանցի, գրիչ Հմր 3089 ձ-ի,
յԱստրախան, 1852 թ. - էջ 465, 466
– Դաշբուլաղեցի տրց. Գէորգեան Անդրիեասեանց Խոջամիրովիչ, 1876 թ. - էջ 766
– վրդ., կնքդրշմ - էջ 529
– (Սիմոն) Շիթիրանց, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1499
– (Սիմոն) Զուռնաճունց, գրչփ. - էջ 1440
ՍԻՄԻԹ, յետագայում իր անունը յաւելել է յիշ.-ում - էջ 239
ՍԻՄՈՆԵԱՆ ՅԱՍՄԻԿ - էջ 1622
ՍԻՄՊԼԻԹԷՈՍ իշխան, Ե. դ. - էջ 202
ՍԻՆԱՆ, աշակերտ տէր Յովակիմի ի Կաֆա, ձեռնադրուելուց յետոյ եղաւ տէր Գրիգոր, ԺԷ. դ. - էջ 507
ՍԻՆԴՈՒԽՏ, կողակից մեկենաս Գուլաղայի հօրեղբայր
Փիրւոյ, 1663 թ. - էջ 1249
ՍԻՈՆ Ա. Բաւոնեցի, կթղկս Հայոց, 767-775 թթ. - էջ 817,
Կանոնք - էջ 1133
ՍԻՊԻԼԻԱ հեթանոս մարգարէուհի - էջ 380
ՍԻՍԻՆՈՍ եպս. Կ. Պոլսոյ, Ե. դ. - էջ 96, 98, 608, 610, 611
ՍԻՎԻՍ Ղալայեան, գրչփ. - էջ 1280
ՍԻՐԱԴԵՂԱՆՔ, ԺԷ. դ. - էջ 143
ՍԻՐԱՄԱՐԳ (Սիսայմարք) կին (՞) Վարդանանի, յշտկծ, ԺԶ. դ.
- էջ 228
ՍԻՐԱՔ, որդի Յեսուայ, ի բանից - էջ 116, 385, 988, 1210,
յշտկծ - էջ 314, 764, 1163, 1313, 1314, 1315, 1316,
1317, 1563, 1668, Խրատք - էջ 1058, 1059, Իմաստութիւն Յեսուայ որդւոյ Սիրաքայ - էջ 1124, 1197, ի քարոզս
- էջ 1347, 1356, 1360, 1361
ՍԻՐԹՈ, ԺԷ. դ. - էջ 16
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ՍԻՐՄԱ, քոյր Հմր 3223 ձ-ի յետին ստացող Խաչատուր
եպս.-ի, ԺԵ. դ. - էջ 953
ՍԻՒԴՈՌՈՍ քհյ., Դ. դ. - էջ 95, 607
ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ ԱՐՏԱՒԱԶԴ արքեպս. - էջ 1409
ՍԻՒՔԵՄ (Սուքիմ) ածշնչկն - էջ 1428, 1434
ՍԼԷՄԱՆ, գրչփ. - էջ 1258, 1260
ՍՄԲԱՏ
– Վրկանի մարզպան, Է. դ. - էջ 295
– Բագրատունի (Խոստովանող), հայր Աշոտ Ա. Բագրատունու, Թ. դ. - էջ 576, 721, 901
– Ա. Բագրատունի Հայոց թգւր, 890-914 թթ. - էջ 717, 901,
գրչփ. - էջ 56
– Բ. Բագրատունի Հայոց թգւր, որդի Աշոտ Գ. Ողորմածի,
977-990 թթ. - էջ 134
– հայր Սարգսի, 1214 թ. - էջ 138
– հայր Վասակի, ԺԳ. դ. - էջ 138
– Օրբէլեան իշխան, եղբայր Բիւրթէլի, 1407 թ. - էջ 516
– հող է վաճառել Սանահնի Սուրբ Աստուածածնին, 1683 թ.
- էջ 143
– հայր Յեարալի, 1689 թ. - էջ 144
– արքեպս., 1692 թ. - էջ 1272
– յշտկծ - էջ 722
ՍՄԲԱՏԵԱՆՑ Մեսրոպ արքեպս., Նախիջեւանցի, 18331911 թթ. - էջ 672, 747, 874, 1332, 1336, 1383, 1390,
1516, կնքադրոշմ - էջ 1391, 1518
ՍՈԿՐԱՏԷՍ
– Աթենացի, իմաստասէր, Ք. ա. 468-400 թթ. - էջ 1333
– (Սոկրատէս) հերձուածող - էջ 131
– (Սոկրատ) Սքոլաստիկոս, Դ-Ե. դդ., Պատմութիւն - էջ 83,
97, 99, 302, 303, 350, 355, 356, 362, 593, 613, յշտկծ էջ 100, 101, 293, 376, 610, 613, 614, 615, 1134, 1261,
1269, 1310
ՍՈՂՈՄՈՆ
– որդի եւ յաջորդ Դաւթի, արքայ Հրէից, յԱռակս - էջ 40,
171, 415, յշտկծ - էջ 51, 54, 124, 177, 178, 245, 301,
304, 419, 526, 527, 629, 780, 902, 929, 977, 1059, 1060,
1061, 1077, 1124, 1139, 1163, 1212, 1213, 1257, 1264,
1316, 1333, 1364, 1384, 1394, 1470, 1557, 1560, 1562,
1564, 1578, 1580, 1668, ի բանից - էջ 113, 115, 120, ի
մեկնութենէ բանից - էջ 300, ի տեսութենէ Առակացն - էջ
300, ի տաղս - էջ 401, 795, ի քարոզս - էջ 446, 447, 448,
467, 470, 990, 994, 997, 1317, 1337, 1343, 1345, 1348,
1368, 1370, 1469, 1501, 1502, 1503, 1506, 1508, 1509,
1511, 1513, 1514, 1515, 1531, 1532, 1533, 1575, 1627,
1635, մնրնկր - էջ 1175
– (Սօղօման) կր., ԺԷ. դ. - էջ 16
– հանգուցեալ եղբայր Աւետարանի ստացող Սուքիասի,
ԺԷ. դ. - էջ 18, գրչփ. - էջ 302
– (Սողոման) որդի մահտեսի Վարդանի, 1710 թ. - էջ 1014
– որդի յետին ստացող Ստեփանոսի, 1730 թ. - էջ 274
– խան Աւագխանեան Մելիք Մեհրաբեան, Հմր 3291 ձ-ը
1888 թ. նուիրել է Սուրբ Էջմիածնի մատենադարանին,
ձեռ. Ա., - էջ 1202
– (Սոլոմոն) Աբեսալոմով, յշտկծ ի գործս Կարապետ
եպս.-ի, ԺԹ. դ. - էջ 219
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– (Սօղոմոն) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1439
– (Սօղօմոն) գրչփ. - էջ 1666
ՍՈՂՈՎՄԷ, ածշնչկն - էջ 1389
ՍՈՂՊԱԹ, հօրեղբայր ստացող Մինաս վրդ. Խախտեցու,
1729 թ. - էջ 1395
ՍՈՐԲԷՑԻ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - 1586
ՍՈՒԼԷՅՄԱՆ
– շահ Պարսից, 1666-1694 թթ. - էջ 145, 172, 776, 868,
1094, 1176, 1272
– տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ., Տաղ. «Եուզ մինյայթինայն» էջ 263
– յշտկծ - էջ 894
ՍՈՒԼԹԱՆ
– (Սաւլթան) դուստր ստացող Ստեփանոսի, 1593 թ. - էջ
1486, 1488
– քոյր ստացող Վարդանի, 1593 թ. - էջ 1487
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 232
– (Սօլթան) մայր ստացող Արեւի, 1677 թ. - էջ 1412
– կողակից Յովանէսի, 1677 թ. - էջ 1412
ՍՈՒԼԹԱՆԲԷԳ
– (Սօլթանպէկ) պապ Յովհաննէս վրդ.-ի, ի Շոռոթ, 1631 թ. էջ 664
– (Սօլթանպէկ) որդի Հայկազի եւ Գուլստանի, 1631 թ. - էջ
664
ՍՈՒԼԹԱՆԽԱԹՈՒՆ
– (Սաւլթանխաթուն) քոյր Միքայէլ գրչի, 1462 թ. - էջ 231
– քոյր մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ 1449
ՍՈՒԼԹԱՆՇԱՀ (Սաւլթանշէ), որդի ստացող Մսրմէլիքի,
1462 թ. - էջ 231
ՍՈՒԼԽԱՆ, վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 137
ՍՈՒՂԻԱՆՈՍ - էջ 99, 611
ՍՈՒՂՈՒ, հօրքուր, յշտկծ, 1716 թ. - էջ 1182
ՍՈՒՍԱՄԲԱՐ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
ՍՈՒՐ նահապետ - էջ 1599
ՍՈՒՐԷՆ, Պահլաւունի նախարար, Ե. դ. - էջ 479
ՍՈՒՔԱՐ, յշտկծ, 1657 թ. - էջ 1654
ՍՈՒՔԻԱՍ
– եղբայր ստացող Մարիանոսի ի Նոր Ջուղայ, 1649 թ. էջ 691
– որդի ձ-ի ստացող Մարգարէի եղբայր Կիրակոսի, 1680 թ. էջ 1094
– ստացող Հմր 3003 Աւետարանի, 1684ից յետոյ - էջ 17,
18, 19
– տաղասաց, Տաղ վասն ուրախութեան մարդկան - էջ 1078
– (Սուքեաս) որդի Մելքումի, 1772 թ - էջ 147, 152
ՍՈՒՔԻԱՍԵԱՆՔ նհտ. 150 թ. - էջ 249, 1090, 1266
ՍՈՓՈՆԻԱ մարգարէ, յշտկծ - էջ 1164, 1669, ի քարոզս - էջ
1338, 1359
ՍՈՓՐՈՆԻՈՍ իմաստասէր, Ա. դ. - էջ 1375
ՍՊԱՆԴԻԱՐ թգւր - էջ 1619
ՍՊԻՐԻԴՈՆ (Սպռիդօն) - էջ 84, 595
ՍՊԻՒՍԻՊՊՈՍ Աթենացի, իմաստասէր - էջ 1333
ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ
– Նախասարկաւագ, Նախավկայ, նահատակ - էջ 32, 80,
110, 419, 631, 632, 647, 649, 852, 941, մնրնկր - էջ 219,
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947, 1010, 1012, 1015, 1659, Յիշատակ - էջ 410, տօն էջ 681, յշտկծ - էջ 1089, 1210, 1275, 1279, 1477, գրչփ. էջ 1280, ի քարոզս - էջ 1338, 1635, Ներբող - էջ 1528, ի
շարականս - էջ 1613
– Ա., պապ Հռոմայ, 254-306 թթ., նշում - էջ 410, 414
– Ուլնեցի, սրբ., նհտ. 363 թ., մնրնկր - էջ 1013
– Սիւնեցի, նհտ. 735 թ. - էջ 360, 527, 864, թարգմ. Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ Մատենագրութիւնք - էջ 803,
1130, մնրնկր - էջ 859, Մեկնութիւն Դանիէլի - էջ 928
– աշակերտ Մաշտոց Ա. Եղիվարդեցու, Թ. դ., Վարք Մաշտոցի Եղիվարդեցւոյ - էջ 308
– Տարօնացի Ասողիկ, 935-1015 թթ., Պատմութիւն ժամանակաց - էջ 316, 745
– արքեպս. Մելիտենոյ, 1251 թ. - էջ 150
– Օրբէլեան, Սիւնեցի, մետրոպոլիտ Սիւնեաց, 1286-1304 թթ.,
Պատմութիւն - էջ 322, 588, Հակաճառութիւն ընդդէմ
երկաբնակաց - էջ 860, 1123, 1124, յշտկծ - էջ 587
– Գոյներիցանց, յշտկծ, ԺԳ. դ. - էջ 28, 662, 865
– վրդ., որդի տէր Յուսկան, ԺԳ. դ., Խրատ հաւատացելոց էջ 319
– իմաստասէր, նրա խնդրանքով Ն. Շնորհալին գրել է
Մեկնութիւն բանիցն Դաւթի փիլիսոփայի, ԺԳ. դ. - էջ 641
– վրդ., ԺԳ. դ. - էջ 1252
– (Ստեփան) յշտկծ - էջ 1176 (ՊՊ)
– երէց, 1355 թ. - էջ 1144
– քհյ, գրիչ Հմր 3330 ձ-ի, 1379 թ. - էջ 1395, 1397
– վրդ., ԺԴ. դ., Տաղք եւ գանձք. «Սոսկալի ահիւ» - էջ 253,
«Սուրբ Աստուած, անմահ թագաւոր» - էջ 249, «Սուրբ
երջանիկ» - էջ 1197, «Սուրբ քառաթեւ խաչ» - էջ 253,
«Սրբոց հրեշտակաց» - էջ 251
– քեռորդի Թումայի, 1410 թ. - էջ 430
– վրդ., առաջնորդ Մեծոփայ ուխտի եւ ուսուցիչ Միքայէլ
գրչի, 1462 թ. - էջ 230, 231
– ամուսին ստացող Մսրմէլիքի, 1462 թ. - էջ 231
– յշտկծ, 1474 թ. - էջ 1397
– (Ստեբաննոս) քհյ, որդի ստացող Երազիզի, 1498 թ. - էջ
226
– եղբայր Զաքարիա գրչի, ԺԵ. դ. - էջ 1410
– հօրեղբայր մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ 1449
– Ե. Սալմաստեցի կթղկս Հայոց, 1545-1576 թթ. - էջ 135, 137
– ստացող Հմր 3354 ձ-ի, 1593 թ. - էջ 1483, 1486, 1487, 1488
– (Ստեբաննոս) աբղյ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 227
– որդի Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– Տաղասաց. տաղ. «Ամբիծ աղաւնի», ԺԶ-ԺԷ. դդ. (՞) - էջ 631
– աւագ սրկ. Ամթեցի, 1630 թ. - էջ 1146
– (Ստեփան) թոռ ձ-ի ստացող Մարգարէի եղբայր Կիրակոսի, 1680 թ. - էջ 1094
– որդի գրիչ Միքայէլ երէցի, 1684 թ. - էջ 19
– Լեհացի (Լվովցի, Իլովացի) մհ. 1689 թ. - Թարգմ. Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ Մատենագրութիւնք - էջ 61,
145, 148, 935, թարգմ. Ղուրանի - էջ 532, 535, թարգմ.
Համառօտ հաւաքումն. Յաղագս Հոգոյ բանականին - էջ
822, 1490, թարգմ. Գիրք պատճառաց Արիստոտէլի - էջ
834, 835, 1148, Բանք իմաստասիրականք եւ աստուածաբանականք - էջ 1041, 1042, 1286, թարգմ. Իմաստու-

1855

928

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

թիւն Սիրաքայ - էջ 1197, թարգմ. Կղեմեսի Գալանոսի
Յաղագս աստուածային բացարձակ կատարելութեանց,
այսինքն՝ աստուածային ստորոգելացն - էջ 1471
– վրդ., 1690 թ. - էջ 172
– արքեպս. Ջուղայեցի, 1693 թ. - էջ 776
– եպս., առաջնորդ Սուրբ Ամենափրկչի ի Նոր Ջուղայ,
1695 թ. - էջ 841
– կթղկս, 1697 թ. - էջ 145
– յշտկծ, Խրատ մարդոյ - էջ 1062
– երէց Թօխաթցի, ԺԷ դ., Տաղք. «Աստուած թող շէն պահէ»
- էջ 400, «Թվականիս Ռ. եւ յիսնի» - էջ 400, «Ի թվականիս աբեթական» - էջ 400, «Կաֆայ քաղաք նըման դրախտի» - էջ 400, «Վեց հազար ութ հարիւր թւին» - էջ 400
– դպիր, գրիչ Հմր 3219 ձ-ի, ԺԷ. դ. - էջ 941, 943, 944
– յշտկծ, 1711 թ.-ից յետոյ - էջ 451
– քհյ, յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589
– սրկ., յշտկծ, 1713 թ. - էջ 1589, 1590
– վրդ., 1717 թ.-ից առաջ - էջ 40
– Կաֆայեցի, գրիչ եւ ծաղկող Հմր 3328 ձ-ի, ի Կ. Պոլիս,
1718 թ. - էջ 1383, 1390
– երէց, գրիչ Հմր 3390 ձ-ի, 1719 թ. - էջ 1637, 1640
– (Ստեփան) յետին գնող Հմր 3270 Աւետարանի, 1767 թ. էջ 1098
– (ըՍդեփանոս) յետին ստացող Հմր 3058 ձ-ի, ի Թաւրիզ,
1730 թ. - էջ 274
– տէր, յշտկծ, 1742 թ. - էջ 1676
– վրդ., յշտկծ, 1743 թ. - էջ 640
– դպիր Կ. Պոլսեցի, գրիչ Հմր 3061 ձ-ի, 1747-1748 թթ. - էջ
289, 291
– Ջուղայեցի, գրիչ Հմր 3084 ձ-ի, յԷջմիածի՞ն, 1764 թ. - էջ
441, 443
– որդի Ոսկան քհյ-ի, Պատմութիւն - էջ 1276
– որդի մհտ. Յարութիւնի, ԺԸ դ. - էջ 842
– կնքդրշմ - էջ 633
– (ըՍտփան) Սառխանօվ, 1801 թ. - էջ 187, գրչփ. - էջ 188
– Տփխիսեցի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3090 ձ-ի, ի Զմիւռնիայ,
1804 թ. - էջ 466, 468
– քհյ, 1809 թ. - էջ 1402
– Յովհանեան սրկ. Թիֆլիզեցի, գրիչ եւ ստացող Հմր 3370
ձ-ի, ի Զմիւռնիայ, 1809 թ. - էջ 1547, 1549
– (Ստէփան) վրդ., 1815 թ. - էջ 1510
– եպս. Եւդոկիացի, 1818 թ. - էջ 1236
– Ենօքեան, առաջնորդ Շիրակի, 1823 թ. - էջ 1526
– արքեպս., ստացող Հմր 3135 ձ-ի, ի Կ. Պոլիս, 1834 թ. - էջ
651, 656
– պատրիարք Կ. Պոլսոյ, 1833, 1834 թթ., ԺԹ. դ. - էջ 1171,
1185, 1297
– (Սեփան) Տէր-Գէորգեան, յշտկծ, 1842 թ. - էջ 706
– կազմել է տուել Հմր 3148 ձեռագիրը, 1866 թ. - էջ 706
– (Ստեփան) աղա Պօղոսեան, ձ-ի ընծայող, 1884 թ. - էջ 1014
– վրդ. Շիրակունի, վանահայր Գանձասարի, 1887 թ. - էջ
874, 875
– պրն Սամուէլեանց, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 681
– (Ստեփան) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1494
– (Ստէփան) Օրտեխանեան, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1516
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– (Ստեփան) Ազնաւուրեան, գրչփ. - էջ 1342
– գրչփ. - էջ 782
ՍՏԻԼՊՕՆ Մէգարացի, իմաստասէր - էջ 1333
ՍՐԱՊԻՈՆ
– սրբ. Դ. դ. - էջ 90, 602, 1033
– բանսարկել է Յովհան Երուսաղէմացուն, Դ. դ. - էջ 95, 607
– որդի ստացող Ստեփանոսի, 1593 թ. - էջ 1486, 1488
– վրդ., աթոռակից կթղկս, 1603 թ. - էջ 430
– գրիչ Հմր 3051 ձ-ի, յԻլով, 1617 թ. - էջ 243, 244
– վաղամեռիկ եղբայր գրիչ Միքայէլ երէցի, 1684 թ. - էջ 18
– րաբունապետ, ԺԷ. դ. - էջ 372
– (Սիրիպոն) եղբայր Սարգսի, 1727 թ. - էջ 777
ՍՕԼՕՆ Սալամինացի, իմաստասէր, Ք. ա. մօտ 640/635559 թթ. - էջ 1333
ՍՕՍԼԱՆ (Դաւիթ) թագաւոր Վրաց, ԺԲ. դ. - էջ 29
ՍՕՍՈՒՆ (Սաւսն) յշտկծ, 1677 թ. - էջ 1412
ՍՕՔՕ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 1489

ՎԱԽԱԽ, կին Հասանի, 1226 թ. - էջ 138
ՎԱԽԹԱՆԳ
– թգւր Վրաց, Ե. դ. - էջ 479, 718
– (Վախթանկ) պարոն, պատանի, խնդրող ի Յոհաննէ
Երզնկացւոյ զերկն՝ Յաղագս երկնային շարժմանն - էջ 903
– յշտկծ ի ստ. լս. - էջ 318
– յշտկծ յերգ - էջ 56
ՎԱՀԱԳՆ, կրտսեր որդի եւ յաջորդ Տիգրան Ա.ի, Ք. ա. 520
- էջ 1599
ՎԱՀԱՆ
– Մամիկոնեան, սպարապետ, Ե. դ - էջ 477, 478, 479,
480, 481, 482, 717, 718, 719
– որդի Մագնոսի - էջ 670
– Բ. Կամսարական, ի Մամիկոնեան տոհմէ, Է. դ. - էջ 315
– Գողթնացի, սրբ., վկայ, նհտ. 737 թ., ի տաղս եւ ի
գանձս - էջ 249, մնրնկր - էջ 1013
– Ա. Սիւնեցի կթղկս Հայոց, 968-969 թթ. - էջ 312
ՎԱՀՐԱՄ
– Վեստ, Պահլաւունի, հօրեղբայր Գրիգոր Մագիստրոսի,
մհ. 1045 թ. - էջ 292
– իմա՛ Գրիգոր Բ. Վկայասէր կթղկս Հայոց, 1066-1105 թթ., ի
տաղս - էջ 298, յշտկծ - էջ 332, 643
– վրդ. Րաբունի, Սկեւռացի, 1215-1290 թթ., Բանք - էջ 460,
Յաղագս Սրբոյ Երրորդութեան - էջ 986, 1151, 1152,
Հարցումն Վահրամայ եւ պատասխանի վարդապետին
Վանականայ - էջ 989, Խրատք եւ Ճառք - էջ 1127
– քհյ, կնքդրշմ, 1721 թ. - էջ 1672
ՎԱՂԱՐՇԱԿ թգւր. Պարթեւաց Հայոց - էջ 901
ՎԱՂԵՆՏԻԱՆՈՍ
– Ա. կայսր, 364-375 թթ - էջ 89, 91, 600, 601, 603
– Բ. կայսր, որդի Վաղենտիանոս Ա. կայսեր, 375-392 թթ.
- էջ 91, 94, 99, 603, 606
– Գ. կայսր, 424-455 թթ. - էջ 192, 194, 195, 196, 198, 364, 612
ՎԱՂԷՍ
– կայսր Բիւզանդիոյ, 364-378 թթ. - էջ 89, 90, 91, 92, 98,
600, 601, 602, 603, 604, 611
– հերձաբան ի Մուրսիա գաւառէն, Դ. դ. - էջ 189
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ՎԱՂԷՐԻԱՆՈՍ
– (Վաղէրիոս) իշխան, յշտկծ ի թղթի Կելեստիանոս պապի, Ե. դ. - էջ 198, 199
– եպս., յշտկծ ի թղթի Կիւրղի, Ե. դ. - էջ 201
ՎԱՂԻՓ, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ (՞), Տաղ. «Բիր բայազ
գադանլը» - էջ 264
ՎԱՅԻՍ խան, 1359 թ. - էջ 849
ՎԱՆԱԿԱՆ վրդ. Տաւուշեցի, 1181-1251 թթ., Բան հաւատոյ
- էջ 375, 674, Համառօտ Մեկնութիւն Յոբայ՝ հաւաքեալ
Վանական վարդապետի ձեռամբ - էջ 1256Համեմատութիւն Հին եւ Նոր կտակարանաց - էջ 353, 1178, Հարցմունք - էջ 353, 819, Հարցումն Վահրամայ եւ պատասխանի վարդապետին Վանականայ - էջ 990, Յաղագս
տարեմտին - էջ 419, յշտկծ - էջ 30, 313, 427, 839, 858
ՎԱՆԱՌԱՉԻ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1466
ՎԱՆԷՍ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1586
ՎԱՇՏԱԿ նահապետ - էջ 1599
ՎԱՉԱԳԱՆ Գ., թգւր. Աղուանից, Զ. դ. - էջ 306, 321, 353,
1133, Սահմանադրութիւն - էջ 1133
ՎԱՉԷ շահնշահ Վաչուտեան, ԺԳ. դ. - էջ 137, 333
ՎԱՉՈՒՏ, հայր Վաչէ շահնշահի, ԺԳ. դ. - էջ 137
ՎԱՌԼԱՄ, գրչփ. - էջ 1320
ՎԱՌՎԱՌԷ կոյս, նհտ. Գ. դ. վջ., Վկայաբանութիւն - էջ 540
ՎԱՍԱԿ
– Մամիկոնեան, Ե. դ. - էջ 479, 480, 718
– որդի Սմբատայ, ԺԳ. դ. - էջ 138
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 140
ՎԱՍԱԿԱՆՑ տոհմ - էջ 748
ՎԱՍԻԼ
– Բ. կայսր Բիւզանդիոյ, 976 թ. - էջ 383
– (Վասիլիոս) եպս., յշտկծ - էջ 162, 1374
– գրիչ Հմր 3004 Աւետարանի ի Խազան (Կազան), 1642 թ.
- էջ 19, 21, 22
– ստացող, ԺԷ.-ԺԸ. դդ. - էջ 1499, 1502
– կնեազ Արղութեանց, ԺԸ դ. - էջ 460
ՎԱՐԱԶԴԱՏ թգւր, 374-378 թթ. - էջ 339
ՎԱՐԱՊ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՎԱՐԲԱԿԷՍ Մար, Ասորւոց թգւր - էջ 745
ՎԱՐԴ
– Մամիկոնեան, Ե. դ. - էջ 479, 480, 718
– մարզպան, յշտկծ - էջ 382
– Պատրիկ, Է. դ. - էջ 535
– պարոն, ի գրառաջի - էջ 905
– պարոն, վերակացու Սուրբ Աթոռոյն Աղթամարայ, 1713 թ.
- էջ 1589
– Ստանպոլցի, գրչփ - էջ 408
ՎԱՐԴԱԶԱՐԵԱՆ ՕԼԳԱ - էջ 1403
ՎԱՐԴԱՀԵՐ, եղբայր մեկենաս Գրիգորի, ԺԳ. դ. - էջ 1091
ՎԱՐԴԱՆ
– Մամիկոնեան, սրբ., նհտկ. 451 թ. - էջ 176, 180, 311,
478, 708, 709, 718, ի տաղս եւ գանձս - էջ 250, 713,
717, ի Վարդան գրոց - էջ 783, 787, 876, 884, 888, 1067,
մնրնկր - էջ 1013, Գովութիւն - էջ 1123
– դիւանադպիր - էջ 460
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– Այգեկցի, Մարաթացի, 1170-1235 թթ., Առակք - էջ 578,
819, 901, 993, 1025, Վասն վեց դարուն է - էջ 900, Քարոզք - էջ 1003, 1004, 1005, Պատմութիւնք եւ խաւսք
վասն դժոխոցն՝ Այգեկցւոյ - էջ 1056, Խրատ - էջ 1061,
1062, Վասն անքուն որդանցն - էջ 1157, 1239, Յաղագս
դաւանութեան ամենասուրբ Երրորդութեանն - էջ 1219,
1220, գրչփ. - էջ 1380, յշտկծ - էջ 585
– վրդ. Արեւելցի, 1200-1271 թթ., Աշխարհացոյց - էջ 323,
576, 900, 1180, 1181, Դաւանութիւն հաւատոյ - էջ 375,
Թուղթք - էջ 375, 1263, 1271, ի բանից - էջ 675, Ի
Տասնբան օրէնս - էջ 1257, Լուծմունք ի Սուրբ Գրոց
(Ժղլանք) - էջ 467, 819, 990, Հարցմունք - էջ 674, Մաղթանք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն սրբոց - էջ 526,
Մեկնութիւն - էջ 1257, Մեկնութիւն Անթառամ ծաղկին էջ 1333Մեկնութիւն Արարածոց - էջ 1254, Մեկնութիւն
Դանիէլի - էջ 928, Մեկնութիւն Երգոյ Երգոցն - էջ 161,
928, 933, 1439, Մեկնութիւն Հայր մերի - էջ 858, Մեկնութիւն Հնգամատենին - էջ 1136, 1251, 1252, Մեկնութիւն յաղագս Բարձրացուցէիցն - էջ 1127, Յաղագս նաւակատեաց եկեղեցւոյ - էջ 415, Յայտնութիւն բանից էջ 312, Պատմութիւն - էջ 312, 353, 373, Սկիզբն մարգարէութեան Եզեկիէլէ մեկնութեան - էջ 1256, Քաղուածոյ
Վարդանայ մեկնութենէն սաղմոսացն Դաւթի - էջ 1153,
1156, 1258, Քարոզք - էջ 418, 419, 630, յշտկծ - էջ 235,
354, 428, 429, 468, 583, 622, 858, 895, գրչփ. - էջ 354
– միաբան Սանահնի Սուրբ Աստուածածնի, 1214 թ. - էջ 138
– քհյ, կազմող եւ ստացող Հմր 3033 ձ-ի, ի Հռոմկլայ, 1251 թ.
- էջ 147, 149, 150
– հոգեւոր զաւակ Գրիգոր Բջնեցու, 1267 թ. - էջ 426
– վրդ., յշտկծ, ԺԳ-ԺԴ. դդ. - էջ 1496
– եպս., յշտկծ, ԺԵ. դ. - էջ 1450
– որդի Մաթէոս քհյ.-ի եւ Հեղինէի ի Գետիսիմոն գիւղ,
1500 թ - էջ 15
– տէր, որդի Ծատուրի, 1588 թ. - էջ 1482
– Ծիծանցի, ստացող Հմր 3354 ձ-ի, 1593 թ. - էջ 1483,
1486, 1487, 1488
– որդի ստացող Ստեփանոսի, 1593 թ. - էջ 1486, 1488
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 137
– աբեղայ, ծածկագր., ԺԶ. դ. - էջ 908
– յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 1031
– հայր Յովհաննէս վրդ.-ի ի Շոռոթ, 1631 թ. - էջ 664, 665,
666
– որդի Հայկազի եւ Գուլստանի, 1631 թ. - էջ 664
– գրիչ Հմր 3264 ձ-ի, ի Կ. Պոլիս, 1633 թ. - էջ 1081, 1084
– աբղյ, գրիչ նախագաղափար օրինակի, 1650 թ. - էջ 585
– լրացնող եւ նորոգող ի Բաղէշ, 1653 թ. - էջ 32
– ամուսին Սեւլումի, 1655 թ. - էջ 15
– յշտկծ, 1655 թ. - էջ 15
– վկայ հողի վաճառքի, 1663 թ. - էջ 142
– հօր` Պատիրի հետ ստացան Հմր 3058 Աւետարանը,
1664 թ. - էջ 271, 273
– քհյ, գրիչ, ստացող եւ ծաղկող Հմր 3238 ձ-ի, ի Կարին,
1666 թ. - էջ 997, 999, 1000
– վրդ. Բաղիշեցի, ստացող Հմր 3070 ձ-ի, 1674-1669 թթ. էջ 314, 315, 316, 317, 318, 322, 323
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– եղբայր յետին ստացող Յովսէփ վրդ. Աստապատցու,
1677 թ. - էջ 164
– յշտկծ, 1693 թ. - էջ 1420
– արքեպս. Կաֆայու, ստացող Հմր 3119 ձ-ի, 1694 թ. - էջ
573, 586
– վրդ., նուիրակ ի Սանահին, 1697 թ. - էջ 145
– որդի Չալըխ օղլու Ունանի, 1700 թ. - էջ 558
– եղբայր Աւետարանի ստացող Սուքիասի, ԺԷ. դ. - էջ 18, 19
– աբղյ, վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 143
– սրկ., հոգեւոր զաւակ Զաքարիա Քանաքեռցու, ԺԷ. դ. - էջ 340
– սրկ., յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 431
– եպս. Կաֆայեցի, տաղասաց, ԺԷ-ԺԸ. դդ. - էջ 581, Տաղք.
«Երթամ չի կենամ» - էջ 582, «Վարդան եպիսկոպոս,
ծառայ Քրիստոսի» - էջ 582, «Վարդապետն Յիսուս» էջ 582, «Վերըստին կազմեալ սուրբ եկեղեցի [Սբ.
Աննա]» - էջ 582, Վերըստին կազմեցաւ սուրբ եկեղեցի»
- էջ 582, «Վերըստին կազմեցաւ սուրբ եկեղեցի [Սբ.
Օգսէնտ]» - էջ 582
– մահտեսի, յշտկծ, 1710 թ. - էջ 1014
– քհյ, ստացող Հմր 3343 ձ-ի, 1716 թ. - էջ 1441, 1443
– յշտկծ - էջ 1076
– յշտկծ, 1741 թ. - էջ 1330
– եղբայր յետին ստացող Ղուկաս աբեղայի, 1742 թ. - էջ 1408
– տաղասաց, Տաղ. «Վարդի նման կոի փայլէի» - էջ 547
– վրդ., գրիչ Հմր 3297Ա. ձ-ի, ի Պետերպոլիս, 1780 թ. - էջ
1227, 1229
– Քոբայրեցի (Բարձրբերդցի) Մեկնութիւն Սաղմոսաց
Դաւթի - էջ 1448
– յշտկծ ի ցանկի Քարոզգրոց - էջ 454
– հայր յետին ստացող Խանդութի, ԺԸ. դ. - էջ 734
– ծածկագրուած, ԺԸ. դ. - էջ 887
– որդի Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
– յշտկծ, 1883 թ. - էջ 179
– Բաղդասարեանց ճեմարանական, 1899 թ., յշտկծ - էջ 1505
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1258, 1260
– որդի Նազարէթի, ԺԹ. դ. - էջ 1351
– (Վարթան) յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1414
– գրչփ. - էջ 146, 554, 1440, 1590
– (Ղազարաս), գրչփ. - էջ 1506
ՎԱՐԴԱՆԱՆ
– հայր Կիրակոսի, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 228
– որդի կոստղել տուող Սարունխան Մայլաղասումեցու,
1665 թ. - էջ 1655
– վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 141
ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ, նհտ. 451 թ., յշտկծ - էջ 174, 707, 708, ի
գանձս - էջ 250, տօն - էջ 716, 717, մնրնկր - 1013
ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ ՆԱՐԻՆԷ - էջ 1130
ՎԱՐԴԱՆԷՍ
– որդի Սաւսնի, 1677 թ. - էջ 1412
– յշտկծ, 1716 թ. - էջ 1443
ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԿԱՖԱՑԻ, տաղասաց, ԺԶ-ԺԷ. դդ., Տաղ. «Հիւսիսական կողմ աշխարհէ» - էջ 399
ՎԱՐԴԵՐԵՍ, հայր Հռիփսիմեայ, 1383 թ. - էջ 1652, 1653
ՎԱՐԴԷՎԱՆ
– որդի Եկանի եւ Թանկազիզի, 1698 թ. - էջ 696
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 137
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ՎԱՐԴԻԹԵՐ, դուստր ձ-ը գերութիւնից ազատող Պետրոս
երէցի, 1723 թ. - էջ 696
ՎԱՐԴԻՔ, հայր գրիչ Գրիգորի, ԺԷ. դ. - էջ 1383, 1384
ՎԱՐԴԽԱԹՈՒՆ
– հարսն գրիչ եւ ստացող Զաքարիա երէցի, 1671-1675 թթ.
- 1007, 1008
– մայր Մարտիրոս երէց գրչի, ԺԷ. դ. - էջ 755
– մայր յետին գնող Պապէսի, ԺԷ. դ. - էջ 852
– յշտկծ, 1746 թ. - էջ 1656
– (Վարդխաթոն) կողակից Հայրապետի, ԺԸ. դ. - էջ 756
ՎԱՐԴՈՒԿ, յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
ՎԱՐՈՅԹՆԻ (՞), որդի Հայրապետի եւ Վարդխաթունի, ԺԸ. դ.
- էջ 756
ՎԱՐՈՑ, որդի Սադաղի, 1593 թ. - էջ 1487
ՎԵԳԷՆ միայանակեաց, 1334 թ. - էջ 1143
ՎԵՐԳԻԼԻՈՍ - էջ 130
ՎԷՖԱՆ շէյխ - էջ 870
ՎԻԿՏՈՐ (Բիկտոր) պապ Հռոմայ, Բ. դ. - էջ 295
ՎԻՆՉԵՆՑԻՈՍ սրբ - էջ 614
ՎՇՏԱՊ թգւր - էջ 1619
ՎՐԹԱՆԷՍ
– վրդ. Սռնկեցի, տաղասաց, ԺԶ-ԺԷ. դդ., Տաղք. «Աւրհնութիւն եւ փառք» - էջ 400, «Դարձեալ ասաց մարգարէին»
- էջ 397, «Հայաստանեաց հազար թըւին» - էջ 399, «Մէկ
մարդ մի ճրագ վառէր» - էջ 398
– (Վրդանէս) գրիչ Հմր 3247 ձ-ի, 1667 թ. - էջ 1025, 1028
– վրդ. Աշտարակեցի, 1805 թ., 1809 թ. - էջ 1363, 1366
– վրդ., մատենապահ յԷջմիածին. 1864 թ., համառօտ
նկարագրող Հմր 3091 Ժողովածոյի, - էջ 469, 472, 476, ի
մի տփի կազմել է տուել Հմր 3124 Ժողովածուն - էջ 620,
յշտկծ - էջ 958, 1233, 1346
ՎՐԻՒ ասորի, Ե. դ. - էջ 479
ՎՐՈՅՆ, որդի Արտաշէս Բ.-ի - էջ 246

ՏԱԹԼՈՒ, դուստր յետին ստացող Աբրահամի, 1690 թ. - էջ 172
ՏԱՏԻԱՆ սրբուհի, նհտ. - էջ 703 (ՊՊ)
ՏԱՏՈՒՐ, յշտկծ, 1630 թ. - էջ 1478
ՏԱՐԱԳՐՈՍԵԱՆՔ (Տարագոսեանք) սուրբ, նհտ. - էջ 943,
950, 952, 1016
ՏԱՐՍԱՅԻՃ իշխանաց իշխան, հայր Ստեփանոս Օրբէլեանի, ԺԳ. դ. - էջ 1123
ՏԱՒԼԱԹԻԱՐ, որդի Սադոնի եւ Խոնծզատայի ի Գետիսիմոն գիւղ, 1500 թ. - էջ 15
ՏԱՒՆԱՇ, հայր յետին գնող Յոհաննէս երէցի, ԺԵ. դ. - էջ 1654
ՏԵՒԿԱՆՑ ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ եպս. - էջ 1077
ՏԷՐԱՒԱԳ, յետին ստացող Հմր 3033 Աւետարանի, 1532 թ.
- էջ 150, 151, 152
ՏԷՐ-ԲԱՂԴԱՍԱՐԵԱՆ ԲԱՏԱՄԵԱՆՑ ԳՐԻԳՈՐ, ԺԹ. դ. - էջ 1472
ՏԷՐ-ԲԱՐՍԵՂՈՎ, կնքդրշմ, 1676 թ. - էջ 522
ՏԷՐ-ՄԻՔԵԼԵԱՆ ԱՐՇԱԿ, 1864-1901 թթ. - էջ 776, 1470,
1472, 1674
ՏԷՐ-ՄԻՔԵԼԵԱՆ ՍԵԴՐԱԿ, եղբայր Արշակ Տէր-Միքելեանի էջ 776, 1470, 1472, 1674
ՏԷՐ-ՄՈՎՍԻՍԵԱՆ ՄԵՍՐՈՊ արքեպս. (վրդ.) - էջ 12, 16, 20,
22, 23, 24, 34, 38, 40, 42, 48, 54, 56, 59, 62, 64, 70, 76,
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81, 82, 104, 112, 122, 128, 130, 132, 146, 148, 152,
156, 160, 164, 172, 180, 202, 208, 210, 214, 218, 220,
224, 228, 234, 242, 245, 246, 270, 272, 274, 286, 288,
292, 299, 300, 303, 306, 308, 310, 314, 341, 342, 352,
354, 356, 362, 364, 381, 408, 430, 442, 446, 454, 460,
463, 466, 468, 469, 478, 482, 490, 504, 508, 510, 512,
514, 516, 518, 522, 524, 532, 536, 538, 544, 550, 554,
560, 562, 566, 572, 574, 586, 588, 592, 616, 632, 634,
640, 644, 646, 648, 650, 652, 656, 658, 660, 666, 672,
678, 682, 686, 690, 692, 698, 704, 706, 710, 724, 730,
734, 735, 736, 740, 742, 744, 748, 750, 756, 762, 766,
772, 774, 776, 778, 782, 784, 785, 788, 794, 804, 812,
816, 820, 822, 830, 831, 834, 840, 842, 844, 856, 860,
864, 866, 870, 878, 880, 884, 887, 890, 892, 898, 914,
915, 918, 924, 926, 932, 936, 938, 942, 944, 952, 954,
958, 960, 972, 975, 978, 980, 982, 986, 988, 992, 998,
1002, 1008, 1012, 1014, 1018, 1020, 1022, 1028, 1032,
1034, 1042, 1048, 1051, 1056, 1068, 1072, 1084, 1094,
1098, 1100, 1104, 1108, 1118, 1148, 1152, 1156, 1170,
1172, 1178, 1180, 1182, 1196, 1198, 1202, 1208, 1215,
1216, 1228, 1234, 1235, 1236, 1248, 1250, 1254, 1268,
1274, 1282, 1288, 1293, 1296, 1298, 1300, 1330, 1336,
1340, 1346, 1350, 1366, 1372, 1378, 1380, 1382, 1384,
1392, 1396, 1400, 1402, 1405, 1408, 1410, 1416, 1422,
1430, 1440, 1442, 1456, 1462, 1468, 1470, 1472, 1478,
1484, 1490, 1492, 1506, 1510, 1516, 1524, 1526, 1529,
1536, 1550, 1574, 1578, 1580, 1582, 1590, 1592, 1594,
1596, 1598, 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1626, 1634,
1638, 1640, 1648, 1650, 1656, 1660, 1666, 1672, 1674
ՏԷՐ-ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ - էջ 1230
ՏԷՐ-ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ ՍԻՐԱՐՓԻ - էջ 148
ՏԷՐՈՒՆ, հօրեղբայր նորոգող Դաւթի, 1537 թ. - էջ 1450
ՏԷՐ-ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Ի. - էջ 724
ՏԷՐ-ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ ԱՐՄԷՆ - էջ 29, 38, 41, 46, 48, 735, 928,
1384
ՏԷՐ-ՍՐԱՊԵԱՆ-ԵՐԶՆԿԱՑԻ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ - էջ 1080, 1252
ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ ԳԷՈՐԳ - էջ 102, 308, 318, 329, 330,
380, 381, 384, 546, 553, 558, 561, 565, 570, 574, 694,
733, 754, 760, 782, 829, 851, 854, 856, 867, 881, 903,
952, 1010, 1038, 1047, 1096, 1127, 1136, 1264, 1298,
1303, 1486
ՏԻԲԵՐԻՈՍ, կայսր Հռոմայ, 14-37 թթ. - էջ 326, 1088, 1130,
1237, 1263
ՏԻԳԻԱՆՈՍ ճգնաւոր - էջ 84, 595
ՏԻԳՐԱՆ
– Ա., Երուանդեան, որդի Երուանդի, թագաւոր Հայկազն,
Ք. ա. 565 թ. - էջ 576, 901, 1599
– Մեծ, Հայոց թգւր, Ք. ա. 95-55 թթ. - էջ 382
ՏԻՄԱՆՋ ղիկաթ, 1248 թ. - էջ 1263, 1271
ՏԻՄՈԹԷՈՍ
– առաքեալ, եպս. Եփեսացւոց, Ա. դ., Ի թուղթսն Պօղոսի էջ 39, 48, 68, 228 (ՊՊ), ի Յայսմաւուրս - էջ 703 (ՊՊ),
բառք Թղթոց - էջ 781, Թուղթ Դիոնեսեայ առ Տիմոթէոս էջ 803, ի քարոզս - էջ 810, յշտկծ - էջ 1123, 1129, 1137,
1138, 1164, 1271, 1314, 1315, 1565, 1574, 1591, 1670

1862

– սուրբ, յիշուած ի Պափնոտիոսէ - էջ 1374
– Կուզ, եպս. Աղեքսանդրիոյ, Ե. դ. - էջ 92, 96, 590, 604,
609, 1252
– Անտիոքայ հայրապետ, Հարցմունք հոգեւորք եւ պատասխանիք Տիմոթեայ հայրապետի - էջ 903, 1124
ՏԻՈՐԻՏՈՍ Տարսոնացի - էջ 130
ՏԻՏԱԼ, յշտկծ - էջ 893
ՏԻՏԻԼ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 911
ՏԻՏՈՍ
– առաքեալ, եպս. Կրետացւոց, Ա. դ., Ի թուղթսն Պօղոսի էջ 39, 48, 68, 1282, Թուղթ Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյ
- էջ 742, բառք Թղթոց - էջ 781, յշտկծ - էջ 1138, 1164,
1239, 1670
– կայսր - էջ 105
ՏԻՐԱՆ
– Բ. թգւր, 338-350 թթ. - էջ 339
– որդի (=եղբա՞յր) Վահանայ, Է. դ. - էջ 315
– վրդ., Թ. դ. - էջ 24
ՏԻՐԱՏՈՒՐ
– Կիլիկեցի, գրիչ ի Գալիձոր, ուսուցիչ Յովհ. Որոտնեցու,
ԺԴ. դ. - էջ 858, 1335, 1336, 1341, 1649, 1652
– որդի ստացող Էլիէի, 1631 թ.- էջ 1576
– յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 142
ՏԻՐԱՑՈՒ
– քհյ, ստացող Հմր 3046 ձ-ի, ի Սուրխաթ, 1356 թ. - էջ 219, 222
– յետին ստացող, 1367 թ. - էջ 1652
ՏԻՐԱՒԱԳ, հայր Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի,
1532 թ. - էջ 151, 152
ՏԻՐՈՍ, հող է վաճառել Սանահնի Սարգիս պարոնտէրին,
ԺԷ. դ. - էջ 141
ՏԻՒԶՕՂԼԻ, անհաւատարիմ առ արքայն Օսմանցւոց, 1819 թ.
- էջ 1634
ՏՈՆԻԿ Աճեմօղլի, գրչփ. - էջ 1342
ՏՈՎԲԻԹ (Տօբիթ) ածշնչկն, բառք - էջ 779, 1667, յշտկծ - էջ
1429, 1436
ՏՈՒՐՄԻՇ, որդի յետին ստացող Շապանկուլու, 1638 թ. էջ 1407
ՏՐԴԱՏ Գ. Մեծ, թգւր. Հայոց, 250-330 թթ. ի տաղս եւ ի
գանձս - էջ 255, 404, 405, յշտկծ - էջ 326, 339, 350, 383,
415, 645 (ՊՊ), 1260, 1267, 1610, 1611, 1613, Դաշանց
թուղթ - էջ 347, 375, մնրնկր - էջ 1267

ՓԱԹԱՆ, դուստր մահտեսի Թաթէոսի եւ Մարինոսի, 1667 թ.
- էջ 510
ՓԱԼԵՄՈՆ իմաստասէր - էջ 866
ՓԱՆԱՔ, յշտկծ, 1624 թ. - էջ 1604
ՓԱՆԻ, գրչփ. - էջ 554
ՓԱՆՈՍ
– որդի ստացող Սալվարի, 1695 թ. - էջ 841
– Դօլվաթիարի հետ հող են նուիրել Սանահնի ուխտին,
ԺԷ. դ. - էջ 142
– որդի Յակոբի, 1801 թ. - էջ 1413
– յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1247
ՓԱՆՈՒԷԼ հրեշտակ, յշտկծ - էջ 992
ՓԱՇԱ
– կին ստացող Պարոնի, 1556 թ. - էջ 562
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– կողակից Էլոյկումի, 1595 թ. - էջ 1420
– յշտկծ ստացող ուստայ Ղազարի յշտկ.-ում, ԺԶ. դ. - էջ 223
– կողակից Դաւթի, ԺԶ. դ. - էջ 1030, 1031
– մայր Հմր 3331 ձ-ի ստացող Ասլանի, ԺԷ. դ. - էջ 1402
ՓԱՇԱԲԷԳ (Փաշայբէկ) քոյր Աւետարանի յետին գնող
Սարգիս երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
ՓԱՇԱՅԽԱԹՈՒՆ, քոյր մեկենաս Յակոբշահի, ԺԵ. դ. - էջ 1449
ՓԱՌԱՆՁԵՄ (Փառանձ) դուստր վերջին ստացող Ուրուղլէի, ԺԸ. դ. - էջ 451, 452
ՓԱՌՆԱԿ Ա., նահապետ Հայկազանց, յաջորդ Զաւէնի - էջ
1599
ՓԱՌՆԱՒԱԶ, թգւր վրաց - էջ 320
ՓԱՌՆԵՐՍԵՀ (Փառէն) Ա. Աշտիշատցի կթղկս, 348-352 թթ.
- էջ 352
ՓԱՐԱՍԽԱՆ, քոյր Աւետիք Ջուղայեցու, 1635 թ. - էջ 1624
ՓԱՐԱՒՈՆ, ածշնչկն - էջ 1426, 1428, 1433, 1434
ՓԱՐԻ
– կին Կիրակոսի, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 228
– մայր ձ-ի ստացող Մարգարէի, 1680 թ. - էջ 1093
– քոյր յետին ստացող Ղուկաս աբեղայի, 1742 թ. - էջ 1408
ՓԱՐԻԽԱԲԷԿ, դուստր Ալթունի եւ Միրիջանի, ԺԸ. դ. - էջ 756
ՓԱՐԻԽԱՆ
– թոռ ստացող Յովհաննէս երէցի, 1597 թ. - էջ 1404
– միւս կողակից Եղիազարի, 1635 թ. - էջ 1624
– կին տէր Վարդանի, 1664 թ. - էջ 273
ՓԱՐՍԱԴԱՆ (Փարսատան)
– յշտկծ, 1661 թ. - էջ 141
– որդի պարոն Շանշէի, ԺԷ. դ. - էջ 139
– եղբայր Յովսէփ Սանահնեցի արքեպս. Արղութեանի,
1793 թ. - էջ 1677
– իշխան Արղութիցկի, 1819 թ. - էջ 145, գրչփ. - էջ 146
ՓԱՐՒԱՆ, եղբայր Աւետարանի յետին գնող տէր Գրիգորի,
1816 թ. - էջ 20
ՓԱՒՍՏՈՍ ԲՈՒԶԱՆԴ - էջ 329, 335, 339, 384
ՓԱՓԱԶԵԱՆ ՍՏԵՓԱՆ - էջ 1092
ՓԱՔՔԷ, յշտկծ, ԺԹ. դ. - էջ 1246
ՓԻԱՆԴԱՅ (Փիանդէ) կին Պատիրի, 1664 թ. - էջ 273
ՓԻԼԱՏՕՍ, իշխան ի Սիս, յշտկծ - էջ 321
ՓԻԼԻԿ եպս. Հռոմայ - էջ 620
ՓԻԼԻՄՈՆ առաքեալ, Ի թոււղթսն Պօղոսի - էջ 39, 48, բառք
Թղթոց - էջ 781, յշտկծ - 1138, 1671
ՓԻԼԻՆ, գրչփ. - էջ 678
ՓԻԼԻՊՊՈՍ
– Բ. Մակեդոնացի, հայր Աղեքսանդր Մակեդոնացու, Ք.
ա. 382-336 թթ. - էջ 1617, 1618, մնրնկր - էջ 1615
– բժիշկ, մնրնկր - էջ 1616
– առաքեալ, յշտկծ - էջ 1125, 1138, 1276, 1501, Կանոնք էջ 583, 1131, 1601, 1602, 1603, 1604
– Կեսարացի, մնրնկր - էջ 1055, յշտկծ - էջ 1432
– աշակերտ Յովհան Ոսկեբերանի - էջ 98, 611
– (Փիպէ) թագաւոր Աղուանից, Թ. դ. - էջ 24
– կայսր, 1220 թ. - էջ 1130
– ԺԶ. դ., ծածկագր. - էջ 908
– Ա. Աղբակեցի, կթղիկս Հայոց, 1633-1655 թթ. - էջ 12,
140, 333, 511, 690, 748, 767, 771, 1205, 1539, 1614,
1615, 1624, 1626
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– ստացող Հմր 3034 ձ-ի, յԷնկիճաղալայ (Գերմանիկէ),
1650 թ. - էջ 151, 156
– չեպիսկոպոս, յշտկծ - էջ 907 (ՊՊ)
– Հաւաքումն ոմանց տարակուսական բանից - էջ 475
– Ալփիարեան, ԺԸ. - ԺԹ. դդ. - էջ 1195
– վրդ., 1812 թ. - էջ 744, կնքդրշմ, 1794 թ. - էջ 744
– արքեպս. Զմիւռնիոյ, 1819 թ. - էջ 1634
– (Փիլ) 1876 թ., գրչփ. - էջ 1180
ՓԻԼՈՆ
– Աղեքսանդրացի (Եբրայեցի), Ա. դ., Բառք - էջ 877, 914, ի
Մատենագրութենէ - էջ 1126, յշտկծ - էջ 1146
– Տիրակացի, թարգմ. Պատմութեան Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի - էջ 303, 613
ՓԻՐԱԶԻԶ, յշտկծ, ԺԷ. դ. - էջ 137
ՓԻՐԶԱԴԱ (Փիրզատ) եղբայր Աւետարանի յետին ստացող Տէրաւագի, 1532 թ. - էջ 151, 152
ՓԻՐԻ, հօրեղբայր մեկենաս Գուլաղայի, 1663 թ. - էջ 1249
ՓԻՐՂՈՒԼ
– որդի Բուխեացի Պապայի, 1700 թ. - էջ 559
– հայր յետին գնող Պապէսի, ԺԷ. դ. - էջ 852
ՓԻՐՈՒՄ
– 1553 թ., յշտկծ - էջ 1653
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 364
ՓԻՐՎԷԼ, հայր Աւետարանը նորոգել տուող Թուրապի,
1608 թ. - էջ 227
ՓԻՒՆԻԿ վրդ., Ասացեալ ի Դաւթայ փիլիսոփայէ եւ ի Հոռոմ վարդապետէ Փիւնիկ կոչեցելո՝ այս է Վեցհազարեակն, զոր գովէ Անանիա Շիրակացին - էջ 983, 986
ՓԼԱԲԻԱՆՈՍ
– եպս. Անտիոքայ, Դ-Ե. դդ. - էջ 93, 96, 605, 609
– պատրիարք Կոստանդնուպոլսի, ստացող թղթի Լեւոն
պապի, Ե. դ. - էջ 99, 612, 1263, 1265, 1271
ՓԼԱԲԻՈՍ իշխան, Ե. դ. - էջ 202
ՓԼԱՒԻՈՍ ԿԱՆԴԻԴԻԱՆՈՍ պրն, Ե. դ. - էջ 195
ՓԼԵՍԲՈՍ իշխան, Ե. դ. - էջ 202
ՓՈԼԱՏ, յշտկծ, ԺԶ. դ. - էջ 430
ՓՈԽՈՏԱՆՔ, 1690 թ. - էջ 144
ՓՈԿԱՍ
– հայրապետ, նհտ. 117 թ., Աղօթք - էջ 918, 1028
– կայսր Բիւզանդիոյ, 602-610 թթ. - էջ 321
ՓՈԿԷ, յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1586
ՓՈՂՈՑ, հայր ստացող Մելիքսէթի, 1444 թ. - էջ 684
ՓՈՍՏԷ կոյս, նհտ. - էջ 1125
ՓՈՏ, պատրիարք Կ. Պոլսի, 858 թ. - էջ 359
ՓՈՏԻՆՈՍ, աշակերտ Մարկեղի - էջ 87, 598
ՓՈՐԱՄՈՒԶ, որդի ստացող Զալու, 1683 թ. - էջ 1178
ՓՕԼՈՍ բժիշկ, յշտկծ ի Բժշկարանի - էջ 260
ՓՕՆՑԻՍԱՆՈՍ, յշտկծ - էջ 995

ՔԱՄ, որդի Նոյի - էջ 1115
ՔԱՄԱԼ, որդի յետին ստացող Մարտիրոսի, ԺԶ. դ. - էջ 1096
ՔԱՐԱԽՈՍՏՐՈՎ-Բէկ, քալանթար, վկայ հողի վաճառքի,
1664 թ. - էջ 142
ՔԱՐԱՄ, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ (՞), Տաղ. «Էյաղալայր
բիր ղիզ» - էջ 265, «Էյարիխ լայր ղուկայխ» - էջ 265, «Էյըմ
նայն գունում» - էջ 265, «Ղուրիմ դուլանիմ» - էջ 263
ՔԱՓԱՄԱՃԵԱՆ ՆՈՒԲԱՐ - էջ 1552
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ՔԵԹԵՒԱՆ (Քէթէվան)
– կողակից ստացող Զալու, 1683 թ. - էջ 1178
– մայր Յովսէփ Սանահնեցի արքեպս. Արղութեանի, 1774 թ.,
1793 թ. - էջ 1287, 1677
– Յաւանգուլենց հարս, նուիրատու Սանահնի Սուրբ Աստուածածնի, ԺԸ. դ. - էջ 144
– յշտկծ, ԺԸ. դ. - էջ 1400
ՔԷՂՈՒԲԱԹ, որդի Ղուզիկի, ԺԶ. դ. - էջ 137
ՔԷՇԻՇ օղլի, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ (՞), Տաղ. «Բիզդայ
սալայմ օլսուն» - էջ 263
ՔԷՍՈՒՐԱ, յշտկծ - էջ 907
ՔԷՕՇԿԵՐԵԱՆ ԱՐՄԻՆԷ - էջ 1153
ՔԻԼՕՆ իմաստասէր - էջ 1333
ՔԻՉԻԽԱԹՈՒՆ, քոյր Միքայէլ գրչի, 1462 թ. - էջ 231
ՔԻՉՄԻՐ, յշտկծ, 1722 թ. - 1182
ՔԻՐՕՂԼԻ (Քուրօղլի) դամուրչի, տաղասաց, ԺԸ-ԺԹ. դդ (՞),
Տաղ. «Աարաբ բումուն մանում» - էջ 265, «Դամուրչի օղլի
առ զուլումայ» - 264, «Մայն բիր բագ» - էջ 265, «Չանլի
բէլ դայն» - էջ 265, «Քիրօղլի դամուրչի օլի» - էջ 264
ՔՈՒՍԻ, ածշնչկն - էջ 626
ՔՈՒՐԴ իշխան, ԺԳ. դ. - էջ 428
ՔՈՒՐԴԻԿ, հայր Զուրապի եւ Ուլուխանի, ԺԸ. դ. - էջ 143
ՔՍԵՆՈԿՐԱՏԷՍ իմաստասէր - էջ 1333
ՔՍԵՆՈՖՕՆ Աթենացի, իմաստասէր, Ք. ա. 430-355/4 թթ. էջ 1333
ՔՍԻՒՍՏՈՍ պապ Հռոմայ, 432-440 թթ. - էջ 199, Թուղթ - էջ 201
ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ, բացատրութիւն անուան - էջ 913
ՔՐԻՍՏՈՍԱՏՈՒՐ
– երէց, գրիչ Հմր 3113 ձ-ի, յԵրզնկայ, 1460 թ. - էջ 549, 553
– եղբայր Ակոբ երէցի, ԺԶ. դ. - էջ 232
– մհտ. Արապկերցի, յետին ստացող, 1767 թ. - էջ 1001
ՔՕՔՋԷ, յշտկծ, 1771 թ. - էջ 1022
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ՕԳՈՍՏՈՍ Ա. (Օգտաւիանոս, Օգդաւիանոս) կայսր Հռոմայ, Ք. ա. 27 - Ք. յ. 14 թթ. - էջ 380, 996, 1237, 1525
ՕԶԲԵԿ, հայր յետին ստացող մելիք Աբրահամի, 1690 թ. էջ 172
ՕԹԱՐ ՄԱՃՈՒՏԱՁԷ, յշտկծ Սանահնի մի վաւերագրում,
1683 թ. - էջ 136
ՕՆՈՐԻՈՍ, որդի Թէոդոս Մեծ կայսեր, Դ. դ. - էջ 606
ՕՇԻՆ
– պարոն, խնդրող բանի ի Յակոբայ վարդապետէ, ԺԳ. դ.
- էջ 863, 1152
– Ա. թագաւոր Հայոց Կիլիկիոյ, 1308-1320 թթ., որդի Լեւոնի - էջ 684, 1242
ՕՍՄԱՆ Ա., ԺԳ. դ. - էջ 382
ՕՍՄԱՆԼՈՒ օսման, յշտկծ ի Թաւրէզ, 1730 թ. - էջ 274
ՕՎԻ, հայր Աւետարանի յետին գնող Ստեփանի, 1767 թ. էջ 1098

ՖԱՀՐԱԶԻԶ, մայր Ղուկաս գրչի, 1592 թ. - էջ 240
ՖԱՅԱՏ, յշտկծ - էջ 964
ՖԱՐՂՈՒԶԱՏ, հայր յետին ստացող Շապանկուլու, 1638 թ.
- էջ 1407
ՖԷՐԷԿԻՏԷՍ Ասօրի, իմաստասէր - էջ 1333
ՖԻԼԻՄՈՆ իմաստասէր - էջ 866
ՖԻՆԿ Ֆրանց Նիկոլաուս - էջ 1540, 1552, 1578
ՖՌԱՆԳԻԱԶ, հանգուցեալ ամուսին ստացող Սալվարի,
1695 թ.-ից առաջ - էջ 842
ՖՐԱՆՉԻՍԿՈՍ
– սրբ - էջ 100, 613, 614
– Սթէլլութոյ, համառօտող Բնազննութեանն Ջոան Պաթիսթա Պօռտայի - էջ 290, 898
ՖՐԱՓԷՐ, Դոմինիկեան վրդ., ԺԴ. դ. - էջ 521
ՖՐԻԿ, ԺԳ-ԺԴ. դդ., Տաղք. «Աններելի հուր» - էջ 817, «Զիմաստուն մարդն» - էջ 818, «Է՞ր չես երթար» - էջ 238,
«Կուզես, որ ազիզ» - էջ 401, «Յիշէ զբան Աւետարնին» էջ 401

ՕԱՔ, վկայ հողի վաճառքի, ԺԷ. դ. - էջ 141
ՕԳՈՍՏԻՆՈՍ
– սուրբ, 354-430 թթ. - էջ 67, 380, 474, 655, 1165, 1307,
1309, 1311, 1312, 1314, 1315, 1317, 1339, 1569, 1571
– (Օգօստինոս) Բաջենց, 1630 թ. - էջ 1146

Զ.
ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԳԸՐԿԻ վանք (Խախուայ եւ Թորթոմայ գաւառ) - Հմր 3223,
էջ 951
ԱԴԱՆԱ - Հմր 3007, էջ 27
ԱԴՐԻԱՆՈՒՊՈԼԻՍ - Հմր 3103, էջ 513
ԱԼԵՉԱԼՈՒ (Ուտիք) - Հմր 3149, էջ 705
ԱՄԱՍԻԱ - Հմր 3100, էջ 509
ԱՍԿԻ ԶԱՂԱՐ (Հոռոմէլի երկիր) - Հմր 3366, էջ 1529
ԱՍՏՐԱԽԱՆ - Հմր 3089, էջ 465
ԱՒԳԱՒՐ (Լօռի) - Հմր 3160, էջ 743
ԱՒԸՆԴԱՆՑ գիւղ - Հմր 3178, էջ 813, Հմր 3193, էջ 863
ԲԱՂԷՇ - Հմր 3003, էջ 17, Հմր 3163, էջ 757
ԲԷՐՆԱ գիւղ (Կարին) - Հմր 3332, էջ 1401
ԲԻՒԶԱՆԴ (Կ. Պոլիս) - Հմր 3324, էջ 3171
ԲՈՒՄԲԱՅԻ - Հմր 3322, էջ 1351

ԳԱԼԻՁՈՐ - Հմր 3393, էջ 1649
ԳԱՆՃԱՅ - Հմր 3044, էջ 213
ԳԵՏԻՍԻՄՈՆ գիւղ (Վարդանաշատ) - Հմր 3002, էջ 13
ԴԱՒՐԷԺ (Գանձակ) - Հմր 3042, էջ 207, Հմր 3043, էջ 211, Հմր
3059, էջ 273
ԵԼԵՆԵՆԴՈՐՖ - Հմր 3151, էջ 723, Հմր 3153, էջ 727, Հմր 3344,
էջ 1443
ԵՂԸՐԴՈՒՏՈՅ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻ ՎԱՆՔ - Հմր 3189,
էջ 843
ԵՆԿԵԼՈՒ երկիր - Հմր 3245, էջ 1019
ԵՐԵՒԱՆ - Հմր 3122, էջ 591
ԵՐԶՆԿԱ - Հմր 3113, էջ 549
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ - Հմր 3092, էջ 475, Հմր 3272, էջ 1099, Հմր 3281,
էջ 1155
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ԵՒԴՈԿԻԱ - Հմր 3165, էջ 765
ԵՒՔԱՌԱ (Կեսարիա) - Հմր 3132, էջ 645, Հմր 3133, էջ 647
ԶՄԻՒՌԻՆ քաղաք - Հմր 3280, էջ 1153
ԶՄԻՒՌՆԻԱ - Հմր 3090, էջ 465, Հմր 3186, էջ 833, Հմր 3312,
էջ 1293, Հմր 3370, էջ 1547
ԷՆԿԻՃԱՂԱԼԱՅ (Գերմանիկէ) - Հմր 3034, էջ 151
ԷՋՄԻԱԾԻՆ - Հմր 3024, Էջ 101, Հմր 3041, էջ 201, Հմր 3062,
էջ 291, Հմր 3084(՞), էջ 441, Հմր 3094, էջ 481, Հմր 3096/Ա.,
էջ 491, Հմր 3096/Բ., էջ 498, Հմր 3120, էջ 585, Հմր 3134, էջ
649, Հմր 3142, էջ 677, Հմր 3159, էջ 741, Հմր 3182, էջ 821,
Հմր 3217, էջ 935, Հմր 3271, էջ 1097, Հմր 3297/Բ., էջ 1229,
Հմր 3362, էջ 1517, Հմր 3372, էջ 1551, Հմր 3377, էջ 1589,
Հմր 3378, էջ 1591, Հմր 3388, էջ 1625, Հմր 3392, էջ 1649
ԸՍՏԱՄՊՈԼ - Հմր 3079/Ա., էջ 378
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՆՔ - Հմր 3093, էջ 477, Հմր 3150, էջ 709,
Հմր 3346, էջ 1449
ԹԵՂԵՆԵԱՑ ՈՒԽՏ - Հմր 3082, էջ 409
ԹԷՔԻՐՏԱՂ (Յռատօզ) - Հմր 3368, էջ 1535
ԹԸՒԱՆՃ գիւղ (մերձ ի Կարին) - Հմր 3050, էջ 233
ԻԼՈՎ - Հմր 3051, էջ 243
ԼԻՄ անապատ - Հմր 3069, էջ 311, Հմր 3341, էջ 1429, Հմր
3353, էջ 1477
ԼՈՐ գիւղ (Որոտան) - Հմր 3382, էջ 1599
ԽԱԶԱՆ - Հմր 3004, էջ 19
ԽԱՉԱԿԱՊ - Հմր 3149, էջ 705
ԽԱՐԱՍՈՒ - Հմր 3015/Ա., էջ 57
ԽՈՐ ՎԻՐԱՊ - Հմր 3082, էջ 409
ԾՈՐԾՈՐ (՞) - Հմր 3176, էջ 803
ԿԱՊՈՍԻ վանք (Եկեղեաց գաւառ) - Հմր 3275, էջ 1107
ԿԱՐԻՆ - Հմր 3017, էջ 61, Հմր 3073, էջ 351, Հմր 3238, էջ 997
ԿԱՐԿԱՌ - Հմր 3078/Ա., էջ 365
ԿԱՐՍ - Հմր 3146, էջ 691
ԿԱՖԱ - Հմր 3037(՞), էջ 163, Հմր 3081, էջ 391, Հմր 3098, էջ
503, Հմր 3119, էջ 573, Հմր 3136, էջ 655, Հմր 3222, էջ 949,
Հմր 3243, էջ 1015, Հմր 3339, էջ 1421
ԿԵՍԱՐԻԱ - Հմր 3253, էջ 1041
ԿՈՂՈՆԻԱ - Հմր 3371, էջ 1549
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍ - Հմր 3023, էջ 81, Հմր 3075, էջ 353, Հմր
3079/Գ., էջ 384, Հմր 3088, էջ 463, Հմր 3123, էջ 593, Հմր
3135, էջ 651, Հմր 3232, էջ 979, Հմր 3263, էջ 1071, Հմր
3264, էջ 1081, Հմր 3282, էջ 1169, Հմր 3289, էջ 1185, Հմր
3299, էջ 1233, Հմր 3310, էջ 1285, Հմր 3313, էջ 1295, Հմր
3328, էջ 1383, Հմր 3400, էջ 1675 (տե՛ս նաև Ըստամպոլ,
Բիւզանդ, Պալաթ, Պէրա, Սելամիյէ)
ՀԱՌԻՃ - Հմր 3149, էջ 705
ՀԱՑՈՒՏ (Կարին) - Հմր 3028, էջ 123
ՀՌՈՄԿԼԱ - Հմր 3033, էջ 147
ՁՈՐԱՅ վանք - Հմր 3048, էջ 223
ՂԱԼԱԹԱ - Հմր 3079/Ա., էջ 378
ՄԱՏՆԵՎԱՆՔ (՞) - Հմր 3345, էջ 1447
ՄԱՐՈՒՆԱՆ (Շօշ, Սպահան) - Հմր 3168, էջ 775
ՄՈՍԿՈՒԱ՞ - Հմր 3053, էջ 245
ՅՈՎՀԱՆՆԱՎԱՆՔ - Հմր 3071, էջ 323
ՅՈՒՇՈՅ վանք - Հմր 3071, էջ 323
ՆԻԺ գիւղ - Հմր 3056. Էջ 267
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ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ - Հմր 3147, էջ 697
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ - Հմր 3036, էջ 159, Հմր 3139, էջ 665, Հմր 3145,
էջ 689, Հմր 3194, էջ 865, Հմր 3224, էջ 955, Հմր 3291/Ա.(՞),
1199, Հմր 3291/Բ., 1202, Հմր 3387, էջ 1615
ՇԱՒՇ (Սպահան) - Հմր 3212, էջ 925
ՇԷՆԱՂԲԻՒՐ գիւղ - Հմր 3335, էջ 1409
ՇԻՐԱԿ - Հմր 3363, էջ 1523
ՇՈԻՄԼՈՒ - Հմր 3267, էջ 1091
ՇՈՌՈԹ - Հմր 3138, էջ 659
ՇՈՒՇԻ - Հմր 3038, էջ 173, Հմր 3351, էջ 1469
ՈՒՆՁՔ գիւղ (Քաջբերունիք) - Հմր 3049, էջ 227
ՉԻՆԻՓԱԹԱՆ - Հմր 3287, էջ 1179
ՊԱԼԱԹ (Կ. Պոլիս) - Հմր 3121, էջ 589
ՊԱԼԱԽԱՒՐ գիւղ - Հմր 3348, էջ 1455
ՊԱԽՃԱԼԸ ԽԱՆ - Հմր 3016, էջ 59
ՊԵՏԵՐՊՈԼԻՍ (Պետերբուրգ) - Հմր 3297/Ա., էջ 1227
ՊԷՐԱ (Կ. Պոլիս) - Հմր 3298, էջ 1233
ՊՐՈՒՍԱ - Հմր 3030, էջ 129
ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆՔ - Հմր 3082, էջ 409
ՍԱՆԱՀԻՆ - Հմր 3333, էջ 1405
ՍԱՆԿՏ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ - Հմր 3129, էջ 637, Հմր 3355, էջ 1489
ՍԵԲԱՍՏԻԱ - Հմր 3010, էջ 39
ՍԵԼԱՄԻՅԷ (Կ. Պոլիս) - Հմր 3064, էջ 303
ՍԵՒԱՆ - Հմր 3164(՞), էջ 761, Հմր 3166, էջ 771, Հմր 3398, էջ
1671
ՍՈՀՐԱՏԵՐ գիւղ - Հմր 3039, էջ 181
ՍՈՒՐԲ ԱՌԱՔԵԼՈՑ վանք (Աթխայ) - Հմր 3013, էջ 49
ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ
– Կարին (Հնձուց վանք) - Հմր 3319, էջ 1335, Հմր 3389, էջ 1633
– Նոր Ջուղա - Հմր 3187, էջ 839
ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ - Հմր 3239, էջ 1001
ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ - Հմր 3115, էջ 559, Հմր 3399, էջ 1673
ՍՈՒՐԲ ՄԻՆԱՍ - Հմր 3179, էջ 817
ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ վանք - Հմր 3201, էջ 883
ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ (Երուսաղէմ) - Հմր 3294, էջ 1207
ՍՈՒՐԲ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻ վանք (Սպեր) - Հմր 3319, էջ 1335
ՍՈՒՐԽԱԹ (Սուլխաթ)- Հմր 3046, էջ 219, Հմր 3343, էջ 1441
ՍՊԱՀԱՆ (Ասպահան, Իսպահան)- Հմր 3109, էջ 531, Հմր
3305, էջ 1259, Հմր 3285, էջ 1175, Հմր 3306, էջ 1267
ՍՐԽՈՒ վանք - Հմր 3354, էջ 1483
ՍՖԻՈՒ (Սոֆիա) - Հմր 3352, էջ 1473
ՎԱՆ - Հմր 3070/Դ., էջ 318, Հմր 3301, էջ 1243, Հմր 3376, էջ
1581
ՎԱՐԱԳ - Հմր 3342, էջ 1439
ՎԵԱՏԿԱ - Հմր 3381, էջ 1597
ՎԸԼԱՇՀԵՐՆԱՅՍ (Հունգարիա) - Հմր 3315, էջ 1299
ՏԱԹԵՒ - Հմր 3104, էջ 515, Հմր 3106, էջ 521
ՏՈՒՄԱՐԶԱ - Հմր 3131, էջ 643
ՏՐԱՊԻԶՈՆ - Հմր 3226, էջ 959
ՏՓԽԻՍ - Հմր 3143, էջ 683
ՓԱՇԻՎԱՆՔ (Տփղիս) - Հմր 3302, էջ 1247
ՔԱՇԵՐ գիւղ (Գողթն) - Հմր 3006/Ա., էջ 23
ՔԱՐՀԱՏ - Հմր 3196, էջ 871
ՖԻԼԻՊԷ - Հմր 3300/Բ., էջ 1240
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Է.
ԳՐԻՉՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԲԷԼ արքեպ. Մխիթարեանց, 1873 թ., յԷջմիածին – Հմր 3142,
էջ 677, 682
ԱԲՐԱՀԱՄ կր., 1587 թ. - Հմր 3338, էջ 1417, 1419, 1420
– 1660 թ., ի Լոր գիւղ (Որոտան) – Հմր 3382, էջ 1599, 1601
ԱԶԱՐԷ, ԺԷ. դ. – Հմր 3177, էջ 805, 812
ԱԶԱՐԻԱ դպիր, նաեւ կազմող, 1651-1654, 1676 թթ., ի
Նոր Ջուղայ - Հմր 3194, էջ 865, 868, 869, Հմր 3291Բ., էջ
1202, 1204-1206
ԱԹԱՆԷՍ, ԺԵ. դ. կէս – Հմր 3140, էջ 671, 676
ԱԼԷՔՍԱՆԻՈՍ, ԺԷ. դ. - Հմր 3078/Բ., էջ 371, 372
ԱԼԻՔՍԱՆ, 1626 թ., յԵնկելու երկիր - Հմր 3245, էջ 1019, 1021
ԱՂԱԲԱԲ, 1683 թ., յԱսպահան – Հմր 3285, էջ 1175, 1176
ԱՄԻՐ ՍԱՐԳԻՍ դպիր, 1680 թ., ի Սպահան, Հմր 3109, էջ
531, 535, 536
ԱՆԴՐԷԱՍ երէց, 1667 թ. - Հմր 3116, էջ 561, 566
– նաեւ ստացող, ԺԷ. դ. – Հմր 3391/Բ., էջ 1642, 1644-1647
ԱՆՏՈՆ աբղյ, պարոնտէր, նաեւ ստացող, ԺԹ. դ. – Հմր
3026, էջ 111, 121, 122
ԱՌԱՔԵԼ կր., ԺԵ. դ. – Հմր 3396, էջ 1663, 1666
– ԺԷ. դ. – Հմր 3349/Բ., էջ 1463, 1464
ԱՍՎԱՏ[ՈՒ]Ր, ԺԷ. դ. – Հմր 3359, էջ 1505, 1510
ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, 1575 թ., ի Կաֆայ – Հմր 3243, էջ 1015,
1017, 1018
– Սպահանցի, նաեւ ստացող, 1695 թ., ի Քաշեր գիւղ
(Գողթն) - Հմր 3006/Ա., էջ 23, 25, 26, ԺԷ. դ. - Հմր 3006Բ.,
էջ 27
– Ջուղայեցի, ԺԷ. դ. – Հմր 3386, էջ 1607, 1614
ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ, նաեւ ծաղկող, 1496 թ., ի Սանահին – Հմր 3333,
էջ 1405, 1496
– (Առըստակէս), 1498 թ., ի Ձորայ վանք – Հմր 3048, էջ
223, 225
– ԺԶ. դ. – Հմր 3063/Ա., էջ 300, 301
– քհյ, 1725 թ. – Հմր 3284, էջ 1173
ԱՒԱԳ երէց, նաեւ ստացող, ԺԵ. դ. – Հմր 3191, էջ 855, 858
ԱՒԵՏ, նաեւ ստացող, ԺԷ. դ. – Հմր 3397, էջ 1665, 1672
– ԺԸ. դ., Հմր 3157, էջ 737, 739
ԱՒԵՏԻՍ քհյ, ԺԵ. դ. – Հմր 3395, էջ 1659, 1663
– 1643-1651 թթ., յԵւդոկիայ – Հմր 3165, էջ 765, 766
– քարտուղար, 1655 թ., ի Քարհատ - Հմր 3196, էջ 871, 873
– երեց, ԺԷ. դ. - Հմր 3117, էջ 567, 572
– քհյ, նաեւ ծաղկող, 1737-1738 թթ. - Հմր 3005, էջ 21, 24
ԱՒԵՏԻՔ աբղյ, 1458 թ., յԱգըրկի վանք (Խախուայ եւ Թորթոմայ գաւառ) – Հմր 3223, էջ 951, 953
ԲԱՐՍԵՂ աշակերտ, ԺԴ. դ. (1381ից առաջ) – Հմր 3213, էջ
927, 930
– քհյ, 1419 թ., ի Սուրբ Յակոբ վանք - Հմր 3201, էջ 883,
885, 886
– աբղյ, 1662 թ., ի Նոր Ջուղայ - Հմր 3036, էջ 159, 162, 163
ԳԱԲՐԻԷԼ եպս. Սեբաստացի, նաեւ ստացող, 1772 թ.,
յԱդանայ - Հմր 3007, էջ 27, 33
– քհյ Պատկանեան, 1860-1877 թթ., Վեատկա եւ այյլուր –
Հմր 3381, էջ 1597, 1598

– Այվազեա՞նց, ԺԹ. դ. – Հմր 3095, էջ 489
ԳԱԼՈՒՍՏ սրկ. Մարտիրոսեան, նաեւ ստացող, 1861 թ.,
յԷջմիածին – Հմր 3378, էջ 1591, 1594
ԳԱՍՊԱՐ, 1650 թ., յԷնկիճաղալայ (Գերմանիկէ) - Հմր 3034, էջ
151, 156
ԳԷՈՐԳ Կիլիկեցի, 1267 թ., ի Խոր Վիրապ, Սաղմոսավանք,
Թեղենեաց ուխտ – Հմր 3082, էջ 409, 425, 427
– երէց, ԺԷ. դ. – Հմր 3111, էջ 537, 543
– Նախիջեւանցի (Փառակեցի), 1743 թ., ի Ս. Պետերբուրգ
- Հմր 3129, էջ 637, 639, 640
ԳՐԻԳՈՐ Սուքիասանց, 1356 թ., ի Սուրխաթ (Ղրիմ) – Հմր
3046, էջ 219, 222
– ԺԳ. դ. – Հմր 3266, էջ 1087, 1091
– Կողոնեցի, նաեւ ծաղկող, 1646 թ., ի Կողոնիա – Հմր
3371, էջ 1549, 1551
– Համազասպեանց, 1649 թ., ի Նոր Ջուղայ - Հմր 3145, էջ
689, 690
– Երեւանցի, 1662 – Հմր 3032, էջ 145, 147
– երէց, 1674 թ., ի Վան, Հմր 307/0Դ., էջ 318, 322
– տէր, 1677 թ., ի Շէնաղբիւր գիւղ – Հմր 3335, էջ 1409, 1413
– 1696 թ. – Հմր 3154, էջ 729, 734
– ԺԷ. դ. - Հմր 3070/Բ., էջ 316, 317
– ԺԷ. դ. - Հմր 3070/Գ., էջ 317
– Վարդիքի որդի, ԺԷ. դ. – Հմր 3327, էջ 1383, 1384
– 1715 թ., ի Բաղէշ - Հմր 3163, 757, 762
– 1717 թ. (կամ առաջ) - Հմր 3009, էջ 37
– դպ., 1763 թ., ի Կեսարիա (Եւքառա) - Հմր 3132, էջ 645, 648
– սրկ. Հաճնցի, նաեւ ստացող, 1822 թ., յԵրուսաղէմ – Հմր
3272, էջ 1099, 1104
– Գրիգոր սրկ. Մինդանճեան, 1833, 1834 թթ., ԺԹ. դ., ի Կ.
Պոլիս – Հմր 3135, էջ 651, 656, Հմր 3232, էջ 979, Հմր
3282, էջ 1169, 1171, Հմր 3289, էջ 1185, Հմր 3313, էջ
1295, 1296
ԴԱՆԻԷԼ երէց, 1715 թ., ի Սոհրատէր գիւղ – Հմր 3039, էջ
181, 186
– վրդ. Շահնազարեանց, 1862 թ. - Հմր 3067, էջ 307
ԴԱՒԻԹ կր., ԺԵ. դ. – Հմր 3191, էջ 855, 858
– Ճնճղուկ, 1669 թ.- Հմր 3070/Ա., էջ 314, 315
– Ղրիմեցի, նաեւ կազմող, 1694 թ., ի Կաֆա - Հմր 3119, էջ
573, 586
– ԺԷ. դ. - Հմր 3331, էջ 1399, 1402
– Մելանաւոր երէց, 1716 թ., ի Սուլխաթ – Հմր 3343, էջ
1441, 1442
ԵԶԵԿԻԷԼ, ԺԷ. դ. – Հմր 3295/Բ., էջ 1217, 1218
– երէց, 1750 թ., Հմր 3112, էջ 543, 548
ԵՂԻԱ վրդ., 1696-1701 թթ. – Հմր 3316/Ա., էջ 1301, 1304, 1305
– վրդ., 1703 թ. - Հմր 3316/Բ., էջ 1305, 1319
ԵՂԻԱԶԱՐ քհյ, 1835 թ., ի Պալաթ (Կ. Պոլիս) - Հմր 3121, էջ
589, 592
– սրկ. Տէր Կարապետեան, 1839 թ., յԷջմիածին – Հմր 3362,
էջ 1517, 1518
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ԵՍԱՅԻ Աւագեան, 1847 թ., յԷջմիածին - Հմր 3297/Բ., էջ
1229, 1232
ԶԱՔԱՐԻԱ քհյ., 1417 թ. - Հմր 3202, էջ 887, 888
– (Զաքարա) աբղյ, նաեւ ստացող, ԺԵ. դ. – Հմր 3334, էջ
1407, 1410
– Երզնկացի, 1617 թ., ի Կաֆա - Հմր 3081, էջ 391, 407, 408
– վրդ. Քանաքեռցի, նաեւ ստացող, 1651-1661 թթ.,
Յովհաննավանք, Յուշոյ վանք – Հմր 3071, էջ 323, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339
– նաեւ ստացող, 1671-1675 թթ., ի Սուրբ Գէորգ – Հմր
3239, էջ 1001, 1006, 1007, 1008
– երէց, 1696 թ., յԱսկի Զաղար (Հոռոմէլի երկիրն) – Հմր
3366, էջ 1529, 1533, 1534
ԹԷՈԴՈՐՈՍ Շիրակունի, 1870, 1873, 1874, 1876, 18841888, 1893, 1898 թթ., նաեւ՝ հեղինակ, ի Նիժ գիւղ, ի
Թարգմանչաց վանս, յԱլեչալու, յԵլենենդորֆ - Հմր 3056,
էջ 267, 270, Հմր 3093, էջ 477, 481, Հմր 3149, էջ 705, 710,
Հմր 3150, էջ 709, 724, Հմր 3151, էջ 723, Հմր 3153, էջ 727,
Հմր 3344, էջ 1443, 1444, Հմր 3346, էջ 1449, 1451
ԹՈՎՄԱՍ դպ., ԺԵ. դ. - Հմր 3105, էջ 517
– սրկ. Կ. Պոլսեցի, 1818 թ. - Հմր 3022, էջ 81, 82
ԹՈՐՈՍ, 1568 թ., ի Լիմ – Հմր 3353, էջ 1477, 1482
– ԺԷ. դ. – Հմր 3261/Բ., էջ 1069, 1070
ԹՈՒՄԱ, 1407 թ., ի Տաթեւ - Հմր 3104, էջ 515, 516, 517, 518
– 1498 թ., ի Ձորայ վանս – Հմր 3048, էջ 223, 226, 227
– տէր, ԺԵ. դ. – Հմր 3191, էջ 855, 858, 859
– 1701 թ., ի Վան – Հմր 3301, էջ 1243, 1247
ԼՈՒՍԵՂԷՆ դպիր, ԺԹ. դ. (1827ից յետոյ) - Հմր 3360, էջ
1511, 1515
ԽԱՉԱՏՈՒՐ երէց, ԺԶ. դ. – Հմր 3206, էջ 897, 908
– դպիր, 1608 թ. - Հմր 3078/Գ., էջ 373, 374
– էրէց, նաեւ ստացող, 1639 թ., ի Շաւշ (Սպահան) – Հմր
3212, էջ 925, 926
– 1699 թ., ի Սուրբ Յակոբ վանք (Երուսաղէմ) – Հմր 3294,
էջ 1207, 1214
– վրդ. Կ. Պոլսեցի, 1765-1776 թթ., յԷջմիածին - Հմր 3062,
էջ 291, 298, 299, Հմր 3120, էջ 585, 588, Հմր 3159, էջ 741,
743
ԽՈՒԼԹՈՒԲԷԿ սրկ., 1635 թ., ի Նոր Ջուղա - Հմր 3387, էջ
1615, 1624
ԾԵՐՈՒՆ, ԺԵ. դ. – Հմր 3269, էջ 1093, 1096
Կ. ՊՈԼՍԵՑԻ ոմն դպիր, 1851 թ. – Հմր 3080/Ա., էջ 383, 388
ԿԱՐԱՊԵՏ, ԺԵ. դ. – Հմր 3395, էջ 1659, 1663
– երէց, ԺԷ. դ. – Հմր 3072/Ա., էջ 342, 349
– քհյ, 1700 թ. – Հմր 3374, էջ 1577, 1579
– 1759-1760 թթ., ի Ս. Առաքելոց վանս (Աթխայ) - Հմր
3013, էջ 49, 53
– Սեբաստացի, 1764 թ. - Հմր 3091/Ա., էջ 469, 470
– նոտար, 1804 թ. – Հմր 3233, էջ 981, 984
ԿԻՐԱԿՈՍ, 1639 թ., ի Թէքիրտաղ (Յռատօզ) – Հմր 3368, էջ
1535, 1539
– երէց, 1695 թ., ի [Նոր Ջուղայ], Սուրբ Աստուածածին –
Հմր 3187, էջ 839, 841
ԿԻՒՐԵՂ, ԺԸ. դ. – Հմր 3307, էջ 1273, 1278, 1279

1872

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ դպ., 1861 թ., յԷջմիածին – Հմր 3378, էջ
1591, 1593
ՀԱՅՐԱՊԵՏ քհյ, 1645 թ., - Հմր 3218, էջ 937, 941
ՂԱԶԱՐ Ագուլիսցի, նաեւ ծաղկող, ԺԶ. դ. – Հմր 3047, էջ
221, 223, 224
– վրդ., 1687 թ., 1746 թ., ԺԸ. դ. – Հմր 3358, էջ 1499, 1505
– էրէց, ԺԷ. դ. – Հմր 3169, էջ 777, 782
– Շօռօթցի, 1773 թ., յԷջմիածին - Հմր 3388, էջ 1625, 1631, 1633
ՂՈՒԿԱՍ սրկ., նաեւ ստացող, 1592 թ., ի Թըւանճ գիւղ
(Կարին) – Հմր 3050, էջ 233, 239, 240
– աբղյ, նաեւ ստցող, 1627-1631 թթ., յԵղըրդուտոյ Ս.
Յովհաննու Մկրտչի վանք – Հմր 3189, էջ 843, 852
– 1802 թ. – Հմր 3318/Ա., էջ 1329, 1332
ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ Աշտարակեցի դպիր, 1759-1774 թթ., յԵրուսաղէմ – Հմր 3281, էջ 1155, 1168, 1169, 1170
ՄԱԿԱՐ Սեբաստացի, 1628 թ., ի Սֆիու (Սոֆիա) – Հմր 3352,
էջ 1473, 1477
ՄԱՂԱՔԻԱ Բաբերթացի, 1494 թ., ի Կապոսի վանս (յԵկեղեաց գաւառ) – Հմր 3275, էջ 1107, 115, 116, 1118
ՄԱՏԹԷՈՍ աբղյ Ընկզձորեցի, ԺԸ. դ. – Հմր 3308, էջ 1279, 1281
– դպիր, նաեւ հեղինակ, ԺԹ. դ. – Հմր 3315, էջ 1299
ՄԱՐԳԱՐ երէց Զմիւռնացի, 1700 թ. - Հմր 3079/Գ., էջ 384
– 1716-1717 թթ., ի Կաֆայ – Հմր 3339, էջ 1421, 1422
ՄԱՐԿՈՍ, ԺԷ. դ. – Հմր 3260, էջ 1055, 1066, 1067
– վրդ., ԺԹ. դ. – Հմր 3229, էջ 971, 975
ՄԱՐՏԻՐՈՍ երէց, ԺԶ. դ. – Հմր 3225, էջ 957, 959, 960
– քհյ, 1693 թ., ի Մարունան (Շօշ, Ասպահան) – Հմր 3168,
էջ 775, 776
– 1627-1631 թթ., յԵղըրդուտոյ Ս. Յովհաննու Մկրտչի
վանս – Հմր 3189, էջ 843, 852
– էրէց, ԺԷ. դ. - Հմր 3162, էջ 749, 755
– վրդ., ԺԷ. դ. – Հմր 3300/Ա., էջ 1235, 1239, 1240
ՄԵԼՔՈՆ վրդ., 1756 թ., ի Վարագ – Հմր 3342, էջ 1439, 1441
ՄԵՍՐՈՊ, 1635 թ., ի Նոր Ջուղայ - Հմր 3387, էջ 1615, 1624
– ԺԷ. դ. (1677ից առաջ) - Հմր 3035, էջ 157, 160
– Գանձակեցի, 1759 թ., ի Զմիւռնիայ – Հմր 3186, էջ 833, 840
– 1757 թ. - Հմր 3124/Ա., էջ 615, 617
ՄԻՆԱՍ, 1449 թ., ի Սուրբ Մինաս (առ ոտս) - Հմր 3179, էջ
817, 820
– ԺԶ. դ. – Հմր 3206, էջ 897, 907, 908
– երէց, 1687 թ., – Հմր 3358, էջ 1499, 1504,
– ԺԷ. դ. – Հմր 3231Ա., էջ 977, 978
– աբղյ, 1761 թ., յԷջմիածին – Հմր 3372, էջ 1551, 1573
– Սիւնեցի, նաեւ ստացող, 1770-1776 թթ., յԷջմիածին –
Հմր 3159, էջ 741, 743
– 1816 թ., յԷջմիածին – Հմր 3096/Բ., էջ 498, 502
– [Մի՞]նաս, 1864 թ., ի Լիմ անապատ – Հմր 3341, էջ 1429,
1431
ՄԻՔԱՅԷԼ երէց, 1462 թ., յՈւնձք գիւղ (Քաջբերունիք) – Հմր
3049, էջ 227, 229, 230, 231
– երէց, 1663 թ., ի Փաշիվանք (Տփղիս) – Հմր 3302, էջ 1247,
1250
– երէց, 1673 թ. - Հմր 3257, էջ 1049, 1050
– երէց, 1684 թ., ի Բաղէշ - Հմր 3003, էջ 17, 18
– Շամբեցի, 1744, ի Նոր Ջուղա - Հմր 3139, էջ 665, 671
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– տիրացու, 1766 թ., ի Կաֆա - Հմր 3136, էջ 655, 658
– Աստապատեցի, 1779 թ., ի Գանճայ, Հմր 3044, 213, 217,
218
ՄԽԻԹԱՐ, ԺԵ. դ. – Հմր 3216, էջ 933, 936
ՄԿՐՏԻՉ, ԺԷ. դ. – Հմր 3211, էջ 923, 924
– նաեւ ստացող, 1714 թ. – Հմր 3192, էջ 859, 863
– Բաբամեանց (Անդրէասեան) Երեւանցի, նաեւ ստացող,
1839 թ., ի Դաւրէժ (Գանձակ) – Հմր 3042, էջ 207, 210
– վրդ. Եկենեան, 1852 թ. - Հմր 3045, էջ 217, 219
– Մոռոզեան, 1863 թ., ի Նոր Նախիջեւան - Հմր 3147, էջ 697
ՅԱԿՈԲ (օգնական Յովհաննես դպ. գրչի), 1657-1661 թթ.,
ի Նոր Ջուղա, Հմր 3224, էջ 955, 957, 958
– 1662 թ., ի Նոր Ջուղա - Հմր 3036, էջ 159, 163
– դպ., ԺԷ. դ. – Հմր 3262, էջ 1069, 1072
– քհյ, 1715 թ., ի Սպահան - Հմր 3305, էջ 1259, 1266
– քհյ Տէր-Մատթէոսեան, 1775 թ. – Հմր 3369/Բ., էջ 1542,
1547, 1548
– եպս (հեղինակը), 1799 թ., 1805 թ., ի Բումբայի – Հմր
3322, էջ 1351, 1362
– դպ., ԺԸ. դ. – Հմր 3040, էջ 187, 189
– Թիֆլիզցի, ԺԸ. դ. - Հմր 3018, էջ 63, 64
– մհտ., ԺԸ. դ. - Հմր 3204, էջ 891, 897
– Ամասիացի, 1800 թ., յԱմասիա – Հմր 3100, էջ 509, 512
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, 1707 թ., ի Վան – Հմր 3376, էջ 1581, 1587
– վրդ., 1734 թ., ի Սեբաստիա - Հմր 3010, էջ 39, 42
– 1753 թ., ի Խարասու – Հմր 3015/Ա., էջ 57, 58, 59
– ԺԹ. դ. (1874ից առաջ), ի Պախճալը խան - Հմր 3016, էջ
59, 62
ՅՈՎԱՍԱՓ Արզուրումցի, 1716-1722 թթ., Հնծուց Ս. Աստուածածին (Կարին) – Հմր 3389, էջ 1633, 1637
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ (ՅՈՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՎՀԱՆԷՍ, ՅՈՎԱՆՆԷՍ)
– (Յովանէս), ԺԷ. դ. – Հմր 3237/Բ., էջ 994, 998
– (Յովան), 1400 թ., ի Տաթեւ - Հմր 3106, էջ 521, 523
– աբղյ, 1449 թ., ի Սուրբ Մինաս (առ ոտս) - Հմր 3179, էջ
817, 820
– երէց, 1556 թ., ի Սուրբ Կարապետ – Հմր 3115, էջ 559, 562
– երէց, 1597 թ., ի Բէրնայ գիւղ (Կարին) – Հմր 3332, էջ
1401, 1404
– դպ., ԺԶ. դ. – Հմր 3118, էջ 571, 574
– քհյ, 1614 թ., ի Աւընդանց գիւղ - Հմր 3178, էջ 813, 815, 816
– դպիր, 1657-1661 թթ., ի Նոր Ջուղայ, Հմր 3224, էջ 955,
956, 957, 958
– երէց, 1662-1664 թթ. – Հմր 3058, էջ 271, 272
– քհյ, ԺԷ. դ., ի Նոր Ջուղա՞ - Հմր 3291/Ա., էջ 1199, 1202
– քհյ, ԺԷ. դ.ի Ա. կէս – Հմր 3347, էջ 1453, 1456
– (Ոհան) քհյ, 1728 թ., ի Չինիփաթան – Հմր 3287, էջ 1179,
1182
– երէց, 1729 թ. - Հմր 3329, էջ 1391, 1396
– Չարստանեան Ջուղայեցի, նաեւ ստացող, 1740-1741
թթ., ի Սանկթ Պետերբուրգ – Հմր 3355, էջ 1489, 1492
– Գամրիսեցի վրդ., 1743 թ., յԷջմիածին - Հմր 3094, էջ 481,
490
– 1777 թ., ի Կարին - Հմր 3017, էջ 61, 62
– (Յովհան) վրդ. Տաթեւացի, ԺԸ. դ. – Հմր 3083, էջ 431, 442
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– (Ոհանէս), նաեւ ստացող, ԺԸ. դ. – Հմր 3307, էջ 1273,
1278, 1279
– (Յօհաննէս) Եւդոկիացի, 1818 թ., ի Կոստանդնուպոլիս
– Հմր 3299, էջ 1233, 1235, 1236
– դպ., 1821 թ., ի Սելամիյէ (Կ. Պոլիս) – Հմր 3064, էջ 303, 304
– Միրզայեան Վանանդեցի, 1829 թ., ի Զմիւռնիայ – Հմր
3312, էջ 1293
– (Օվանէս) Աքուլեցի (Մինասի որդի), 1831 թ. – Հմր 3055,
էջ 261, 265, 266
– Չամուռճեան, նաեւ թարգմանիչ, 1843 թ., ի Կ. Պոլիս –
Հմր 3075, էջ 353, 356
ՅՈՎՍԷՓ մոնոզոն, 1589 թ., ի Կարկառ - Հմր 3078Ա., էջ
365, 371
– 1665 թ., ի Կաֆայ – Հմր 3222, էջ 949, 950
– աբղյ, նաեւ ստացող, ԺԷ դ. - Հմր 3001, էջ 9, 10, 11
– ԺԷ. դ. - Հմր 3391/Գ., էջ 1647, 1648
– Բժշկեան, 1828 թ., ի Տփխիս – Հմր 3143, էջ 683, 686
– Տէր Յովսէփեան, 1843 թ., ի Դաւրէժ – Հմր 3059, էջ 273,
285
– վրդ. Փինաչեանց, 1883 թ., ի Շուշի - Հմր 3038, էջ 173, 182
ՅՈՒՆԱՆ եպս., նաեւ ստացող, 1500 թ., ի Գետիսիմոն
գիւղ (Վարդանաշատ) - Հմր 3002, էջ 13, 14, 15
ՆԵՐՍԷՍ, ԺԵ. դ. – Հմր 3184/Ա., էջ 830, 831
– կր., 1587 թ. - Հմր 3338, էջ 1417, 1419, 1420
– 1633-1652 թթ. միջեւ, յԱւգար (Լօռի) - Հմր 3160, էջ 743, 746
– բանասէր, 1675 թ., յԷջմիածին – Հմր 3182, էջ 821, 825
– մհտսի, ԺԷ. դ. – Հմր 3200, էջ 881, 882
ՆՈՐԱՏՈՒՆԿ, 1642 թ. - Հմր 3114, էջ 553, 558
ՈՍԿԱՆ դպ., 1687 թ., ի Կարս - Հմր 3146, էջ 691, 695, 696
– երէց, ԺԷ. դ. – Հմր 3207/Ա., էջ 909, 910
– Տէր-Գէորգեան Յովհաննիսեանց, 1852 թ., յԵրեւան - Հմր
3122, էջ 591, 592
ՊԱՂՏԱՍԱՐ աբղյ Ղրիմեցի, նաեւ ստացող, 1753 թ. - Հմր
3236, էջ 987, 991, 992
– ամիրա Գասպարեան, 1839 թ., ի Պէրա (Պոլիս) - Հմր
3298, էջ 1233
ՊԱՐՍԱՄ, 1633 թ., ի Տումարզա - Հմր 3131, էջ 643, 646
ՊԵՏՐՈՍ վրդ., նաեւ ստացող, ԺԷ. դ. - Հմր 3155, էջ 733, 736
– [Տէր-Բարսեղեան], 1823 թ., ի Շիրակ – Հմր 3363, էջ
1523, 1526
– Զաքարեան, 1834 թ., ի Ֆիլիպէ - Հմր 3300/Բ., էջ 1240,
1243, 1244
– վրդ., 1854 թ., ի Պրուսա - Հմր 3030, էջ 129, 132
ՊՐՈԽՈՐՈՆ վրդ., 1743 թ., յԵրուսաղէմ – Հմր 3092, 475, 478
ՊՕՂՈՍ, 1728 թ, ի Կ.Պոլիս – Հմր 3263, էջ 1071, 1082
– (Պաւղոս) աբղյ, ԺԸ. դ. – Հմր 3350, էջ 1467, 1470
– 1851 թ., ի Կ. Պոլիս, Հմր 3088, էջ 463
ՍԱՀԱԿ աբղյ, 1593 թ., ի Սրխու վանք – Հմր 3354, էջ 1483, 1487
– սրկ., 1611 թ. – Հմր 3303, էջ 1249, 1253
– աբղյ, 1641 թ., Հմր 3273, էջ 1103, 1106
ՍԱՂԱԹԻԷԼ աբղյ, ԺԵ. դ.ի կէս – Հմր 3140, էջ 671, 676
ՍԱՐԳԻՍ սրկ., նաեւ ծաղկող, 1251 թ., ի Հռոմկլայ – Հմր 3033,
էջ 147, 150
– երէց Պալախաւրցի, 1629 թ., Պալախաւր գիւղ – Հմր 3348,
էջ 1455, 1460, 1461
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– 1644 թ. - Հմր 3231 Բ., էջ 978, 980
– 1657 թ., յԷջմիածին – Հմր 3392, էջ 1649, 1650
– Եդեսացի, 1672, ԺԷ. դ., Լիմ անապատ – Հմր 3069, էջ
311, 313, 314
– քհյ, 1692 թ., յԻսպահան – Հմր 3306, էջ 1267, 1272, 1273
– քհյ, ԺԷ. դ. – Հմր 3031, էջ 131, 146
– քհյ, 1715 թ., ի Սպահան - Հմր 3305, էջ 1259, 1265, 1266
– եպիսկոպոս Սահէթճի Եւդոկիացի Գասպարեանց, 1720 թ.,
ի Ըստամպոլ, ի Ղղալաթայ - Հմր 3079/Ա., էջ 378, 381
– Կարնեցի, նաեւ ստացող, 1758 թ., ի Ս. Յովհաննու
Մկրտչի վանք (Սպեր), ի Ս. Աստուածածնի վանք (Կարին) – Հմր 3319, էջ 1335, 1340
– Ադրիանուպօլսեցի, նաեւ ստացող, 1833 թ., յԱդրիանուպոլիս - Հմր 3103, էջ 513, 514
ՍԵՐՕԲԷ, 1833 թ., ի Շումլու – Հմր 3267, էջ 1091, 1092
ՍԻՄԷՈՆ (Սիմէօն) աբղյ Տաթեւացի, 1695 թ. – Հմր 3172, էջ
785, 788
– (Սիմոն), ԺԷ. դ-ի առաջին կէս – Հմր 3317/Ա., էջ 1319, 1325
– եպս., ԺԷ. դ. – Հմր 3085, էջ 447, 450
– (Սիմէօն) Տէր Յօհաննեսեան Շաքեցի, 1838, 1850 թթ., ի
Սեւան – Հմր 3164, էջ 761, 765, Հմր 3166, էջ 771, 774, Հմր
3398, էջ 1671, 1673
– Ղարիպժանեանց Աստրախանցի, 1852 թ., յԱստրախան, Հմր 3089, էջ 465, 466
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ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ (ՍՏԵՓԱՆՈՍ)
– քհյ, 1379 թ. – Հմր 3330, էջ 1395, 1397
– դպ., ԺԷ. դ. – Հմր 3219, էջ 941, 943, 944
– Կաֆայեցի, նաեւ ծաղկող, 1718 թ., ի Կ. Պոլիս – Հմր 3328,
էջ 1383, 1390
– երէց, 1719 թ. – Հմր 3390, էջ 1638, 1640
– դպ. Կ. Պոլսեցի, 1747-1748 թթ. - Հմր 3061, էջ 289, 291
– Ջուղայեցի, 1764 թ., յԷջմիածի՞ն – Հմր 3084, 441, 443
– Տփխիսեցի, 1804 թ., ի Զմիւռնիայ – Հմր 3090, էջ 465, 468
– Յովհանեան սրկ. Թիֆլիզեցի, 1809 թ., ի Զմիւռնիա - Հմր
3370, էջ 1547, 1549
ՍՐԱՊԻՈՆ, 1617 թ., յԻլով – Հմր 3051, էջ 243, 244
ՎԱՍԻԼ, 1642 թ., ի Խազան - Հմր 3004, էջ 19, 21, 22
ՎԱՐԴԱՆ, 1633 թ., ի Կ. Պոլիս – Հմր 3264, էջ 1081, 1084
– քհյ, նաեւ ստացող եւ ծաղկող, 1666 թ., ի Կարին – Հմր
3238, էջ 997, 999, 1000
– վրդ., 1780 թ., ի Պետերպոլիս (Պետերբուրգ), Հմր
3297/Ա., էջ 1227, 1229
ՎՐԴԱՆԷՍ, 1667 թ. – Հմր 3247, էջ 1025, 1028
ՏԻՐԱՏՈՒՐ Կիլիկեցի, 1309 թ., Գալիձոր – Հմր 3393, էջ
1649, 1652
ՔՐԻՍՏՈՍԱՏՈՒՐ երէց, 1460 թ., յԵրզնկա – Հմր 3113, էջ
549, 553

Ը.
ԾԱՂԿՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ, նաեւ գրիչ, 1496 թ., Սանահին – Հմր 3333, էջ
1405, 1406
ԱՒԵՏԻՍ քհյ, նաեւ գրիչ, 1737-1738 թթ. - Հմր 3005, էջ 21, 24
ԳՐԻԳՈՐ Կողոնեցի, նաեւ գրիչ, 1646 թ., ի Կողոնիա – Հմր
3371, էջ 1549, 1551
– քհնյ, նաեւ կազմող, 1655 թ., ի Քարհատ - Հմր 3196, էջ
871, 872, 873
ՂԱԶԱՐ Ագուլիսցի, նաեւ գրիչ, ԺԶ. դար – Հմր 3047, էջ 221,
223, 224
ՄԵԼՔԵՍԷԹ, ԺԵ. դ. – Հմր 3395, էջ 1659, 1664

ՅՈՀԱՆՆԷՍ, տէր, 1759-1760 թթ., ի Ս. Առաքելոց վանք
(Աթխայ) - Հմր 3013, էջ 49, 54
– (Յովանէս) աբղյ, ԺԷ դ. - Հմր 3001, էջ 9, 11
ՆԱՂԱՇ ԵՒԼՊԷ, 1575 թ., ի Կաֆա – Հմր 3243, էջ 1015, 1018
ՍԱՐԳԻՍ սրկ., նաեւ գրիչ, 1251 թ., ի Հռոմկլայ – Հմր 3033,
էջ 147, 150
ՍԻՄԷՈՆ ԲԶՆՈՒՆԵԱՑ, ԺԸ. դար – Հմր 3375, էջ 1579, 1582
ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ Կաֆայեցի, նաեւ գրիչ, 1718 թ., ի Կ. Պոլիս –
Հմր 3328, էջ 1383, 1390
ՎԱՐԴԱՆ քհյ, նաեւ գրիչ եւ ստացող, 1666 թ., ի Կարին –
Հմր 3238, էջ 997, 999, 1000

Թ.
ԿԱԶՄՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԶԱՐԻԱ, դպ., գրիչ եւ կազմող, 1662, 1676 թթ., ի Նոր
Ջուղայ - Հմր 3036, էջ 159, 162, 163, Հմր 3194, էջ 865,
868, 869
ԳԱԲՐԻԷԼ, 1645 թ., - Հմր 3218, էջ 937, 941
ԳՐԻԳՈՐ քհյ, 1379 թ. – Հմր 3330, էջ 1395, 1397
– քհյ, նաեւ ծաղկող, 1655 թ., ի Քարհատ - Հմր 3196,
էջ 871, 872, 873
ԴԱՒԻԹ Ղրիմեցի, նաեւ գրիչ, 1694 թ., ի Կաֆայ - Հմր 3119,
էջ 573, 586

ՄԿՐՏԻՉ աբղյ, 1458 թ., Ագըրկի վանք (Խախուայ եւ Թորթոմայ գաւառ) – Հմր 3223, էջ 951, 953
ՅԱԿՈԲ, 1749 թ., ի Հացուտ (Կարին) – Հմր 3028, էջ 123,
126
ՍԱՐԳԻՍ Վանեցի, 1644 թ., ի Կ. Պոլիս – Հմր 3400, էջ 1675,
1676
ՎԱՐԴԱՆ քհյ, նաեւ ստացող, 1251 թ., ի Հռոմկլայ - Հմր
3033, էջ 147, 149, 150
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Ժ.
ՄԵԿԵՆԱՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԳՈՒԼԱՂԱՅ, 1663 թ., ի Փաշիվանք (Տփղիս) – Հմր 3302, էջ
1247, 1249
ԳՐԻԳՈՐ պրն, 1692 թ., յԻսպահան – Հմր 3306, էջ 1267,
1273
ՅԱԿՈԲՇԱՀ տանուտէր, ԺԵ. դար, ի Մատնեվանս(՞) - Հմր
3345, էջ 1447, 1449, 1450

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Շոռոթեցի, 1631 թ., ի Շոռոթ – Հմր 3138, էջ
659, 664
– արքեպս. Գողթնեաց, 1742 թ., ի Բիւզանդ (Կ. Պոլիս) –
Հմր 3324, էջ 1371, 1377, 1378
ՍԱՐԳԻՍ քհյ, 1716 թ., ի Սուլխաթ – Հմր 3343, էջ 1441,
1442, 1443

Ժ.Ա.
ՊԱՏՈՒԻՐԱՏՈՒ-ՍՏԱՑՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԲՐԱՀԱՄ Աստապատցի, 1765-1767 թթ., յԷջմիածին - Հմր
3062, էջ 291, 298, 299
– քհյ, 1628 թ., ի Սֆիու (Սոֆիա) – Հմր 3352, էջ 1473, 1477,
1478
ԱԳՈՒԼԻՍԻ Ս. Թովմայի վանք, 1742 թ., ի Բիւզանդ (Կ. Պոլիս) – Հմր 3324, էջ 1371, 1377
ԱՆԴՐԷԱՍ, նաեւ գրիչ, ԺԷ. դ. – Հմր 3391/Բ., էջ 1642, 1644,
1645, 1646, 1647
ԱՆՏՈՆ աբղյ, պարոնտէր, նաեւ գրիչ, ԺԹ. Դ. – Հմր 3026, էջ
111, 121, 122
– կր., ԺԷ. դ. – Հմր 3137, էջ 657, 659, 660
ԱՌԱՔԵԼ վրդ. Ակնեցի, 1734 թ., ի Սեբաստիայ - Հմր 3010,
էջ 39, 41, 42
ԱՍԼԱՄԱԶ դպ., 1673 թ. - Հմր 3257, էջ 1049, 1050
ԱՍԼԱՆ, ուստա, ԺԷ. դ. - Հմր 3331, էջ 1399, 1402
ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ, տէր, 1589 թ., ի Կարկառ - Հմր 3078/Ա.,
էջ 365, 370
– աբղյ, 1608 թ. - Հմր 3078/Գ., էջ 373, 374
– աբղյ, 1614 թ., ի Աւընդանց գիւղ - Հմր 3178, էջ 813, 816
– Սպահանցի, նաեւ գրիչ, 1695 թ., ի Քաշեր գիւղ (Գողթն)
- Հմր 3006/Ա., էջ 23, 25, 26, ԺԷ. դ. - Հմր 3006Բ., էջ 27
ԱՐԵՒ, 1677 թ., ի Շէնաղբիւր գիւղ – Հմր 3335, էջ 1409,
1411, 1412, 1413
ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ վրդ., ԺԷ. դ. – Հմր 3072/Ա., էջ 342, 349
ԱՒԱԳ, երէց, նաեւ գրիչ, ԺԵ. դ. – Հմր 3191, էջ 855, 858, 859
– խան Մելիք Մեհրապեան Տփխիզեցի, 1843 թ., ի Դաւրէժ
– Հմր 3059, էջ 273, 285
ԱՒԵՏ, նաեւ գրիչ, ԺԷ. դ. – Հմր 3397, էջ 1665, 1672
ԱՒԵՏԻՍ վրդ., 1417թ. - Հմր 3202, էջ 887, 889
– վրդ., 1763 թ., ի Կեսարիայ (Եւքառա) - Հմր 3132, էջ 645, 648
ԱՒԵՏԻՔ Ջուղայեցի, 1635 թ., ի Նոր Ջուղայ - Հմր 3387, էջ
1615, 1624, 1625
– խջյ, 1642 թ., ի Խազան - Հմր 3004, էջ 19, 21
ԲԱՐՂԱՄ, ԺԷ. դ. – Հմր 3386, էջ 1607, 1614
ԲԱՐՍԵՂ Ուռուշտեցի, 1629 թ., Պալախաւր գիւղ – Հմր 3348,
էջ 1455, 1461
– տէր, մհտ., ԺԷ. դ. - Հմր 3111, էջ 537, 542, 543
ԳԱԲՐԻԷԼ եպս. Սեբաստացի, նաեւ գրիչ, 1772 թ., յԱդանա
- Հմր 3007, էջ 27, 33
ԳԷՈՐԳ Ծերունեան, 1747-1748 թթ. - Հմր 3061, էջ 289, 292
– Կ. Պոլսեցի, 1854 թ., ի Պրուսա – Հմր 3030, էջ 129, 132

– (Գէորք) Մկրտչեան Մառօզօվ, 1863 թ., ի Նոր Նախիջեւան
- Հմր 3147, էջ 697
ԳԼՈՒՍՏ սրկ. Մարտիրոսեան, նաեւ ստացող, 1861 թ.,
յԷջմիածին – Հմր 3378, էջ 1591, 1593 1594
ԳՐԻԳՈՐ, 1716 թ., ի Սուլխաթ – Հմր 3343, էջ 1441, 1442, 1443
– վրդ., 1717 թ. (կամ առաջ) - Հմր 3009, էջ 37
– 1759-1774 թթ., յԵրուսաղէմ – Հմր 3281, էջ 1155, 1168
– քհյ, ԺԸ. դ. – Հմր 3358, էջ 1499, 1505
– սրկ. Հաճնցի, նաեւ գրիչ, 1822 թ., յԵրուսաղէմ – Հմր 3272,
էջ 1099, 1104
– Կոստանդեան դպ., 1829 թ., ի Զմիւռնիայ – Հմր 3312,
էջ 1293
ԴԱՒԻԹ վրդ., ԺԴ. դ. (1381ից առաջ) – Հմր 3213, էջ 927, 930
– վրդ., 1692 թ., յԻսպահան – Հմր 3306, էջ 1267, 1272, 1273
– Ջուղայեցի, 1699 թ., ի Սուրբ Յակոբ վանք (յԵրուսաղէմ)
– Հմր 3294, էջ 1207, 1214
– վրդ. Ջուղայեցի, մհտ., 1725 թ. – Հմր 3284, էջ 1173
– Ցղնեցի, 1766 թ., ի Կաֆայ - Հմր 3136, էջ 655, 658
ԵԶԵԿԻԷԼ քհյ, 1750 թ., Հմր 3112, էջ 543, 548
ԵՐԱԶԻԶ, 1498 թ., ի Ձորայ վանք – Հմր 3048, էջ 223, 226
ԶԱԼ, 1683 թ., յԱսպահան – Հմր 3285, էջ 1175, 1177
ԶԱՔԱՐԱ աբղյ, նաեւ գրիչ, ԺԵ. դ. – Հմր 3334, էջ 1407, 1410
– վրդ. Քանաքեռցի, նաեւ գրիչ, 1651-1661 թթ.,
Յովհաննավանք, Յուշոյ վանք – Հմր 3071, էջ 323, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339
– երէց, նաեւ գրիչ, 1671-1675 թթ., ի Սուրբ Գէորգ – Հմր
3239, էջ 1001, 1006, 1007, 1008
– վրդ., 1759 թ., ի Զմիւռնիա – Հմր 3186, էջ 833, 840
ԷԼԻԷ, 1631 թ.- Հմր 3373, էջ 1573, 1576
ԷՄԻՆ Մկրտիչ Յովսէփեան, 1852 թ., յԵրեւան - Հմր 3122, էջ
591, 592
ԸՆՔՆԱՏ քհյ, 1379 թ. – Հմր 3330, էջ 1395, 1397
ԹՈՐՈՍ րաբունապէտ, ԺԷ. դ. – Հմր 3295/Բ., էջ 1217, 1218
– ԺԷ. դ. – Հմր 3326, էջ 1379, 1382
ԹՐՈՒԱՆԴ, 1677 թ., ի Շէնաղբիւր գիւղ – Հմր 3335, էջ 1409,
1411, 1412
ԽԱՉԱՏՈՒՐ եպս., 1575 թ., ի Կաֆա – Հմր 3243, էջ 1015, 1017
– էրէց, նաեւ գրիչ, 1639 թ., ի Շաւշ (Սպահան) – Հմր 3212,
էջ 925, 926
ԽԱՉԵՐԵՍ, մհտ., 1665 թ., ի Կաֆա – Հմր 3222, էջ 949, 950
ԾԱՏՈՒՐ խջյ, 1644 թ., ի Կ. Պոլիս – Հմր 3400, էջ 1675, 1676
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ԿԻՐԱԿՈՍ քհյ, 1696 թ. – Հմր 3154, էջ 729, 734
– Թալնեցի, 1697 թ., ի Զմիւռին քաղաք - Հմր 3280, էջ 1153,
1154, 1155
ՀԱՅՐԱՊԵՏ Ագուլեցի, 1728 թ, ի Կ.Պոլիս – Հմր 3263, էջ
1071, 1082
– դպ., 1838 թ., ի Սեւան – Հմր 3398, էջ 1671, 1672
ՂԱԶԱՐ, ուստա, ԺԶ. դ. – Հմր 3047, էջ 221, 224
– վրդ., 1617 թ., յԻլով – Հմր 3051, էջ 243, 244
– Ջահկեցի կթղկ., 1743 թ., յԷջմիածին - Հմր 3094, էջ 481,
490
ՂՈՒԿԱՍ աբղյ, նաեւ գրիչ, 1627-1631 թթ., յԵղըրդուտոյ Ս.
Յովհաննու Մկրտչի վանք – Հմր 3189, էջ 843, 852
– Գառնեցի, 1777 թ., յէջմիածին – Հմր 3217, էջ 935, 937
– սրկ., նաեւ գրիչ, 1592 թ., ի Թըւանճ գիւղ (Կարին) – Հմր
3050, էջ 233, 239, 240
– վրդ., 1655 թ., ի Քարհատ - Հմր 3196, էջ 871, 873
– տէր, 1677 թ., 1695 թ. – Հմր 3172, էջ 785, 788
ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ, 1759-1774 թթ., յԵրուսաղէմ – Հմր 3281, էջ
1155, 1168, 1169, 1170
ՄԱՏՆԵՎԱՆԻՑ Ս. Աստուածածին, ԺԵ. դ., ի Մատնեվանք(՞) - Հմր 3345, էջ 1447, 1450
ՄԱՐԳԱՐ, 1657-1661 թթ., ի Նոր Ջուղայ, Հմր 3224, էջ 955, 957
ՄԱՐԳԱՐԷ մհտ., 1680 թ. – Հմր 3268, էջ 1091, 1093, 1094
ՄԱՐԻԱՆՈՍ, 1649 թ., ի Նոր Ջուղա - Հմր 3145, էջ 689, 690, 691
ՄԱՐՏԻՐՈՍ քհյ, 1683 թ., յԱսպահան – Հմր 3285, էջ 1175,
1176
– Ղրիմեցի, 1749 թ., ի Հացուտ (Կարին) – Հմր 3028, էջ
123, 126, 127
ՄԻՆԱՍ վրդ., ԺԵ. դ. – Հմր 3184/Ա., էջ 830, 831
– 1626 թ., յԵնկելու երկիր - Հմր 3245, էջ 1019, 1021
– վրդ. Խախտեցի, 1729 թ. - Հմր 3329, էջ 1391, 1394
– Սիւնեցի, նաեւ գրիչ, 1770-1776 թթ., յԷջմիածին – Հմր
3159, էջ 741, 743
ՄԿՐՏԻՉ, տէր, ԺԷ. դ. - Հմր 3001, էջ 9, 11
– նաեւ գրիչ, 1714 թ. – Հմր 3192, էջ 859, 863
– Բաբամեանց (Անդրէասեան) Երեւանցի, նաեւ գրիչ,
1839 թ., ի Դաւրէժ (Գանձակ) – Հմր 3042, էջ 207, 210
ՄՈՎՍԷՍ, տէր, 1657-1661 թթ., ի Նոր Ջուղայ, Հմր 3224, էջ
955, 956
– քհնյ., 1687 թ., – Հմր 3358, էջ 1499, 1504
ՄՍՐՄԷԼԻՔ (կին), 1462 թ., յՈւնձք գիւղ (Քաջբերունիք) –
Հմր 3049, էջ 227, 230, 231
ՅԱԿՈԲ Ջուղայեցի, վաճառական, 1643-1651 թթ., յԵւդոկիայ – Հմր 3165, էջ 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ, ԺԷ. դ. – Հմր 3237/Բ., էջ 994, 998
– Տէր Յօհաննեսեան, տէր, 1838 թ., ի Սեւան – Հմր 3164, էջ
761, 765, Հմր 3398, էջ 1671, 1672
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ (Յովանէս) սրկ., 1449 թ., ի Սուրբ Մինաս
(առ ոտս) - Հմր 3179, էջ 817, 820
– կաթողիկոս Աղուանից, ԺԵ. դ-ի կէս – Հմր 3140, էջ 671, 676
– երէց, 1597 թ., ի Բէրնայ գիւղ (Կարին) – Հմր 3332, էջ
1401, 1404
– (Յովանէս) կր., ԺԷ. դ. – Հմր 3137, էջ 657, 659, 660
– Չարստանեան Ջուղայեցի, նաեւ գրիչ, 1740-1741 թթ., ի
Սանկթ Պետերբուրգ – Հմր 3355, էջ 1489, 1492
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– (Ոհանէս), նաեւ գրիչ, ԺԸ. դ. – Հմր 3307, էջ 1273, 1278, 1279
– (Յօհաննէս) տիրացու (՞),1802 թ., ի Տրապիզոն - Հմր
3226, էջ 959, 960
– (Յօհան) Փառակցով (Փառակեցի), ԺԹ. դ. – Հմր 3311, էջ
1287, 1292, 1293
– (Յօհաննէս) Ղավուխճի, պրն, ԺԹ. դ. (1874ից առաջ), ի
Պախճալը խան - Հմր 3016/Ա., էջ 59, 62
ՅՈՎՍԷՓ Երզնկացի, 1611 թ. – Հմր 3303, էջ 1249, 1253
– աբղյ, նաեւ գրիչ, ԺԷ. դ., Հմր 3001, էջ 9, 10, 11
– մհտ., ԺԷ. դ. - Հմր 3162, էջ 749, 755
ՅՈՒՆԱՆ եպս., նաեւ գրիչ, 1500 թ., ի Գետիսիմոն գիւղ
(Վարդանաշատ) - Հմր 3002, էջ 13, 14, 15
ՆԻԿՈՂՈՍ, 1633 թ., ի Կ. Պոլիս – Հմր 3264, էջ 1081, 1084
– (Նիկողայոս) Սսեցի, 1851 թ. – Հմր 3080/Ա., էջ 383, 388
ՇՈՌՈԹԻ Սուրբ Աստուածածին անապատ, 1631 թ., ի Շոռոթ – Հմր 3138, էջ 659, 664
ՈՎԱԿԻՄ, տէր, ԺԷ. դ., ի Կաֆայ - Հմր 3098, էջ 503, 507
ՊԱՂՏԱՍԱՐ աբղյ Ղրիմեցի, նաեւ գրիչ, 1753 թ. - Հմր 3236,
էջ 987, 991, 992
ՊԱՏԻՐ, 1662-1664 թթ., 1662-1664 թթ. – Հմր 3058, էջ 271, 273
ՊԱՐՈՆ, 1556 թ., ի Սուրբ Կարապետ – Հմր 3115, էջ 559, 562
ՊԵՏՐՈՍ երէց, 1639 թ., ի Թէքիրտաղ (Յռատօզ) – Հմր
3368, էջ 1535, 1539
– կթղկս, 1655 թ., ի Քարհատ - Հմր 3196, էջ 871, 872, 873
– վրդ., նաեւ գրիչ, ԺԷ. դ. - Հմր 3155, էջ 733, 736
– ԺԷ. դ. – Հմր 3183, էջ 825, 830
– 1838 թ., ի Սեւան – Հմր 3398, էջ 1671, 1672
ՊՕՂՈՍ Մինասեան, 1838 թ., ի Սեւան – Հմր 3398, էջ 1671,
1672
ՍԱԼՎԱՐ, 1695 թ., ի [Նոր Ջուղա], Սուրբ Աստուածածին –
Հմր 3187, էջ 839, 841, 842
ՍԱՐԳԻՍ քհյ, ԺԳ. դ. - Հմր 3266, էջ 1087, 1091
– վրդ., 1496 թ., ի Սանահին – Հմր 3333, էջ 1405, 1406
– արքեպս. Սանահնեցի Արղութեան, 1633-1652 թթ. միջեւ,
յԱւգար (Լօռի) - Հմր 3160, էջ 743, 746, 747
– Ադրիանուպօլսեցի, նաեւ գրիչ, 1833 թ., յԱդրիանուպոլիս - Հմր 3103, էջ 513, 514
– տէր, 1838 թ., ի Սեւան – Հմր 3164, էջ 761, 765, Հմր 3398,
էջ 1671, 1672
ՍԻՄԷՈՆ կր., 1419 թ., ի Սուրբ Յակոբ Վանք - Հմր 3201, էջ
883, 885, 886
– (Սիմէօն) կր., ԺԶ. դ. – Հմր 3063/Ա., էջ 300, 301
– (Սիմոն) արքեպս., 1715 թ., ի Սպահան - Հմր 3305, էջ
1259, 1266
– Աճէմ, տրց., 1753 թ., ի Խարասու – Հմր 3015/Ա., էջ 57, 59
ՍՈՒՐԲ ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ վանք, 1692 թ., յԻսպահան – Հմր
3306, էջ 1267, 1272, 1273
ՍՈՒՔԻԱՍ, 1684 թ., ի Բաղէշ - Հմր 3003, էջ 17, 18, 19
ՍՏԵՓԱՆՈՍ, 1593 թ., ի Սրխու վանս – Հմր 3354, էջ 1483,
1488, 1489
– (Ստեփաննոս) արքեպս., 1834 թ., ի Կ. Պոլիս - Հմր 3135,
էջ 651, 656
ՎԱՍԻԼ ծառայ, ԺԸ. դ. – Հմր 3358, էջ 1499, 1502
ՎԱՐԴԱՆ քհյ, նաեւ կազմող, 1251 թ., ի Հռոմկլայ - Հմր
3033, էջ 147, 149, 150
– 1593 թ., ի Սրխու վանս – Հմր 3354, էջ 1483, 1487, 1489
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– տէր, 1662-1664 թթ., – Հմր 3058, էջ 271, 273
– քհյ, նաեւ գրիչ եւ ծաղկող, 1666 թ., ի Կարին – Հմր 3238,
էջ 997, 999, 1000
– վրդ. Բաղիշեցի, 1669, 1674 թթ., ԺԷ. դ., ի Վան, Հմր
3070Ա., էջ 314, 315, Հմր 3070/Բ., էջ 316, 317, Հմր
3070Գ., էջ 317, 318, 322, Հմր 3070/Է., էջ 324
– արքեպս. Կաֆայու, 1694 թ., ի Կաֆայ - Հմր 3119, էջ 573,
586
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– քհյ, 1716 թ., ի Սուլխաթ – Հմր 3343, էջ 1441, 1443
ՏԻՐԱՑՈՒ քհնյ, 1356 թ., ի Սուրխաթ (Ղրիմ) – Հմր 3046, էջ
219, 222
ՓԱՇԻՎԱՆԻՑ Սուրբ Աստուածածին, 1663 թ., ի Փաշիվանք
(Տփղիս) – Հմր 3302, էջ 1247, 1250
ՓԻԼԻՊՊՈՍ, 1650 թ., յԷնկիճաղալայ (Գերմանիկէ) - Հմր
3034, էջ 151, 156

ԺԱ.
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ
Ադամ եւ Եւա - Հմր 3219, 3224, 3242, 3243
Աղօթք Եզեկիայ արքայի - Հմր 3112
Արարչագործութեան երրորդ օրն - Հմր 3242
Դաւիթ եւ Յակովբ - Հմր 3219, 3242
Դաւիթ մարգարէ, թագաւոր - Հմր 3241, 3243
Եսայի մարգարէ - Հմր 3243
Երեք մանկունք ի հնոցի - Հմր 3219, 3242
Հայր Աստուած - Հմր 3058
Մարգարէ - Հմր 3219, 3241, 3242, 3395
Մեղսագործութիւն - Հմր 3112
Մովսէս բարձրացոյց զօձն յանապատի - Հմր 3259, 3285
Մովսէս - Հմր 3154
Յովնան մարգարէ - Հմր 3242, 3395
Յովնան յերախ կիտի - Հմր 3219, 3222, 3223, 3241, 3243,
3285
Յովսէփ Գեղեցիկ (նախարար) - Հմր 3331
Վեցթեւեան սերովբէ - Հմր 3243
Քերովբէ - Հմր 3395

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ
Ածեն զՅիսուս ի վանաց Կայիափայ՝ յապարանս դատաւորին - Հմր 3058
Ահեղ դատաստան - Հմր 3047, 3241, 3259, 3335, 3345
Աննա - Հմր 3219
Աշտանակ - Հմր 3259
Աջ Տեառն եւ աղաւնակերպ Սուրբ Հոգի - Հմր 3196
Առաքեալ - Հմր 3219, 3285
Առաքեալք - Հմր 3219, 3242, 3285
Արտ - Հմր 3285
Աւետումն հովուաց - Հմր 3219, 3242, 3259
Աւետումն Յովակիմայ եւ Աննայի - Հմր 3395
Աւետումն Յովսէփայ - Հմր 3196, 3259
Աւետումն - Հմր 3001, 3047, 3196, 3219, 3224, 3242, 3243,
3259 (2 անգամ), 3285, 3345, 3400
Աւերումն դժոխոց - Հմր 3047, 3285, 3345, 3400
Աքաղաղ - Հմր 3033
Բ. աշակերտք ի մէջ նաւի - Հմր 3002
Բարեխօսութիւն («Սուրբ Աստուածածին, Յիսուս Քրիստոս, Սուրբ Յօհանէս») - Հմր 3215
Բժշկումն անդամալուծի - Հմր 3259
Բժշկումն առ Պրոբատիկէ աւազանի - Հմր 3259

Բժշկումն Բարտիմէոս կուրի - Հմր 3259, 3285
Բժշկումն բորոտի - Հմր 3259
Բժշկումն դիւահար կուրի եւ համեր - Հմր 3259
Բժշկումն դիւահարի - Հմր 3259, 3285, 3400
Բժշկումն դստեր Յայրոսի - Հմր 3400
Բժշկումն երկու կուրաց - Հմր 3259, 3400
Բժշկումն զոքանչին Պետրոսի - Հմր 3259
Բժշկումն լուսնոտի - Հմր 3259, 3400
Բժշկումն խուլի եւ համեր - Հմր 3259
Բժշկումն կաղաց, կուրաց եւ համերց - Հմր 3259, 3285
Բժշկումն կուրաց - Հմր 3285
Բժշկումն կուրի եւ համեր - Հմր 3285
Բժշկումն կուրի - Հմր 3058, 3259, 3285
Բժշկումն համր դիւահարի - Հմր 3058
Բժշկումն ջրգողեալ այրւոյն - Հմր 3259
Բժշկումն տեռատես կնոջ - Հմր 3259
Գաբրիէլ հրեշտակապետ - Հմր 3002, 3003, 3049, 3395
Գաբրիէլեան փողն - Հմր 3285, 3335
Գերեզման Քրիստոսի - Հմր 3335
Գլխատումն Յովհաննու Մկրտչի - Հմր 3259, 3285 (2 անգամ)
Գլուխ Յովհաննու Մկրտչի ի վերայ սկուտեղի - Հմր 3222,
3223, 3242, 3243, 3265, 3395
Դժոխք - Հմր 3335, 3345
Երազն Յովսեփու - Հմր 3285
Երկու բիւրքն - Հմր 3242
Երկրորդ գալուստն - Հմր 3047, 3241, 3242 (2 անգամ)
Երկրպագութիւն մոգուց - Հմր 3224, 3241, 3242, 3259 (2
անգամ)
Եւսեբիոս - Հմր 3400
Ըմբռնումն - Հմր 3259, 3285
Ընծայումն ի տաճար - Հմր 3047, 3224, 3241, 3242 (Սիմէոն
Ծերունի), 3259, 3345, 3400
Թագադրութիւն Աստուածածնայ - Հմր 3156/Բ.
Թադէոս առաքեալ (տպագիր, նկարի տակ՝ «Նախկին Լուսաւորիչն Հայաստանեայց սուրբ Թադէոս առաքեալ:
Հրատ Ա. Գիւլամիրեանցի, 1877 թ.» ) - Հմր 3150
Թաղումն Քրիստոսի - Հմր 3047, 3285, 3285 (Պատանումն
Քրիստոսի եւ թաղումն), 3345
Թզենի - Հմր 3196
Թզենի տերեւալից - Հմր 3285
Թովմաս առաքեալ - Հմր 3049
ԺԲ. առաքեալք - Հմր 3241
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Իմաստուն եւ յիմար կուսանք - Հմր 3219, 3242, 3395
Իջեցումն ի խաչէն - Հմր 3224, 3242
Իւղաբեր կանայք - Հմր 3039, 3047
Խաչ - Հմր 3241 (Կանոն Գիւտ Խաչի), 3242 (Կանովն Գիւտ
Խաչին), 3351 (Գծանկար խաչ, քառաստիճան պատուանդանի վրայ, վերին եւ ստորին թեւերին ուղղահայեաց՝ «Յիսուս Քրիստոս, Бог Кrиз», հորիզոնական
թեւերին՝ «ԽՐԲ ԿՄԱ»)
Խաչելութիւն - Հմր 3046, 3047, 3192 (աջում՝ Սիւնեաց Ստեփաննոս եպիսկոպոսը՝ 2 աբեղաների հետ), 3224, 3241,
3242, 3259 (2 անգամ), 3285 (2 անգամ), 3335, 3345,
3400
Խոյ - Հմր 3345
Խորհրդաւոր ընթրիք - Հմր 3259
Ծաղկազարդ - Հմր 3335
Ծննդաբանութիւնն Քրիստոսի (նախահայրերի պատկերները շրջանակների մէջ) - Հմր 3285
Ծնունդ - Հմր 3047, 3285, 3335, 3345, 3400
Կարպիանոս - Հմր 3400
Կափարիչ վէմն է եւ հրեշտակն է ի վերայ նստեալ - Հմր 3335
Կին մի մեղաւոր ծնրադիր առ ոտս Քրիստոսի - Հմր 3259
Կոյր մի - Հմր 3345
Կոտորումն մանկանց - Հմր 3047, 3219, 3241, 3242, 3243
Համբարձումն - Հմր 3047, 3219, 3220, 3241, 3242, 3259,
3285, 3345, 3400
Հարսանիքն ի Կանայ - Հմր 3047
ՀԲ. առաքեալք - Հմր 3241, 3242
Հոգեգալուստ - Հմր 3047, 3224, 3241, 3242, 3259, 3285,
3335 (Հոգին Սուրբ եկն ի յառաքեալսն) 3395, 3400
Հովիւ - Հմր 3003, 3058 (2 անգամ), 3270, 3331, 3345
Հուր եկի արկանել - Հմր 3033, 3259
Հրեշտակ - Հմր 3156/Ա., 3259
Հրեշտակապետ - Հմր 3241, 3242
Հրեշտակապետ ի վերայ սկհոյ - Հմր 3265
Ձեռքերը կապուած Քրիստոս եւ Պիղատոս - Հմր 3259
Ձերբակալումն Քրիստոսի - Հմր 3285
Ձիթենի (Մուտք յԵրուսաղէմ) - Հմր 3242
Ղեւի Ալփեայ - Հմր 3345
Ճրագ - Հմր 3285
Ճրագ մարմնոյ - Հմր 3285
Մատթէոս մաքսաւոր առ ոտս Քրիստոսի - Հմր 3259
Մատնութիւն - Հմր 3047
Մարիամ - Հմր 3168, 3285, 3345
Մարիամ Աստուածածին - Հմր 3219, 3242, 3243, 3395
Մարիամ Աստուածածին եւ Եղիսաբեթ - Հմր 3259
Մարիամ Աստուածածին, մանուկ Յիսուսը գրկում, Ստեփաննոս Նախավկայ եւ Յովհաննէս Մկրտիչ - Հմր 3046
Մարիամ Մագդաղենացի - Հմր 3001, 3163, 3168, 3187,
3331, 3400
Մեծատուն եւ տնտես - Հմր 3242
Միքայէլ եւ Գաբրիէլ հրեշտակապետք - Հմր 3219
Մկրտութիւն - Հմր 3003 («Տապար առ արմին ծառոյ դնի»),
3039, 3047, 3112, 3154, 3241, 3242, 3259, 3285 (2 անգամ), 3335, 3345, 3376, 3400
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Մուտք յԵրուսաղէմ - Հմր 3002, 3047, 3224, 3242, 3243,
3259 (2 անգամ), 3285 (2 անգամ), 3345, 3400
Յակոբոս Տեառնեղբայր - Հմր 3013
Յայտնութենական Տիրամայր - Հմր 3242
Յարութիւն - Հմր 3003, 3111, 3112, 3154, 3219, 3223, 3242
(2 անգամ), 3259, 3335, 3345, 3395
Յարութիւն դստեր Հայրոսի (Յիսուս Քրիստոս) - Հմր 3285
Յարութիւն Ղազարու - Հմր 3047, 3112, 3187, 3219, 3224,
3242, 3259 (2 անգամ), 3285 (2 անգամ), 3345, 3400
Յարուցեալ Մարիամ - Հմր 3001, 3002
Յիսուս յայնկոյս ծովուն Գալիլէացւոց - Հմր 3285
Յիսուս Քրիստոս ծնրադիր աղօթէ - Հմր 3259, 3285
Յիսուս Քրիստոս - Հմր 3168, 3196, 3210, 3242 (2 անգամ),
3259, 3285 (2 անգամ), 3291/Բ., 3395
Յովակիմ եւ Աննա - Հմր 3241, 3242
Յովհաննէս եւ Յակոբոս - Հմր 3219, 3241, 3242
Յովհաննէս Մկրտիչ - Հմր 3219, 3241, 3242, 3259, 3285,
3395, 3400
Յովսէփ Արիմաթացի - Հմր 3001, 3003, 3039, 3049, 3163,
3168, 3187, 3219, 3221, 3259, 3285, 3331, 3335, 3345,
3400
Յուդա կախեալ ի ծառէ - Հմր 3242, 3243 (Եկեղեցին պատուանդանի վրայ, որի քիւից կախուած Յուդան)
Ոտնլուայ - Հմր 3047, 3224, 3242, 3259, 3335, 3345, 3400
Ուսուցումն աշակերտաց - Հմր 3242, 3259, 3285
Ուսուցումն ժողովրդեան - Հմր 3242, 3259, 3285 (2 անգամ)
Չորեքկերպեան աթոռ - Հմր 3047, 3345
Պայծառակերպութիւն - Հմր 3047, 3219, 3224, 3242 (2 անգամ), 3259, 3285 (Թափօրական լեառն եւ աշակերտն
ուշաթափեալ ) 3345, 3400
Պետրոս առաքեալ - Հմր 3270
Պետրոս եւ Պօղոս - Հմր 3241, 3242
Պօղոս - Հմր 3243
Պօղոս առաքեալ, ցուպը ձեռքին - Հմր 3112
Ջուրն արար գինի (Հարսանիք ի Կանայ) - Հմր 3259
Սուրբ Հոգի - Հմր 3058, 3243, 3270
Սուրբ տապանակն - Հմր 3242
Ստեփաննոս Նախավկայ - Հմր 3219, 3221, 3241, 3242,
3243, 3395
Սրնգահար հովիւ - Հմր 3001
Վարդավառ - Հմր 3335
Վերափոխումն Աստուածածնի - Հմր 3242, 3243
Վերնատուն է եւ Համբարձում - Հմր 3335
Տաճար - Հմր 3062, 3154
Տեառնընդառաջ - Հմր 3112
Տիրամայրը մանկան հետ (Օդիգիդրիա) - Հմր 3215, 3242
(2 անգամ), 3285
Փառաբանումն խաչի - Հմր 3224
Փարիսեցի ոմն - Հմր 3168
Քառասնօրեայ ի տաճարն Սողոմոնի - Հմր 3335, 3285
Քրիստոս ամենակալ - Հմր 3112
Քրիստոս առաջի եկեղեցւոյ - Հմր 3242
Քրիստոս եւ անպտուղ թզենի - Հմր 3259, 3285
Քրիստոս եւ աշակերտ - Հմր 3259
Քրիստոս եւ աշակերտք - Հմր 3259 (2 անգամ), 3285
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Քրիստոս եւ աշակերտք ի մէջ ծովու - Հմր 3259, 3285
Քրիստոս եւ զինուոր (Կապեցին զՅիսուս եւ տարան,
մատնեցին Պիղատոսի) - Հմր 3259
Քրիստոս եւ Թովմա - Հմր 3242
Քրիստոս եւ ժողովուրդապետ - Հմր 3259, 3285
Քրիստոս եւ կին մի, ըմբռնեալ ի շնութենէ - Հմր 3285
Քրիստոս եւ Մաթէոս (Ղեւի) մաքսաւոր - Հմր 3259, 3285
Քրիստոս եւ մանուկ մի - Հմր 3259, 3285
Քրիստոս եւ Մարիամ Աստուածածին - Հմր 3259
Քրիստոս եւ ոմանք ի դպրաց եւ փարիսեցւոց - Հմր 3259
Քրիստոս եւ Պետրոս - Հմր 3259
Քրիստոս եւ սպասաւոր - Հմր 3259, 3285
Քրիստոս եւ փարիսեցի - Հմր 3259
Քրիստոս եւ քահանայ (Յորժամ առաքեցին առ նա հրէայքն
յԵրուսաղեմէ քահանայս եւ ղեւտացիս...) - Հմր 3259
Քրիստոս եւ քահանայապետ - Հմր 3259
Քրիստոս ի մէջ բանտի - Հմր 3259
Քրիստոս ի մէջ շրջանակի (Պայծառակերպութեան
տեսարանի խորհրդանիշ) - Հմր 3285
Քրիստոս ի մէջ տաճարի - Հմր 3285
Քրիստոս խաչընդուս - Հմր 3259
Քրիստոս յարուցանէ զանմեղս - Հմր 3242
Քրիստոսը առաքեալների հետ (հնատիպ մանրանկար
սլաւոներէն գրութեամբ) - Հմր 3352
Օծումն Քրիստոսի իւղով - Հմր 3259

ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉՔ
Հմր

Մատթէոս 3001, 3002, 3003, 3033, 3047, 3048, 3145,
3168, 3187, 3196, 3238, 3247, 3250, 3259, 3268, 3285,
3291/Ա., 3331, 3335, 3338, 3339, 3343, 3345, 3389, 3393,
3400
Մարկոս - Հմր 3001, 3002, 3003, 3033, 3048, 3145, 3168,
3187, 3196, 3238, 3247, 3250, 3259, 3268, 3270, 3285,
3330, 3331, 3333, 3335, 3338, 3339, 3343, 3345, 3393,
3400
Ղուկաս - Հմր 3001, 3002, 3003, 3033, 3048, 3145, 3168,
3187, 3196, 3238, 3247, 3250, 3259, 3268, 3270, 3285,
3331, 3333, 3335, 3338, 3339, 3343, 3345, 3393, 3400
Յովհաննէս - Հմր 3033, 3048, 3112, 3168, 3238, 3250,
3259, 3268, 3331, 3395
Յովհաննէս եւ Պրոխորոն - Հմր 3001, 3002, 3003, 3145,
3187, 3196, 3270, 3285, 3330, 3333, 3334, 3335, 3338,
3343, 3393, 3400

ԾԻՍԱԿԱՆ
Աղօթք ի վերայ երդմնահարի - Հմր 3210
Աշխարհաթաղ - Հմր 3210
Դուռն եկեղեցւոյ - Հմր 3154
Եկեղեցում առ սուրբ Երրորդութիւն ծնրադիր աղօթող հոգեւորական. «Հովիւն քաջ զԵրրորդութիւն դաւանեաց, /
Իւրոյ հօտին ճշմարտապէս քարոզեաց» - Հմր 3094
Թաղումն մեռելոց («Թոյլ տուր մեռելոցն թաղել զմեռեալս
իւրեանց») - Հմր 3285
Լուացումն աւազանի - Հմր 3034
Խաչալուայ - Հմր 3210
Հաղորդութիւն - Հմր 3046, 3210
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Հանդերձեղէն - Հմր 3154
Հատի պատարագ - Հմր 3210
Հարս եւ փեսայ - Հմր 3145
Պսակ - Հմր 3112, 3210
Սկիհ ծածկոցով - Հմր 3154
Վերացումն պսակի - Հմր 3210
Տղաթաղ - Հմր 3112, 3210
Օրհնութիւն գերեզմանի - Հմր 3210
Օրհնութիւն ընծայից - Հմր 3050
Օրհնութիւն ժամահարի - Հմր 3210
Օրհնութիւն խնկոյ - Հմր 3210
Օրհնութիւն հանդերձեղէնի - Հմր 3210
Օրհնութիւն հանդերձից փեսայի - Հմր 3112
Օրհնութիւն հնձանի - Հմր 3210
Օրհնութիւն մատաղի - Հմր 3112
Օրհնութիւն պատկերի - Հմր 3210
Օրհնութիւն պղծեալ ջրհորի - Հմր 3210, 3112
Օրհնութիւն պղծեալ տաճարի - Հմր 3210
Օրհնութիւն սկիհի եւ մաղզմայի, Օրհնութիւն նորակազմ
գրոց - Հմր 3210
Օրհնութիւն վարդապետի (տպագիր) - Հմր 3243
Օրհնութիւն փեսայի - Հմր 3112

ՄԵԿՆՈՂԱԿԱՆՔ
Եօթ մահացու մեղքերը ներկայացնող կենդանիներ, պատկերուած իրենց հոգիներով.
Այծ (բղջախոհութիւն) - Հմր 3374
Առիւծ (բարկութիւն) - Հմր 3374
Աւձ (նախանձ) - Հմր 3374
Գորտ (ագահութիւն) - Հմր 3374
Եօթգլխանի վիշապ - Հմր 3374
Խխունջ (ծուլութիւն) - Հմր 3374
Խոզ (որկրամոլութիւն) - Հմր 3374
Սատանան գահին - Հմր 3374
Սիրամարգ (հպարտութիւն) - Հմր 3374

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆՔ ԵՒ ՍՈՒՐԲՔ
Աթանաս հայրապետ (մակագրութեամբ՝ «Սրբոյն Աթանասիոս պատրի[արգ]») - Հմր 3046
Ամլորդի` մեծ Մկրտիչն Քրիստոսի - Հմր 3311
Անտոն Անապատական - Հմր 3241, 3242, 3243
Ատովմեան սուրբք - Հմր 3242
Բարսեղ Կեսարացի - Հմր 3242
Գէորգ սուրբ - Հմր 3242
Գլխատումն մարտիրոսաց - Հմր 3219, 3241, 3242
Գրիգոր Աստուածաբան - Հմր 3242
Գրիգոր Լուսաւորիչ - Հմր 3219, 3241, 3242, 3243, 3395
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Զենոբ պատմագիր, նկարի տակ
մակագրութիւն՝ «Լուսաւորիչն մեր Գրիգորիոս եւ Զենոփ
պատմագիր եւ աշակերտ նորին» - Հմր 3070/Ա.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ խոզակերպ Տրդատ - Հմր 3306
Գրիգոր Լուսաւորչի չարչարանքները, Տրդատ եւ պատուիրատուն - Հմր 3306
Գրիգոր Նարեկացի եւ Քրիստոս՝ «Սուրբն Գրիգոր Նարեկացին», «Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս» - Հմր 3051
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Գրիգոր Նարեկացին եւ Տիրամայրը Մանկան հետ (տպագիր գրքից առնուած նկար) - Հմր 3056
Դաւիթ Դուինեցի - Հմր 3242
Եղիշէ, Գրիգոր Նարեկացի, Ներսէս Շնորհալի, Ներսէս Լամբրոնացի, Սարգիս մեկնիչ, Մովսես Խորենացի- Հմր 3100
Եւստաթէոս սուրբ - Հմր 3242
Եփրեմ սուրբ - Հմր 3242
Թէոդորոս զորավար - Հմր 3242
Թէոդորոս թագաւոր - Հմր 3241, 3242, 3243
Իգնատիոս հայրապետ - Հմր 3242
Իգնատիոս մեկնիչ - Հմր 3328
Կիւրեղ հայրապետ - Հմր 3242 (2 անգամ)
Հայրապետ - Հմր 3243
Հարք, որդիք եւ թոռունք սրբոյն - Հմր 3242
Հռիփսիմեան կուսանք - Հմր 3242
Հռիփսիմէ - Հմր 3219, 3243, 3395
Ղեւոնդեանց սրբոց նահատակութիւնը Ե. դարում (մամուլից կտրուած լուսանկարներ, Տարազ) - Հմր 3149
Ղեւոնդեանք սուրբք - Հմր 3242
Մեսրոպ Մաշտոց - Հմր 3242
Մինաս սուրբ - Հմր 3242
Յակոբ Մծբնայ հայրապետ - Հմր 3219, 3220, 3241, 3242,
3243
Յովհան Ոսկեբերան - Հմր 3242
Յովհան Որոտնեցի եւ Գրիգոր Տաթեւացի - Հմր 3295/Բ.
Յովհաննէս Երզնկացի Պլուզ - Հմր 3219
Ներսէս հայրապետ - Հմր 3241, 3242
Ներսէս Շնորհալի - Հմր 3221, 3242, 3306
Նիկողայոս սուրբ - Հմր 3242
Ոսկեանք սուրբբ - Հմր 3242
Սարգիս սուրբ - Հմր 3242, 3243, 3395
Սուրբ հայրապետ - Հմր 3219, 3241
Սուրբ հայրապետք - Հմր 3242
Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոս - Հմր 3192
Ստեփանոս Ուլնեցի - Հմր 3242
Վահան Գողթնացի - Հմր 3242
Վարդան Մամիկոնեան - Հմր 3242
Վարդանանք սուրբք - Հմր 3242
Փիլիպոս Կեսարացի - Հմր 3259
Քառասուն նահատակք Սեբաստիոյ - Հմր 3242

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻ ՄԱԿԵԴՈՆԱՑՒՈՅ
Աթէնացիք բերին զոսկին ընդելուլ, եւ Աղեկսանտրն շնորհակալ եղեւ նոցա - Հմր 3387
Ալեքսանդր եւ հաւք - Հմր 3387
Ալեքսանդր Մակեդոնացի - Հմր 3387
Աղեկսանդր ելեալ ի գետոյն եւ գտեալ զնգերն Մեդելոսն Հմր 3387
Աղեկսանդր եկեալ ի դուռն Դարեհի - Հմր 3387
Աղեկսանդր Եռոսանի - Հմր 3387
Աղեկսանդր երկնչելով եւ վախելով երթայ ի հետն - Հմր 3387
Աղեկսանդր ընթեռնու զգիրն Պովրոսի - Հմր 3387
Աղեկսանդր նստեալ ցլայգլուխ ձին, Փիլիպոս հայր է
Աղեքսանդրու - Հմր 3387
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Աղեկսանդր տանի ի թաղել զԴարեհն, թապութն է Դարեհին - Հմր 3387
Աղեկսանդր քաղցրանայ ի վերայ Ամազունի գրաբերինն Հմր 3387
Աղեկսանդրն է, Փիլիպոս է եւ կինն իւր Ոլոպիայ - Հմր 3387
Աղեքսանդրն է, Փիլիպոս սպանէ զՊաւիանոսն - Հմր 3387
Աղէկսանտր խաւսի ընդ Դարեխն - Հմր 3387
Աղէկսանտրն գիրկս արկեալ պատկերին Նեգդանիբոսին
- Հմր 3387
Աղէկսանտրն խոստանայ պարգեւս բռնայմարտիկացն,
Փայլեւանքն առաջի Աղեկսանտրուն գօտէմիտեալ - Հմր
3387
Աղեքսադր զարհուրեցուցանէ զնախեկեալն, Փիլիպոս է Հմր 3387
Աղեքսանդր անկանի առ ոտս հաւրն - Հմր 3387
Աղեքսանդր եհար զՊաւսիանոս - Հմր 3387
Աղեքսանդր ետես զմիեղջուրն եւ եհար զնա - Հմր 3387
Աղեքսանդր եւ խօսող ծառք - Հմր 3387
Աղեքսանդր եւ կինն - Հմր 3387
Աղեքսանդր եւ մարդակերպ գազան - Հմր 3387
Աղեքսանդր եւ մարդայծ - Հմր 3387
Աղեքսանդր է եւ կինն իւր Հռուփսիան է - Հմր 3387
Աղեքսանդր թուղթ գրէ առ մայրն իւր եւ առ Արիստոտէլ Հմր 3387
Աղեքսանդր կացոյց զքրմին առ մեհեանն - Հմր 3387
Աղեքսանդր հարեալ զՆեգդանիփոսի յերկիրն ընկէ եւ
եսպան զնա - Հմր 3387
Աղեքսանդր մեկնէ զերազն նախարարացն - Հմր 3387
Աղեքսանդր ննջէ եւ երազ տեսանէ - Հմր 3387
Աղեքսանդր նստեալ ի յաթոռն Դարեհի - Հմր 3387
Աղեքսանդր նստեալ ի ցլագլուխ ձին եւ ողոքէր, որ ի նոցա
մերձենայր, վարէր ի պատերազմն Բ. կողմանցն - Հմր 3387
Աղեքսանդր պատերազմի ընդ Լակեդոմացի թագաւորսն Հմր 3387
Աղեքսանդր սպանանէ զծառայն - Հմր 3387
Աղեքսանդր վառէր ի պատերազմն - Հմր 3387
Աղեքսանդր տանէ Պտղոմէոս առաջնորդի ձին - Հմր 3387
Աղեքսանդրը զօրօք ընդդէմ Պտղոմէոսի - Հմր 3387
Աղեքսանդրն անկեալ առաջ կռոցն - Հմր 3387
Աղեքսանդրն գիրկս արկանէ Դարեհին - Հմր 3387
Աղեքսանդրն հարցանէ զպարսիկսն - Հմր 3387
Աղեքսանդրու դեղ է տուած անհանդուրժակ եւ Նեղոս Հմր 3387
Այ բիճ եւ չարեց ծնունդ - Հմր 3387
Այս է Ոլոմպիաս լեռն, որ ի սմայ են բնակեալ բազում
դեւք - Հմր 3387
Անբնակ տեղէ գազանք են այսոքիկ, զոր ետես Աղեքսանդր - Հմր 3387
Անտիգոնոսի թագ եդ Կանդակէ եւ պատուեաց զնա Հմր 3387
Աշխարհակալն հայի ընդ Քիրտն եւ զարմանա - Հմր 3387
Արշաւանք ի Եգիպտոս - Հմր 3387
Բժիշկն Փիլիպոս դեղ տայ Աղեկսանտրին - Հմր 3387
Գազան, որ եկուլ զնաւս - Հմր 3387
Գազանք - Հմր 3387
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Գետ կենդանիներով - Հմր 3387
Դահիճն բերեալ զդեսպանքն առաջի Աղեքսանդրին Հմր 3387
Դարեհ գրէ աղաչանք Աղեկսանտրուն - Հմր 3387
Դարեհ մեծարէ զԱղեքսանդր - Հմր 3387
Դարեհ փաղչէ ի յԱղեքանդրէ - Հմր 3387
Դեսպանքն գովեն եւ աղաչեն - Հմր 3387
Դուստր եւ մայր Դարեհի, կին եւ քոյրն - Հմր 3387
Եմեդեղոսն Բ. ձիովն - Հմր 3387
Եւ գազանք մեծամեծք իբրեւ լեառն - Հմր 3387
ԶԴարեհ սպանանեն իւր նախարարքն - Հմր 3387
ԶՆեգդանիբոսի մարմինն Աղեքսանդր եբեր առ մայրն իւր
Ոլոպիաս - Հմր 3387
Զոր տեսեալ, ասդումն եղեւ մահու - Հմր 3387
Զօրք Աղեքսանդրի ընդդէմ գազանաց - Հմր 3387
Թագաւորն է Աղեկսանդրն յորժամ Մակեդոնացիքն եկին ի
տեսանել - Հմր 3387
Թագաւորն է՝ Աղէքսանտրն, Վազնաքիլն է - Հմր 3387
Թակոյք, սափորս - Հմր 3387
Թէբայեցիների գրաւումը - Հմր 3387
Թէբաս քաղաքի գրաւումը - Հմր 3387
Թղթաբերքն են Դարեհի - Հմր 3387
Թռչունք ջղջիկանք, որ է գիշերմուկ - Հմր 3387
Ի փաղչելն Աղէկսանտրու սառն լուծաւ գետոյն - Հմր 3387
Խ. (40) օր անձրեւ տեղեաց - Հմր 3387
Կարդա՛յ զգիրն Ամազունի - Հմր 3387
Կոտորեալքն Բ. թագաւորացն Դարեհ է եւ Աղեգսանդր է Հմր 3387
Կռոց մարգարէքն զկուռքն ի սնդուկ են դրեր - Հմր 3387
Կտակ մահու ընթերցեալ յականջն արքայինն - Հմր 3387
Հաւ մի ի գոգն Փիլիպպոսի ձու արկանի - Հմր 3387
Հաւն է խաւսուան - Հմր 3387
Հեռետորեայքն են, իմաստասէրքն - Հմր 3387
Հոգին է Աղեկսանդրու - Հմր 3387
Հոմերիոս ոչ կուրացեալ - Հմր 3387
Հոռոմայեցիքն բերեն զթագն առաջի Աղեգասնդրին - Հմր 3387
Հռաւքսիան է գիրկս արկեալ Աղեկսանդրի - Հմր 3387
Ձկնակերք - Հմր 3387
Մակեդոնցիք խորհուրդ անեն - Հմր 3387
Մարմինն է Նեգդանիբոսի, եդին ի գերազմանի - Հմր 3387
Մերկ իմաստասէրք եւ Աղեքսանդր - Հմր 3387
Մերձենայ Նեկդանիբոս ի յՈլոմպիայն - Հմր 3387
Մտեալ Աղեկսանդր մեհեանն Արայմազդեա - Հմր 3387
Մտեալ ծառայն զենեաց թագաւորն եւ եհան զկինն ի
դուրս - Հմր 3387
Մտղիմէոսն զմռէ զմարմինն Աղեկսանդրու - Հմր 3387
Նախարարքն են Դարեհի, Թղթաբերն սարսեալ է - Հմր 3387
Նեգդանիբոս դիւթէ զչԱստուածսն - Հմր 3387
Նեգդանիփոս ցուցանէ զարեւն Աղեքսանդրու - Հմր 3387
Նեկդանիբոս փախսըտական լինի - Հմր 3387
Նեկդանիփոս կապէ զաստեղսն - Հմր 3387
Նետայձի գառն է - Հմր 3387
Նիկաւլն սատակէ չարաչար մահուամբ - Հմր 3387
Ննջումն է Աղեկսանդրին, կինն եդեալ ի ձեռն - Հմր 3387
Նշանայլոյծ պատառէ զհանդերձն - Հմր 3387
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Շինօղքն են քաղաքին - Հմր 3387
Շուտ արձակէ ձինդ եւ փախիր - Հմր 3387
Ոլոմպիայ ծնաւ զԱղեքսանդրոս - Հմր 3387
Ուղղոս կրկին դեղ տայ Աղէքքսանդրի - Հմր 3387
Ուղղոս տեղ տայ Աղեկսանդրու - Հմր 3387
Չածւածք են Անախիդայ եւ Արմազադա, թագաւորն է Աղեկսանդր - Հմր 3387
Պատիւ Անտիգոնոսին է, զոր արար Աղեկսանդրին - Հմր 3387
Պատկեր կռոցն անկեալ, եւ Դարեհ արքայն տրտմեալ Հմր 3387
Պարսիկն եհար զգլուխն Աղեքսանդրու արքային - Հմր 3387
Պովրոս գրէ գիր առ Աղեկսանդր - Հմր 3387
Պովրոս յետ դարձեալ, խրատ տայ զօրացն, Աղեքսանդր
սլացեալ ի վերայ նորայ - Հմր 3387
Պտողէմոս նստեալ յաթոռ Աղեքսանդրի, զԱնտիգոնոսն
խնդրէ Աղեքսանդր - Հմր 3387
Ջանաց ի գութ շարժել զարքան եւ ոչ կարաց - Հմր 3387
Սպանողքն Դարեհին - Հմր 3387
Վա՜յ խելացդ, յէ՞ր կաղաչես զայդ շունդ - Հմր 3387
Վայրի ահարկու կենդանիք - Հմր 3387
Տնկածու մարդիկք ծառք բերեն զպտուղ մարդ - Հմր 3387
Փիլիպոս յայտնէ զերազն մեկնիչին - Հմր 3387
Փիլիպոսն եւ Աղեքսանդրն զդեսպանքն հարցանեն - Հմր 3387
Փիլիպոսն է, Ոլիպիայ է՝ կինն Փիլիպոսի - Հմր 3387
Քաղաք շինեալ ձեռամբ Աղեքսանդրու - Հմր 3387
Քաղաքն, զոր շինեաց Աղեքսանդր - Հմր 3387

ԲՆԱԿԱՆՔ
Աճումն եւ նուազումն Լուսնոյ, ըստ արեւուն հայեցուածոյ
(տպագիր) - Հմր 3152
Աճումն եւ նուազումն Լուսնոյ, ըստ հայեցուածոյն մերոյ
(տպագիր) - Հմր 3152
Աստղալից երկինք (տպագիր) - Հմր 3152
Արծիւ (բերանին թուղթ, վրան՝ «Տատաստանական մատեան ի կայսր Յուստնենոսէ առ հայ ազգի») - Հմր 3147
Դիրք աշխարհի ըստ Պտղոմեայ, Դիրք աշխարհի ըստ Թիկոնի, Դիրք աշխարհի ըստ Կոպերնիկայ (տպագիր) Հմր 3152
Երեւոյթ Լուսնի հասարակելոյ, ի նուազման եւ յաճման
(տպագիր) - Հմր 3152
Երեւոյթ լրման Լուսնի ամարայնոյ (տպագիր) - Հմր 3152
Երկրագունդ (տպագիր) - Հմր 3152
Խաւարումն Լուսնի, Խաւարումն Արեգական, Օրինակ
տեղազննութեան մոլորակաց (տպագիր) - Հմր 3152
Համատարած աշխարհացոյց (տպագիր) - Հմր 3152
Ձող սնդիկի - Հմր 3152
Յաղագս երկնային աշխարհի (տպագիր) - Հմր 3152
Շրջանակ մոլորակի - Հմր 3152
Պատկեր հողմոց (տպագիր) - Հմր 3152
Օրինակ աչաց եւ տեսութեան (տպագիր) - Հմր 3152
Օրինակ շնչելոյզ մեքենայի (տպագիր) - Հմր 3152

ԱՅԼԵՒԱՅԼՔ
Բուսական զարդաշրջանակի մէջ եղծուած պատկեր (՞) Հմր 3220
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Երկարահեր տղամարդ (հնատիպ մանրանկար սլաւոներէն գրութեամբ) - Հմր 3352
Թագաւոր - Հմր 3112
Թագաւոր ծնրադիր աղերսէ Քրիստոսի - Հմր 3259
Թարգմանիչ - Հմր 3241
Խորան վկայութեան եւ բնակավայր ԺԲ. (12) ցեղից Իսրայէլի - Հմր 3106
Կրօնաւոր - Հմր 3034
Համբարձումն Քրիստոսի, Պետրոս առաքեալ, Հռիփսիմէ
կոյս, Կատարինէ կոյս (հաւանաբար ԺԹ. դարի տպագիր գրքից կտրած-փակցուած չորս նկար՝ կապոյտ, կանաչ, կարմիր գոյներով) - Հմր 3111
Ձեռքի ափ - Հմր 3061
Ռազմական (մակագրութեամբ՝ «Դարձ անօրէն դու ի փախուստ», «Հայկ///», «Ռ.աժողով 1000», «Ռ. ժողով») Հմր 3042
Սեւ եւ սպիտակ քառակուսիներով եւ եռանկիւններով պատկեր - Հմր 3227/Դ.
Սուրբ Էջմիածին (մամուլից կտրած լուսանկար, Տարազ,
1890 թ., Հմր 9) - Հմր 3149
Վերեւում՝ կենտրոնում՝ աղաւնակերպ Սուրբ Հոգին, 4 սերովբէ, հաւանաբար Պօղոս եւ Պետրոս առաքեալներ,
ներքեւում՝ խոյրով հոգեւորական՝ Գրիգոր Լուսաւորիչ (՞),
ձախում վարդապետական հանդերձով մէկը՝ ձեռագրի
ստացողը (՞), աջում՝ լուսապսակով առաքեալ (՞) - Հմր
3369/Ա.
Քարտէզ հողմոց՝ բոլորակ, մէջը խաչաձեւ բուսական զարդ Հմր 3106

ԶԱՐԴԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Հմր

ԽՈՐԱՆ 3033, 3034, 3049, 3084, 3104, 3238, 3259,
3270, 3285, 3335, 3339, 3343, 3345, 3400
ԿԻՍԱԽՈՐԱՆ - Հմր 3001, 3002, 3003, 3005, 3009, 3012,
3013, 3015.Ա., 3017, 3022, 3028, 3029, 3032, 3033,
3037, 3039, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3058,
3071, 3072/Ա., 3082, 3094, 3097, 3099, 3111, 3112, 3115,
3119, 3140, 3145, 3154, 3156/Ա., 3156/Բ., 3157, 3160,
3168, 3177, 3183, 3184/Բ., 3187, 3190, 3192, 3196,
3204, 3210, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224,
3225, 3230, 3231.Ա., 3238, 3241, 3242, 3243, 3244,
3245, 3247, 3249, 3250, 3255, 3259, 3264, 3265, 3268,
3269, 3270, 3273, 3281, 3285, 3291/Ա., 3291/Բ.,
3295/Բ., 3301, 3302, 3303, 3306, 3316, 3324, 3330,
3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3338, 3339, 3343,
3345, 3347, 3348, 3352, 3358, 3368, 3371, 3374, 3375,
3376, 3387, 3393, 3395, 3396, 3397, 3400
ՃԱԿԱՏԱԶԱՐԴ - Հմր 3009, 3013, 3017, 3028, 3029, 3032,
3036, 3039, 3046, 3051, 3059, 3069, 3070/Բ., 3070/Գ.,
3070/Դ., 3071, 3072/Ա., 3072/Բ., 3077, 3078/Դ., 3079/Ա.,
3081, 3094, 3098, 3104, 3105, 3106, 3111, 3112, 3114,
3116, 3118, 3120, 3131, 3140, 3146, 3148, 3156/Բ., 3157,
3158, 3162, 3165, 3170, 3172, 3176, 3178, 3179, 3180,
3183, 3184/Ա., 3184/Բ., 3186, 3188, 3193, 3202, 3209,
3211, 3215, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223,
3224, 3225, 3234, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246,
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3251, 3255, 3260, 3262, 3263, 3264, 3265, 3269, 3273,
3275, 3278, 3281, 3284, 3291/Ա., 3293, 3294, 3295/Բ.,
3295/Դ., 3302, 3303, 3305, 3306, 3322, 3325, 3326, 3328,
3347, 3348, 3349/Ա., 3349/Բ., 3349/Գ., 3353, 3354, 3368,
3369/Ա., 3371, 3372, 3373, 3386, 3391/Ա., 3392, 3395, 3396
ԼՈՒՍԱՆՑԱԶԱՐԴ - Հմր 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3009,
3010, 3013, 3015/Ա., 3028, 3029, 3031, 3032, 3033,
3034, 3035, 3036, 3037, 3039, 3046, 3048, 3049, 3050,
3051, 3058, 3063, 3068, 3069, 3070/Ա., 3070/Բ.,
3070/Գ., 3070/Դ., 3072 (ՊՊ), 3072/Ա., 3072/Բ., 3077,
3078/Բ., 3079/Բ., 3082, 3083, 3086, 3091/Բ., 3094, 3097,
3098, 3105, 3106, 3107, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115,
3116, 3118, 3119, 3131, 3140, 3145, 3146, 3148, 3154,
3156/Ա., 3156/Բ., 3157, 3158, 3162, 3163, 3165, 3167,
3168, 3170, 3172, 3176, 3177, 3177 (ՊՊ), 3178, 3179,
3180, 3183, 3185, 3187, 3188, 3190, 3191, 3192, 3193,
3194, 3196, 3201, 3202, 3204, 3207/Գ., 3210, 3215,
3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225,
3227/Բ., 3230, 3231/Ա., 3234, 3238, 3240, 3241, 3242,
3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3249, 3250, 3251, 3255,
3259, 3260, 3261/Ա., 3262, 3264, 3265, 3268, 3269,
3270, 3274, 3275, 3275 (ՊՊ), 3276, 3278, 3280, 3284,
3285, 3291/Ա., 3291/Բ., 3294, 3295/Բ., 3295/Դ., 3301,
3302, 3303, 3305, 3306, 3316, 3324, 3325, 3326, 3328,
3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338,
3339, 3343, 3345, 3347, 3348, 3349/Ա., 3349/Բ.,
3349/Գ., 3352, 3353, 3354, 3358, 3360, 3365, 3368,
3369/Ա., 3371, 3372, 3374, 3375, 3376, 3383, 3386,
3389, 3391/Ա., 3392, 3393, 3395, 3396, 3397, 3400
ԶԱՐԴԱԳԻՐ - Հմր 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3009, 3010,
3013, 3014, 3015/Ա., 3017, 3027, 3028, 3029, 3031, 3032,
3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3039, 3046, 3047, 3048,
3049, 3050, 3051, 3058, 3059, 3062, 3063/Բ., 3064, 3065,
3068, 3069, 3070/Ա., 3070/Բ., 3070/Գ., 3070/Դ., 3071,
3072 (ՊՊ), 3072/Ա., 3072/Բ., 3077, 3078/Ա., 3078/Դ.,
3079/Ա., 3079/Բ., 3081, 3082, 3083, 3085, 3086, 3087,
3091/Բ., 3091/Զ., 3094, 3097, 3098, 3099, 3100, 3104,
3105, 3106, 3107, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116,
3117, 3118, 3119, 3120, 3125, 3129, 3131, 3133, 3136,
3138, 3140, 3145, 3146, 3148, 3152, 3154, 3155, 3156/Ա.,
3156/Բ., 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3165,
3167, 3168, 3169, 3170, 3172, 3173, 3176, 3177, 3178,
3179, 3180, 3181, 3183, 3184/Ա., 3184/Բ., 3185, 3187,
3188, 3189, 3190, 3192, 3193, 3194, 3196, 3197, 3201,
3204, 3206, 3207/Գ., 3210, 3211, 3214/Ա., 3214/Բ., 3215,
3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225,
3228, 3230, 3231/Ա., 3234, 3237/Ա., 3238, 3239, 3240,
3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3249, 3250,
3251, 3252, 3254, 3255, 3259, 3260, 3261/Ա., 3261/Բ.,
3262, 3263, 3264, 3265, 3268, 3269, 3270, 3271, 3273,
3274, 3275, 3276, 3278, 3280, 3281, 3284, 3285, 3286,
3291/Ա., 3291/Բ., 3293, 3294, 3295/Բ., 3295/Դ., 3299,
3301, 3302, 3303, 3305, 3306, 3311, 3316, 3317/Ա.,
3320/Բ., 3324, 3325, 3328, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334,
3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3343, 3345, 3347, 3348,
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3349/Ա., 3349/Բ., 3349/Գ., 3351, 3352, 3353, 3354, 3355,
3358, 3359, 3360, 3365, 3366, 3368, 3371, 3373, 3374,
3375, 3376, 3383, 3386, 3387, 3389, 3391/Ա., 3392, 3393,
3395, 3396, 3397, 3400

1894

ՍԿԶԲՆԱԶԱՐԴ - Հմր 3045
ԲԱԺԱՆԱԶԱՐԴ - Հմր 3045
ՎԵՐՋՆԱԶԱՐԴ - Հմր 3082, 3094, 3100, 3281, 3311, 3322,
3353

ԺԲ.
ԿՆՔԱԴՐՈՇՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Աստուծոյ ծառայ (պարսկերէն) - Հմր 3031, էջ 146
Աստուծոյ ծառայ (պարսկերէն. թերի) - Հմր 3302, էջ 1250
Աստուծոյ ծառայ, Եգան (պարսկերէն) - Հմր 3031, էջ 146
Աւետիս վարդապետ - Հմր 3132, էջ 648
Բարսեղ վարդապետ (կապգիր) - Հմր 3097, էջ 504
Գիրք այս Սուրբ Էջմիածնա է - Հմր 3001, էջ 12
Գիրքս Սուրբ Էջմիածնա է - Հմր 3325, էջ 1380, Հմր 3371,
էջ 1553
Գրիգոր 1827 - Հմր 3013, էջ 54
ԵՅՌ, ER - Հմր 3109, էջ 536
Զաքարիա [Քանաքեռցի] - Հմր 3071, էջ 341
Զաքարիաա վարդապետ - Հմր 3370, էջ 1550
Է կնիք Սուրբ Կարապետի գերեզմանին է որ ի Գլակայ վանքն
- Հմր 3345/ՊՊ, էջ 1447
Թումա - Հմր 3259, էջ 1056
Ժպիետ - Հմր 3001, էջ 12
Ծառայ Մուհամեդ (պարսկերէն) - Հմր 3031, էջ 146
Կիրակոս որդի /// - Հմր 3316, էջ 1320
Ղազար վարդապետ. ՌՃՄԹ. (1690) - Հմր 3303, էջ 1254
Ղուկաս վարդապետ - Հմր 3172, էջ 788
Ղունկիանոս վարդապետ. 1219 (1770) - Հմր 3281, էջ 1170
Մահտեսի Համպարձում - Հմր 3235, էջ 988
Մահտեսի(՞) Աւետիք - Հմր 3236, էջ 992
Մարգար վարդապետ - Հմր 3350, էջ 1470
Մեսրոպ եպիսկոպոս Սմբատեանց, 1872. Месроп епископ С. - Հմր 3328, էջ 1391
Մեսրովբ արքեպիսկոպոս Սմբատեանց Նախիջեւանցի.
1871 - Հմր 3328, էջ 1391
Մեսրովբ արքեպիսկոպոս Սմբատեանց Նախիջեւացի.
եպիսկոպոս, 1874 - Հմր 3360, էջ 1516
Մուհամեդի տոհմը (պարսկերէն) - Հմր 3031, էջ 146
Յիսուս Քրիստոս. Է. Շնորհօքն Աստուծոյ Նահապետ կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, ՌՃԽ. (1691) - Հմր 3031, էջ 146
Յիսուս Քրիստոս. Շնորհօքն Աստուծոյ Եղիազար կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, ՌՃԷ. (1658) - Հմր 3031, էջ 146
Յիսուս Քրիստոսի ծառայ Միքաէլ վարդապետ. ՌՃԼԹ.
(1690) - Հմր 3347, էջ 1456
Յիսուս Քրիստոսի ծառայ Յովսէփ վարդապետ. ՌՃԻԶ.
(1677) - Հմր 3035, էջ 160, Հմր 3036, էջ 164
Յիսուսի ծառայ Մանուէլ վարդապետ. ՌՃՂԴ. (1745) - Հմր
3086, էջ 459
Յիսուսի քրիստոսի ծառայ Մարտիրոս վարդապետ թվին
ՌՃԽԲ. (1693) - Հմր 3316, էջ 1320
Յիսուսի քրիստոսի ծառա Ալէքսան. թուին ՌՃՁԹ. (1740) Հմր 3221, էջ 948

Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Աստուածատուր վարդապետ,
թվին ՌՃՀԱ. (1722) - Հմր 3071, էջ 341
Յիսուսի քրիստոսի ծառայ Գրիգոր վարդապետ - Հմր 3105,
էջ 522
Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Մինաս վարդապետ - Հմր
3063/Ա., էջ 302
Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Յովհաննէս վարդապետ Գրիգորեան, 1874 - Հմր 3007, էջ 34, Հմր 3010, էջ 44, Հմր
3011, էջ 47, Հմր 3016, էջ 62, Հմր 3113, էջ 554, Հմր 3114, էջ
560, Հմր 3115, էջ 562, Հմր 3131, էջ 646, Հմր 3198, էջ 880,
Հմր 3199, էջ 880, Հմր 3210, էջ 923-4, Հմր 3216, էջ 936, Հմր
3219, էջ 944, Հմր 3237, էջ 998, Հմր 3300/Ա., էջ 1240, Հմր
3319, էջ 1341, Հմր 3386, էջ 1616
Յիսուսի քրիստոսի ծառայ տէր Գրիգոր - Հմր 3264, էջ 1084
Յիսուսի Քրիստոսի, Աստուծոյ ծառայ տէր Գրիգոր, թվին
ՌՃԱ. 1101 (1652) - Հմր 3069, էջ 314
Յովհաննէս Արծրունի, 1867 - Հմր 3011, էջ 47, Հմր 3300/Ա.,
էջ 1240
Յովհաննէս վարդապետ - Հմր 3032, էջ 148
Յովսէփ - Հմր 3074, էջ 354
Յովսէփ վարդապետ Փինաջենց - Հմր 3038, էջ 182
Յօվսէփ վարդապետ. 1835 - Հմր 3340, էջ 1430
Շահին[եանց]/// աւա (՞)/// 18/// - Հմր 3160, էջ 748
Պողոս վարդապետ - Հմր 3180, էջ 822
Սահակ Սիմօնօվ - Հմր 3316, էջ 1320
Սկվտ/// գսքի. 1818 - Հմր 3092, էջ 478
Սմբատեանց Նախիջեւանցի Մեսրովբ արքեպիսկոպոս.
1871 - Հմր 3361, էջ 1518
Սուրբ Ամենափրկիչ. Թվին ՌՄԾ. (1801) - Հմր 3305, էջ
1268 (՞), Հմր 3306, էջ 1274
Տէր Անանիա - Հմր 3382, էջ 1602
Տէր Մանուկ - Հմր 3204, էջ 898
Տէր Յոհաննէս, 1794 - Հմր 3152, էջ 728
Տէր Նիկողայոս. ՌՃՀԸ. (1729) (Տէր Նիկողայոս) - Հմր
3368, էջ 1540
Տրացու - Հմր 3318, էջ 1335
Քրիստոս]ի ծառայ [Ս]արգի[ս] [ա]բեղա - Հմր 3325, էջ 1380
Քրիստոսի /// - Հմր 3292, էջ 1208
Քրիստոսի ծ[առայ] Կարապետ. ՌՃ՞Թ. (1660) - Հմր 3076,
էջ 362
Քրիստոսի ծառա Սաֆար. 1251 (1802) - Հմր 3221, էջ 948
Քրիստոսի ծառա[յ] Աստուածատուր - Հմր 3114, էջ 560
Քրիստոսի ծառայ /// վարդապետ /// - Հմր 3305, էջ 1268
Քրիստոսի ծառայ [Սիմէոն վարդապետ] - Հմր 3107, էջ 529
Քրիստոսի ծառայ | հվթ՞ - Հմր 3118, էջ 574
Քրիստոսի ծառայ Աբրահամ - Հմր 3287, էջ 1182
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Քրիստոսի ծառայ Աբրահամ վարդապետ - Հմր 3062, էջ 299
Քրիստոսի ծառայ Աբրահամ վարդապետ - Հմր 3321, էջ 1350
Քրիստոսի ծառայ Աբրահամ վարդապետ. ՌՃԿԶ. (1717) Հմր 3099, էջ 508
Քրիստոսի ծառայ Ազարիա վարդապետ - Հմր 3118, էջ 574
Քրիստոսի ծառայ Անանիա վարդապետ. 1226 - Հմր 3286,
էջ 1179
Քրիստոսի ծառայ Աստուածատուր. 1276 (1827) - Հմր
3171, էջ 786
Քրիստոսի ծառայ Բարսեղ քահանայ - Հմր 3375, էջ 1582
Քրիստոսի ծառայ Գրիգոր վարդապետ. ՌՃՂ. (1741) - Հմր
3372, էջ 1574
Քրիստոսի ծառայ Խաչատուր վարդապետ. ՌՃՂ. (1741) Հմր 3062, էջ 299
Քրիստոսի ծառայ Ղունկիանոս վարդապետ 1220 (1771) Հմր 3281, էջ 1170
Քրիստոսի ծառայ Ղունկիանոս վարդապետ. ՌՄԻ.
(1771). Այս եւս նայն է - Հմր 3281, էջ 1170
Քրիստոսի ծառայ Յովհաննէս վարդապետ - Հմր 3324, էջ 1378
Քրիստոսի ծառայ Ովանէս ٨٨١١ (1731) - Հմր 3046, էջ 222
Քրիստոսի ծառայ Պաղտասար վարդապետ - Հմր 3236, էջ 992
Քրիստոսի ծառայ Պետրոս վարդապետ - Հմր 3108, էջ 532
Քրիստոսի ծառայ Պետրոս վարդապետ - Հմր 3112, էջ 549
Քրիստոսի ծառայ Պետրոս վարդապետ. Ռ[ՃԻ]Բ՞ (1673) Հմր 3155, էջ 736
Քրիստոսի ծառայ Պետրոս. 1185 (1736) - Հմր 3193, էջ 866
Քրիստոսի ծառայ Պետրոս. 1251 (1802) - Հմր 3219, էջ 944
Քրիստոսի ծառայ Պօղոս վարդապետ - Հմր 3383, էջ 1604
Քրիստոսի ծառայ ռսռ՞ ՌՄԴ. (1755) - Հմր 3302, էջ 1250
Քրիստոսի ծառայ Սարգիս վարդապետ. 1243 (1794) - Հմր
3239, էջ 1008

Քրիստոսի ծառայ Ստեփաննոս (՞) - Հմր 3126, էջ 633
Քրիստոսի ծառայ Վահրամ քահանայ. ՌՃՀ. (1721) - Հմր
3397, էջ 1672
Քրիստոսի ծառայ տէր Աւետիս - Հմր 3208, էջ 914
Քրիստոսի ծառայ տէր Բարսեղ. ՌՃԿ. (1711) - Հմր 3085,
էջ 454
Քրիստոսի ծառայ տէր Բարսեղովին ՌՃԻԵ. (1676) - Հմր
3105, էջ 522
Քրիստոսի ծառայ տէր Մաթէոս յամի ՌՃԾԷ. (1708) - Հմր
3332, էջ 1405
Քրիստոսի ծառայ տէր Պետրոս - Հմր 3111, էջ 544
Քրիստոսի ծառայ տէր Սերոբէ - Հմր 3210, էջ 924
Քրիստոսի ծառայ տէր Օհանէս. ՌՄԶ. (1757) - Հմր
3391/Բ., էջ 1648
Քրիստոսի ծառայ Փիլիպպոս վարդապետ. 1243 (1794) Հմր 3159, էջ 744
Քրիստոսի ծառայ/// տէր Գրիգոր, թվին ՌՃԼԸ. (1689) - Հմր
3069, էջ 314
Քրիստոսի Յիսուսի Ալեքսանդր (՞) կաթողիկոս. ՌՄԲ.
(1753) - Հմր 3342, էջ 1442
Քրիստոսի, քր - Հմր 3215, էջ 934
/// վարդապետ - Հմր 3120, էջ 588
/// վարդապետ /// սուրբ զրր (զորավո՞ր) ո /// - Հմր 3349,
էջ 1468
/// վարդապետ, 1239 (1790) - Հմր 3156/Ա., էջ 736, Հմր
3156/Բ., էջ 738
Печ. Ахалцыхской градской полиции - Հմր 3070, էջ
314, Հմր 3073, էջ 352, Հմր 3077, էջ 364, Հմր 3082, էջ 432,
Հմր 3084, էջ 446, Հմր 3181, էջ 822, Հմր 3185, էջ 834,
3186, Հմր էջ 840, Հմր 3271, էջ 1100, Հմր 3275, էջ 1118

ԺԳ.
ԳԱՂՏՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հմր 3001, էջ 9, 11
Հմր 3068, էջ 310
Հմր 3124, էջ 616
Հմր 3140, էջ 671, 376
Հմր 3201, էջ 883, 887
Հմր 3206, էջ 897, 908
Հմր 3220, էջ 943, 946

Հմր 3318, էջ 1330, 1332
Հմր 3344, էջ 1446
Հմր 3351, էջ 1470, 1471, 1472
Հմր 3353, էջ 1477, 1483
Հմր 3363, էջ 1524, 2525, 1526
Հմր 3391/Ա., էջ 1641, 1646
Հմր 3391/Գ.., էջ 1648

ԺԴ.
Ի ՄԻ ՏՓԻ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հմր ձեռագրի եւ էջք ցուցակի
3006 – Ա-Բ. - էջ 23-28
3015 – Ա-Բ. - էջ 57-60
3023 – Ա-Բ. - էջ 81-102
3063 – Ա-Բ. - էջ 299-304
3070 – Ա-Է. - էջ 313-324
3072 – Ա-Բ. - էջ 341-352
3078 – Ա-Դ. - էջ 365-378

1896

3079 – Ա-Գ. - էջ 377-384
3080 – Ա-Գ. - էջ 383-392
3091 – Ա-Է. - էջ 469-476
3096 – Ա-Բ. - էջ 491-502
3124 – Ա-Դ. - էջ 615-620
3156 – Ա-Բ. - էջ 735-737
3171 – Ա-Բ. - էջ 783-786

1897

949

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

3184 – Ա-Բ. - էջ 829-832
3207 – Ա-Գ. - էջ 907-914
3214 – Ա-Բ. - էջ 929-932
3227 – Ա-Դ. - էջ 959-968
3231 – Ա-Բ. - էջ 977-980
3237 – Ա-Բ. - էջ 991-998
3261 – Ա-Բ. - էջ 1067-1070
3291 – Ա-Բ. - էջ 1097-1206
3295 – Ա-Ե. - էջ 1215-1222
3297 – Ա-Բ. - էջ 1227-1234

1898

3300 – Ա-Բ. - էջ 1235-1244
3316 – Ա-Բ. - էջ 1301-1320
3317 – Ա-Բ. - էջ 1319-1330
3318 – Ա-Գ. - էջ 1329-1336
3320 – Ա-Բ. - էջ 1341-1346
3349 – Ա-Գ. - էջ 1463-1468
3369 – Ա-Բ. - էջ 1541-1548
3391 – Ա-Գ. - էջ 1641-1648

ԺԵ.
ՄԵՏԱՂԷ ԿՐԿՆԱԿԱԶՄԵՐ, ԽԱՉԵՐ ԵՒ ԱՅԼ ԶԱՐԴԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հմր ձեռագրի եւ էջ ցուցակի
Մետաղէ կրկնակազմ՝
Հմր 3033 - էջ 147
Հմր 3196, էջ 871
Հմր 3238, էջ 997
Հմր 3241, էջ 1009
Հմր 3400, էջ 1675
Մետաղէ փոքր մասեր, խաչեր, գամեր, փականներ`
Հմր 3001, էջ 9
Հմր 3003, էջ 17
Հմր 3034, էջ 151
Հմր 3087, էջ 459
Հմր 3094, էջ 481
Հմր 3116, էջ 562-3

Հմր 3145, էջ 689
Հմր 3154, էջ 729
Հմր 3163, էջ 757
Հմր 3168, էջ 775
Հմր 3259, էջ 1053
Հմր 3303, էջ 1251
Հմր 3330, էջ 1395
Հմր 3335, էջ 1409
Հմր 3336, էջ 1413
Հմր 3338, էջ 1417
Հմր 3345, էջ 1447
Հմր 3371, էջ 1549
Հմր 3393, էջ 1549-50

ԺԶ.
ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂԻՒՍԱԿ
Հմր
3001

Բովանդակութիւն
Աւետարան

Ժմնկ
ԺԷ.

3002

Աւետարան

1500

3003
3004
3005

Աւետարան
Աւետարան
Ժողովածոյ

3006/Ա

Ժողովածոյ

3006/Բ

Ժողովածոյ

3007

Ժողովածոյ

3008
3009

Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

Վայր
-

Գրիչ
Յովսէփ աբղյ

Ծաղկող
Յոհանէս
աբղյ

Գետիսիմոն գիւղ Յունան եպս.
(Վարդանաշատ)
1684
Բաղէշ
Միքայէլ երէց
1642
Խազան
Վասիլ
1737Աւետիս քհյ
Աւետիս քհյ
1738
1695
Քաշեր գիւղ
Աստուածատուր
(Գողթն)
Սպահանեցի
ԺԷ.
Անանուն,
Աստուածատուր
Սպահանեցի
1772
Ադանա
Գաբրիէլ եպս.
Սեբաստացի
ԺԷ.
1717
(կամ
առաջ)

Կազմող
-

-

Ստացող
Յովսէփ աբղյ
(գրիչը), տէր
Մկրտիչ
Յունան եպս.

-

Սուքիաս
խջյ Աւետիք
-

-

Աստուածատուր
Սպահանեցի
Աստուածատուր
Սպահանեցի

-

-

Գաբրիէլ եպս.
Սեբաստացի
Գրիգոր վրդ.

1899
Հմր
3010

950

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

1900

Բովանդակութիւն
Ժմնկ
Վայր
Գրիչ
Ծաղկող Կազմող
Ստացող
Գրիգոր Տաթեւացի,
1734
Սեբաստիա
Յարութիւն վրդ.
Առաքել վրդ.
Մեկնութիւն Յովհաննու
Ակնցի
3011 Նիկողայոս Լիւրացի,
ԺԸ.
Մեկնութիւն Յովհաննու
3012 Յովհան Ոսկեբերան,
ԺԸ
Եփրեմ Ասորի
Մեկնութիւն թղթոցն
Պօղոսի
3013
Ժողովածոյ
1759Ս. Առաքելոց
Կարապետ
տէր
1760
վանք (Աթխայ)
Յոհաննէս
3014
Ժողովածոյ
ԺԹ.
3015/Ա
Ժողովածոյ
1753
Խարասու
Յարութիւն
Աճէմ տրց. Սիմէոն
3015/Բ
Ժողովածոյ
ԺԷ.
3016
Սիմէոն Ջուղայեցի,
ԺԹ.
Պախճալը Խան
Յարութիւն
Ղավուխճի պրն
Մեկնութիւն Պրոկղի (1874ից
Յօհաննէս
առաջ)
3017
Դիոնէսիոս
1777
Կարին
Յովհաննէս
Արիսպագացի,
Մատենագրութիւնք
(թրգմ. Ստ. Լեհացի)
3018 Թովմա Աքուինացի,
ԺԸ.
Յակոբ Թիֆլիզցի
Յաղագս տնօրէնութեանն Քրիստոսի
3019
Ժողովածոյ
ԺԸ.
3020 Յաղագս մարդկային
ԺԹ.
կրից (քարոզք)
3021 Աստուածաբանութիւն ԺԹ.
3022
Նէոփիտոս, Գիրք
1818
Թովմաս սրկ. Կ.
Ճակատամարտութեան
Պոլսեցի
3023/Ա
Ժողովածոյ
1746
Կ. Պոլիս
3023/Բ
[Տօմարականք]
ԺԸ.
3024
Ժողովածոյ
1791
Էջմիածին
3025
Քարոզգիրք
ԺԹ.
3026
Ժողովածոյ
ԺԹ.
Անտոն աբղյ
պարոնտէր
3027
Յակոբ Նալեան,
ԺԹ.
Քարոզգիրք Կիւրակէից
3028
Ժողովածոյ
1749 Հացուտ (Կարին)
Յակոբ
Մարտիրոս
Ղրիմեցի
3029
Ժողովածոյ
ԺԷ.
3030
Ժողովածոյ
1854
Պրուսա
Պետրոս վրդ.
Գէորգ Կ. Պոլսեցի
3031
Քէոթուկ Սանահնի ԺԷ-ԺԹ.
Սարգիս քհյ,
վանուց
Անանունք
3032
Դիոնէսիոս
1662
Գրիգոր Երեւանցի
Արիսպագացի,
Մատենագրութիւնք
(թրգմ. Ստ. Լեհացի)
3033
Աւետարան
1251
Հռոմկլայ
Սարգիս սրկ. Սարգիս սրկ. Վարդան
Վարդան քհյ
քհյ
3034
Մաշտոց ձեռաց
1650
Էնկիճաղալայ
Գասպար
Փիլիպպոս
(Գերմանիկէ)
3035
Մաշտոց
ԺԷ.
Մեսրոպ
ձեռնադրութեան
(1677ից
առաջ)

1901
Հմր
3036
3037

3038
3039
3040

3041

3042

3043

951
Բովանդակութիւն
Ժողովածոյ

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
Ժմնկ
1662

Վայր
Նոր Ջուղա

Բարթողիմէոս
ԺԴ.
Կաֆա(՞)
Մարաղաց, Քարոզգիրք (1343ից
առաջ)
Յովսէփ վրդ. Փի1883
Շուշի
նաչեանց, Քնար սրտի
Մաշտոց ձեռաց
1715 Սոհրատէր գիւղ
Պատմութիւնք սուրբ
ԺԸ.
ժողովոցն (թրգմ.
Յակոբ դպիր)
Մատթէոս Ա.
1861
Էջմիածին
կաթողիկոս, Ուղեցոյց
քրիստոնէական
ուղղափառ
վարդապետութեան
Յովհաննէս
1839
Դաւրէժ
Դրասխանակերտցի,
(Գանձակ)
Պատմութիւն Հայոց

1902

Գրիչ
Բարսեղ աբղյ,
Յակոբ
-

Ծաղկող
-

Կազմող
Ազարիա

Ստացող
-

-

-

-

Հեղինակը

-

-

-

Դանիէլ երէց
Թարգմանիչը

-

-

-

-

-

-

-

Մկրտիչ
Բաբամեանց
(Անդրէասեան)
Երեւանցի
Մկրտիչ
Բաբամեանց
(Անդրէասեան)
Երեւանցի
Միքայէլ
Աստապատցի
Մկրտիչ վրդ.
Եկենեան

-

-

-

-

-

-

Մկրտիչ
Բաբամեանց
(Անդրէասեան)
Երեւանցի
Մկրտիչ
Բաբամեանց
(Անդրէասեան)
Երեւանցի
-

-

-

-

1839

Դաւրէժ
(Գանձակ)

1779

Գանճայ

1852

-

1356

Սուրխաթ (Ղրիմ)

Գրիգոր
Սուքիասանց

-

-

Տիրացու քհյ

3047

Մովսէս
Կաղանկատուացի,
Պատմութիւն
Աղուանից
Աւետարան (հայատառ
պարսկերէն)
Գալուստ
Շիրմազանեանց,
Նկարագրութիւնք ինչ
ինչ գործոց Կարապետ
եպիսկոպոսի
Աթանաս
Աղեքսանդրացի,
Պատարագամատոյց
Աւետարան

ԺԶ.

-

Ղազար Ագուլիսցի

-

Ուստայ Ղազար

3048

Աւետարան

1498

Ձորայ վանք

-

Երազիզ

3049

Աւետարան

1462

-

-

Մսրմէլիք (կին)

3050

Ժողովածոյ

1592

Ղուկաս սրկ.

-

-

Ղուկաս սրկ.

3051

Գրիգոր Նարեկացի,
Մատեան
ողբերգութեան
Պատմութիւն վրաց
Գանձարան
Բժշկարան
Տաղարան

1617

Ունձք գիւղ
(Քաջբերունիք)
Թըւանճ գիւղ
(Կարին)
Իլով

Առըստակէս,
Թումայ
Միքայէլ երէց

Ղազար
Ագուլիսցի
-

Սրապիոն

-

-

Ղազար վրդ.

ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
1831

Մոսկուա (՞)
-

-

-

-

1870

Նիժ գիւղ

Մինասի որդի
Աքուլեցի Օվանէս
Հեղինակը

-

-

-

ԺԸ.

-

-

-

-

-

3044
3045

3046

3052
3053
3054
3055

3056 Թէոդորոս Շիրակունի,
Արձագանք Նարեկայ
3057
Յակոբ Վօռաճիոյ,
Բանք Ոսկիականք

1903

952

Հմր
3058

Բովանդակութիւն
Աւետարան

3059

Օրէնսգիրք

3060
3061

Բժշկարան
Ճօան Պաթիստա
Պօռթայ, Գիրք
բնազննութեան,
Ձեռնազննութիւն
բնական
Ժողովածոյ

3062

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Ժմնկ
16621664
1843

1904

Վայր
-

Գրիչ
Յովաննէս երէց

Ծաղկող
-

Դաւրէժ

Յովսէփ Տէր
Յովսէփեան

-

-

1802
17471748

-

Ստեփաննոս
դպիր Կ. Պոլսեցի

-

-

17651767
ԺԶ.
ԺԶ.
1821

Էջմիածին

Խաչատուր Կ.
Պոլսեցի
Արիստակէս
Յովհաննէս դպիր

-

-

-

-

Աբրահամ
Աստապատցի
Սիմէօն կր.
-

-

-

-

-

-

-

Հեղինակը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Վարդան վրդ.
Բաղիշեցի
Վարդան վրդ.
Բաղիշեցի
Վարդան վրդ.
Բաղիշեցի
-

3063/Ա
Ժողովածոյ
3063/Բ
Ժողովածոյ
3064 Ներսէս Լամբրոնացի,
Խորհրդածութիւնք ի
կարգս եկեղեցւոյ
3065 Կանոնագիրք Հայոց
ԺԸ.
3066
Մաշտոց
ԺԹ.
ձեռնադրութեան
3067
Դանիէլ
1862
Շահնազարեանց,
Ճանապարհորդութիւն
ի Նոր Բայազիտ
3068
Ժողովածոյ
1677ից
առաջ
3069
Ժողովածոյ
1672,
ԺԷ.
3070/Ա
Ժողովածոյ
1669

Սելամիյէ (Կ.
Պոլիս)

Լիմ անապատ Սարգիս Եդեսացի

Կազմող
Ստացող
Պատիր, Վարդան

-

Դաւիթ Ճնճղուկ

-

-

Աւագ խան Մելիք
Մեհրապեան
Տփխիզեցի
Գէորգ Ծերունեան

3070/Բ

Ժողովածոյ

ԺԷ.

-

Գրիգոր

-

-

3070/Գ

Ժողովածոյ

ԺԷ.

-

Գրիգոր, Անանուն

-

-

3070/Դ

Ժողովածոյ

1674

Վան

-

-

3070/Ե
3070/Զ
3070/Է

ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

ԺԸ.
ԺԷ.
ԺԷ.

-

Գրիգոր երէց,
Վարդան Բաղիշեցի, Անանուն
-

-

-

3071

Ժողովածոյ

-

-

3072/Ա
3072/Բ
3073

Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Յովհաննէս
Դրասխանակերտցի,
Պատմութիւն հայոց
Ժողովածոյ
Էօժէնի Պօռէ,
Պատմութիւն
աւերակացն Անւոյ
Ժողովածոյ

1651- Յովհաննավանք, Զաքարիա վրդ.
1661
Յուշոյ վանք
Քանաքեռցի
ԺԷ.
Կարապետ երէց
ԺԷ.
1825
Կարին
-

-

-

Վարդան վրդ.
Բաղիշեցի
Զաքարիա վրդ.
Քանաքեռցի
Արիստակէս վրդ.
-

ԺԵ.
1843

Կ. Պոլիս

Յովհաննէս
Ճամուռճեան

-

-

-

ԺԷ.

-

-

-

-

-

3074
3075

3076

1905

953

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

1906

Հմր
3077
3078/Ա

Բովանդակութիւն
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

Ժմնկ
1726
1589

Վայր
Կարկառ

Գրիչ
Յովսէփ մոնոզոն

Ծաղկող
-

Կազմող
-

3078/Բ
3078/Գ

ԺԷ.
1608

-

Ալէքսանիոս
Խաչատուր դպիր

-

-

3078/Դ
3079/Ա

Ժողովածոյ
Վարդան Արեւելցի,
Պատմութիւն
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

ԺԷ.
1720

ըՍտամպոլ, ի
Ղալաթայ

-

-

3079/Բ

Ժողովածոյ

-

-

-

-

3079/Գ

Բուզանդարան
Պատմութիւն
Ժողովածոյ

1727ից
առջ եւ
յտյ
1700

Սարգիս եպս.
Սահեթճի
Եւդոկիացի
Գասպարեանց
-

Ստացող
տէր
Աստուածատուր
Աստուածատուր
աբղյ
-

-

-

-

1851

-

Մարգար երէց
Զմիւռնացի
Կ. Պոլսեցի ոմն
դպիր
-

-

-

Նիկողայոս Սսեցի

-

-

-

Զաքարիա
Երզնկացի
Խոր Վիրապ,
Գէորգ Կիլիկեցի,
Սաղմոսավանք,
Մանվէլ
Թեղենեաց ուխտ
-

-

-

-

-

-

Գրիգոր Բջնեցի

-

-

Յովհան

-

-

-

-

-

Սիմէոն եպս.
-

3080/Ա
3080/Բ
3080/Գ

-

ԺԸ.
ԺԹ.

-

3081

Բժշկարան
Համառօտ
երաժշտականի
գիտութեանն հարց
Ժողովածոյ

1617

Կաֆա

3082

Տօնապատճառ

1267

3083

Յովհան Ոսկեբերան,
Ճառք
Սիմէոն Երեւանցի,
Քարոզգիրք
Ժողովածոյ
Գրիգոր Տաթեւացի,
Քարոզգիրք
Ժողովածոյ
Պօղոս Ֆիզիքայ,
Քննութիւն վճռոց եւ
կամ առածք
հանգականք
Պղատոն աբեղայ,
Ուղղափառ կրթութիւն

ԺԸ.

3084
3085
3086
3087
3088

3089

1764

Էջմիածի՞ն

ԺԷ.
ԺԸ.

-

Ստեփաննոս
Ջուղայեցի
-

ԺԷ.
1851

Կ. Պոլիս

Հեղինակը

-

-

-

1852

Աստրախան

-

-

-

-

-

-

-

Ստեփաննոս
Տփխիսեցի
-

-

-

-

3090

Ժողովածոյ

1804

Զմիւռնիա

3091/Ա

Ժողովածոյ

1764

-

ԺԷ.

-

Սիմէոն
Ղարիպժանեանց
Աստրախանցի
Ստեփաննոս
Տփխիսեցի
Կարապետ
Սեբաստացի
-

ԺԷ.
ԺԹ.

-

-

-

-

-

ԺԷ.

-

-

-

-

-

3091/Բ

Յակոբ Ղրիմեցի,
Քարոզք
3091/Գ
Քարոզք
3091/Դ Սիմէոնի կաթողիկոս,
Մեկնութիւն Յայտնութեան Յովհաննու
3091/Ե Յաղագս անուանց
Աստուծոյ

1907

954

Հմր
Բովանդակութիւն
3091/Զ Անտոն Գովիդին, Փիլիսոփայութիւն ըստ
հաստատ եւ անխախտ
եւ հաւաստի առն
սրբոյն Թօմայի
3091/Է Փիլիպպոս, Հաւաքումն
ոմանց տարակուսական բանից
3092 Մարտինոս Պէքանեան,
Անալօճիա
3093 Թէոդորոս Շիրակունի,
Անցք Վահանայ
Մամիկոնեանի
3094
Ղազար Ջահկեցի,
Աղօթագիրք
3095 Գաբրիէլ Այվազեանց,
Համառօտ տեսութիւն
եւ բառք սանսքռիթ
բարբառոյ
3096Ա
Բժշկարան
3096Բ
ՀաքիմարանԲժշկարան
3097 Կանոնագիրք Հայոց

3098
3099

Կանոնագիրք Հայոց
Կանոնագիրք Հայոց

3100

3109

Յակոբ Ամասիացի
Գէորգեան, Համառօտութիւն կանոնաց
Շահամիր
Շահամիրեանց,
Նշաւակ (Որոգայթ
փառաց)
Շահամիր Շահամիրեանց, Նշաւակ
(Որոգայթ փառաց)
Պետրոս ԱղամալեանԲերդումեանց, Կշիռ
արդարութեան
Գրիգոր Տաթեւացի,
Գիրք հարցմանց
Գրիգոր Տաթեւացի,
Քարոզգիրք
Գրիգոր Տաթեւացի,
Գիրք հարցմանց
Ժողովածոյ
Գրիգոր Տաթեւացի,
Ոսկեփորիկ
Ժողովածոյ

3110

Ժողովածոյ

3101

3102

3103

3104
3105
3106
3107
3108

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

1908

Ժմնկ
ԺԸ.

Վայր
-

Գրիչ
-

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
-

ԺԸ.

-

-

-

-

-

1743

Երուսաղէմ

Պրոխորոն վրդ.

-

-

Պրոխորոն վրդ.

1873

Թարգմանչաց
վանք

Հեղինակը

-

-

-

1743

Էջմիածին

-

-

ԺԹ.

-

Յովհաննէս
Գամրիսեցի վրդ.
Հեղինա՞կը

-

-

Ղազար Ջահկեցի
կթղկս.
-

1817
1816

Էջմիածին
Էջմիածին

Մինաս

-

-

-

ԺԷ.
(1681ից
առջ)
ԺԷ.
ԺԷ.
(1667ից
առջ)
1800

-

-

-

-

-

Կաֆա
-

-

-

-

Տէր Ովակիմ
-

Ամասիա

Հեղինակը

-

-

-

ԺԸ.

-

-

-

-

-

ԺԸ.

-

-

-

-

-

1833

Ադրիանուպոլիս

Սարգիս
Ադրիանուպօլսեցի

-

-

Սարգիս
Ադրիանուպօլսեցի

1407

Տաթեւ

Թումայ

-

-

Թումայ

ԺԵ.

-

Թովմաս դպիր

-

-

-

1400

Տաթեւ

Յովան

-

-

-

ԺԷ.
ԺԷ.

-

-

-

-

-

1680

Սպահան

-

-

-

ԺԸ.

-

Ամիր Սարգիս
դպիր
-

-

-

-

1909

955

Հմր
3111
3112
3113

Բովանդակութիւն
Ճառընտիր
Մաշտոց ձեռաց
Մաշտոց ձեռաց

3114
3115

Մաշտոց ձեռաց
Մաշտոց ձեռաց

3116
3117
3118
3119

Մաշտոց ձեռաց
Մաշտոց ձեռաց
Մաշտոց ձեռաց
Ժողովածոյ

3120

Ժողովածոյ

3121

Ժողովածոյ

3122

Սեբէոս, Պատմութիւն
Հայոց

3123

Սոկրատ
Սխոլաստիկոս,
Պատմութիւն
եկեղեցական
Ժողովածոյ
Երանելոյն Աթանասի
արքեպիսկոպոսի
Աղեկսանդրացւոյ
Հարցմունք վայելուչ, եւ
պատասխանիք Կիւրղի
Երուսաղէմի
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Մովսէս Քերթող, Գիրք
պիտոյից
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

3124/Ա
3124/Բ

3124/Գ
3124/Դ
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132

Ժողովածոյ
Սաղմոսարան
Ալեքսանդր
Գալամաթոյ, Անտառ
նորագոյն մտածմանց
3133
Ալեքսանդր
Գալամաթոյ, Անտառ
նորագոյն մտածմանց
3134 Մատթէոս կաթողիկոս,
Սրբագրութիւն
սխալմանց տետրակաց
լսարանի Գաբրիէլի
Այվազեան
3135
Մարկոս Զակուռի,
Տեսչութիւն հովուական

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

1910

Ժմնկ
ԺԷ.
1750
1460

Վայր
Երզնկա

Գրիչ
Ծաղկող Կազմող
Ստացող
Գէորգ երէց
տէր Բարսեղ մհտ.
Եզեկիէլ երէց Եզեկիէլ երէց
Եզեկիէլ քհյ
Քրիստոսատուր
երէց
1642
Նորատունկ
1556 Սուրբ Կարապետ Յոհաննէս երէց
Պարոն
(ընդ հովանեաւ)
1667
Անդրէաս երէց
ԺԷ.
Աւետիս երէց
ԺԶ.
Յովհաննէս դպիր
1694
Կաֆա
Դաւիթ Ղրիմեցի
Դաւիթ Վարդան արքեպս.
Ղրիմեցի
Կաֆայու
1768Էջմիածին
Խաչատուր վրդ.
1769
Պոլսեցի
1835
Պալաթ (Կ.
Եղիազար քհյ
Պոլիս)
1852
Երևան
Ոսկան ՏէրՄկրտիչ
Գէորգեան
Յովսէփեան Էմին
Յովհաննիսեանց
1746
Կ. Պոլիս
-

1757
ԺԸ.

-

Մեսրոպ, Անանուն
-

-

-

-

ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.
ԺԸ.

-

-

-

-

-

ԺԸ.
1737
1743

Ս. Պետերբուրգ

-

-

-

ԺԷ.
1633
1763

Տումարզա
Եւքառա
(Կեսարիա)

Գէորգ Նախիջեւանցի (Փառակեցի)
Պարսամ
Գրիգոր դպիր,
Անանուն

-

-

Աւետիս վրդ.

1766

Եւքառա
(Կեսարիա)

Գրիգոր դպիր

-

-

Դանիէլ վրդ.

1863

Էջմիածին

-

-

-

-

1834

Կ. Պոլիս

Գրիգոր
Մինդանճեան

-

-

Ստեփաննոս
արքեպս.

1911

956

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

1912

Հմր
3136
3137

Բովանդակութիւն
Ժողովածոյ
Քարոզգիրք

Ժմնկ
1766
ԺԷ.

Վայր
Կաֆա
-

Գրիչ
Միքայէլ տրց.
-

Ծաղկող
-

3138

Ժողովածոյ

1631

Շոռոթ

-

-

3139
3140

Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

Նոր Ջուղա
-

Կանոնագիրք հայոց
Աբէլ արքեպիսկոպոս
Մխիթարեանց,
Չափաբերականք
Ժողովածոյ
Թալմուդ
Աւետարան

Միքայէլ Շամբեցի
Աթանէս,
Սաղաթիէլ աբղյ
Հեղինակը

-

3141
3142

1744
ԺԵ. դ.
կէս
ԺԹ.
1873

-

-

-

1828
1826
1649

Թիֆլիս
Նոր Ջուղա

Յովսէփ Բժշկեան
Գրիգոր
Համազասպեանց
1687
Կարս (Ղարս)
Ոսկան դպիր
1863 Նոր Նախիջեւան
Մկրտիչ
Մոռոզեան
ԺԷ.
1884- Ալեչալու, Հառիճ,
Հեղինակը
1888
Խաչակապ
1876
Թարգմանչաց
Հեղինակը
վանք
1898
Ելենենդորֆ
Հեղինակը

-

-

Մարիանոս

-

-

-

-

Գէորք Մկրտչեան
Մառօզօվ
-

-

-

-

-

-

-

3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152

3153

3154
3155
3156/Ա
3156/Բ

3157

3158
3159
3160

Մաշտոց ձեռաց
Դատաստանագիրք
Աստրախանի հայոց
Կանոնագիրք հայոց
Թէոդորոս Շիրակունի,
Մրմունջք Եղիշեայ
Թէոդորոս Շիրակունի,
Նոր քնար հայկական
Թէոդորոս Շիրակունի,
Բանախօսութիւն հին
եւ նոր լեզուաց հայոց
Անտոն Գովիդին,
ԺԸ.
Փիլիսոփայութիւն.
երկրորդ մասն
բնաբանութեան
Թէոդորոս Շիրակունի, 1898
Աղօթք ի գրոց.
արձագանք Նարեկայ
Մաշտոց ձեռաց
1696
Գրիգոր Տաթեւացի,
ԺԷ.
Մեկնութիւն Մատթէի
Սեբերիանոս
ԺԸ.
Գաբաղացի, Ճառք
Յովհաննէս
ԺԸ.
Դամասկացի,
Մատենագրութիւն
Բարթուղիմէոս
ԺԸ.
Մարաղացի,
Մեկնութիւն վեցօրէից
Կիրակոս Գանձակեցի, ԺԷ.
Պատմութիւն
ժամանակաց
Դիոնիսիոս
1770Արիսպագացի,
1776
Մատենագրութիւնք
Ժողովածոյ
16331652ի
միջեւ

Էջմիածին

Կազմող
Ստացող
Դաւիթ Ցղնեցի
Յովանէս, Անտոն
կր.-ք
Շոռոթի Ս.
Աստուածածին
անապատ
Յոհաննէս կթղկս

-

-

-

-

-

Ելենենդորֆ

Հեղինակը

-

-

-

-

Գրիգոր
Պետրոս վրդ.

-

-

Կիրակոս քհյ
Պետրոս վրդ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Աւետ

-

-

-

-

-

-

-

-

Էջմիածին

Խաչատուր վրդ.,
Մինաս Սիւնեցի

-

-

Մինաս Սիւնեցի

Աւգար (Լօռի)

Ներսէս

-

-

Սարգիս արքեպս.
Սանահնեցի

1913
Հմր
3161

957
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1914

Բովանդակութիւն
Վիպասանութիւն
անառակ որդւոյն
Մաշտոց ձեռաց
Մաշտոց ձեռաց
Քարոզգիրք

Ժմնկ
ԺԹ.

Վայր
-

Գրիչ
-

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
-

ԺԷ.
1715
1838

Բաղէշ
Սեւա՞ն

-

-

Գրիգոր Տաթեւացի,
Գիրք հարցմանց
Գրիգոր Տաթեւացի,
Քարոզգիրք
Ժողովածոյ
Աւետարան

16431651
1850

Եւդոկիա

Մարտիրոս երէց
Գրիգոր
Սիմէօն ՏէրՅօհաննիսեան
Շաքեցի
Աւետիս

-

-

-

-

ԺԸ.
1693

-

-

-

ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.

Ղազար երէց
-

-

-

-

ԺԷ.

-

-

-

-

-

3172

Ժողովածոյ
Բառգիրք
Երեմիա Մեղրեցի,
Բառգիրք
Երեմիա Մեղրեցի,
Բառգիրք
Ժողովածոյ

Մարունան (Շօշ,
Ասպահան)
-

Սիմէօն ՏէրՅօհաննէսեան
Մարտիրոս քհյ

մհտ. Յովսէփ
Տէր Սարգիս եւ տէր
Յարութիւն ՏէրՅօհաննիսեան
Յակոբ Ջուղայեցի
վաճառական
-

-

-

Տէր Ղուկաս

Ժողովածոյ
Չափաբերականք
Երգարան հոգեւոր

-

Սիէօն աբղյ
Տաթեւացի
-

-

3173
3174
3175

-

-

-

3176

Ծործո՞ր

-

-

-

-

3177
3178

Դիոնիսիոս
Արիսպագաց,
Մատենագրութիւնք
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

1677,
1695
ԺԸ.
ԺԹ.
1863ից
առաջ
ԺԴ.

-

-

3179

Ժողովածոյ

1449

3180

3186

Մովսէս Ջուղայեցի,
Համառօտ ժողովածոյ
ի պէտս բանասիրաց
Համառօտ հաւաքումն
յաղագս հոգւոյ
բանականին
Ժողովածոյ
Մաշտոց ձեռաց
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Գրիգոր Տաթեւացի,
Ոսկեփորիկ
Ժողովածոյ

3187

Աւետարան

3188
3189

Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

3162
3163
3164

3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171/Ա
3171/Բ

3181

3182
3183
3184/Ա
3184/Բ
3185

ԺԷ.
1614

Սեւան

Ազարէ, Անանուն
Աւընդանց գիւղ
Յովհանէս քհյ
Մինաս,
Յովհաննէս աբղյ
-

-

-

ԺԸ.

Սուրբ Մինաս
(առ ոտս)
-

Աստուածատուր
աբղյ
Յովանէս սրկ.

-

-

-

ԺԸ.

-

-

-

-

-

1675
ԺԷ.
ԺԵ.
ԺԷ.
ԺԸ.

Էջմիածին
-

Ներսէս բանասէր
Ներսէս
-

-

-

Պետրոս
Մինաս վրդ.
-

1759

Զմիւռնիա

Մեսրոպ
Գանձակեցի
Կիրակոս երէց

-

-

Զաքարիա վրդ.

-

-

Սալվար

Ղուկաս աբղյ,
Մարտիրոս

-

-

Ղուկաս աբղյ
(գրիչը)

1659 Ս. Աստուածածին
(Նոր Ջուղա)
ԺԷ.
1627- Եղըրդուտոյ Ս.
1631
Յովհաննու
Մկրտչի վանք

1915
Հմր
3190

958

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Ժմնկ
ԺԷ.

Վայր
-

3191

Բովանդակութիւն
Ժողովածոյ
տոմարական
Քարոզգիրք

ԺԵ.

-

3192
3193
3194

Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

1714
ԺԷ.
1676

3195
3196

Տօնացոյց
Աւետարան

1835
1655

3197
3198

3199
3200
3201
3202
3203

3204
3205

3206
3207/Ա
3207/Բ
3207/Գ
3208
3209

3212
3213

Ժողովածոյ

3210
3211

3214/Ա

3214/Բ
3215
3216
3217

Աւագ երէց, Դաւիթ
կր., տէր Թումայ
Մկրտիչ
Աւընդանց գիւղ
Նոր Ջուղա
Ազարիա
Քարհատ

Ժողովածոյ
ԺԶ.
Ամիրդովլաթ
ԺԸ.
Ամասիացի, Բառգիրք
Անգիտաց անպէտի
Բառգիրք
ԺԷ.
Բառգիրք
ԺԷ.
Ժողովածոյ
1419 Ս. Յակոբայ վանք
Բառգիրք
1417
Յովհաննէս Ջուղայեցի, ԺԹ.
Բացայայտութիւնք
սրբազան աղօթիցն
Արուեստաբանութիւն
ԺԸ.
(Քիմիա)
Ճօան Պաթիստա
ԺԸ.
Փօռթա,
Բննազննութիւն,
Ձեռնազննութիւն
Ժողովածոյ
ԺԶ.
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Վարք հարանց
Մաշտոց ձեռաց,
Հմայիլ
Մաշտոց ձեռաց
Մաշտոց
հայրապետական
Ժողովածոյ

Գրիչ
-

Աւետիս
քարտուղար
-

Կազմող
-

Ստացող
-

-

-

Աւագ երէց

-

Մկրտիչ (գրիչը)
Ազարիա
(գրիչը)
Գրիգոր քհյ Գրիգոր
Ղուկաս վրդ.,
քհյ
Պետրոս կթղկս
-

-

-

Սիմէոն կր.
Աւետիս վրդ.
-

Յակոբ մհտ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԷ.
ԺԸ.

-

ԺԷ.
ԺԷ.

-

Մկրտիչ

1639 Շաւիշ (Սպահան) Խաչատուր երէց

Սիմէօնի Գառնւոյ
եպիսկոպոսի արարեալ
Մեկնութիւն գըրոցն
Պրոկղի
Ժողովածոյ
ԺԸ.
Ժողովածոյ
ԺԷ.
Ժողովածոյ
ԺԵ.
Դիոնէսիոս
1777
Արիսպագացի,
Մատենագրութիւնք
(թրգմ. Ստ. Լեհացւոյ)

Ծաղկող
-

մհտ. Ներսէս
Բարսեղ քհյ
Զաքարիայ քհյ
-

Մինաս,
Խաչատուր երէց
Ոսկան երէց
-

ԺԴ.
(1381ից
առաջ)
ԺԷ.

1916

-

Բարսեղ աշակերտ

-

-

Խաչատուր երէց
(գրիչը)
Դաւիթ վրդ.

-

-

-

-

-

Էջմիածին

Մխիթար
-

-

-

Ղուկաս Գառնեցի

1917
Հմր
3218

959

3219
3220
3221
3222
3223

Բովանդակութիւն
Ներսէս Շնորհալի,
Բանք չափաւ
Շարակնոց
Շարակնոց
Շարակնոց
Շարակնոց
Շարակնոց

3224

Շարակնոց

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

1918

Ժմնկ
1645

Վայր
-

Գրիչ
Հայրապետ քհյ

Ծաղկող
-

Կազմող
Գաբրիէլ

Ստացող
-

ԺԷ.
ԺԵ-ԺԶ.
ԺԷ.
1665
1458

Կաֆա
Ագըրկի վանք
(Խախուայ եւ
Թորթոմայ
գաւառ)
Նոր Ջուղա

Ստեփանոս դպիր
Յովսէփ
Աւետիք աբղյ

-

Մկրտիչ
աբղյ

մհտ. Խաչերես
-

-

-

տէր Մովսէս,
Մարգար

-

-

Յօհաննէս տրց. (՞)

3225
Շարակնոց
3226 Ներսէս Շնորհալի, Ողբ
Եդեսիոյ
3227/Ա
Ժողովածոյ
3227/Բ
Ժողովածոյ
3227/Գ
Ժողովածոյ
3227/Դ
Ժողովածոյ
3228
Տաղարան
3229
Տաղարան
3230
Յովհաննէս Մրքուզ,
Պատասխանիք
գրութեանց
Լուդովիկոսի
Ալէքսիանոսի
եպիսկոպոսի
3231/Ա
Ժողովածոյ
3231/Բ
Մասն քարոզի
3232
Սիրուն Զբօսարան
(թրգմ. Գր. վրդ. Կ.
Պոլսեցի)
3233
Վեցհազարեակ

ԺԶ.
1802

Տրապիզոն

Յովհաննէս դպիր,
Յակոբ
(օգնական)
Մարտիրոս երէց
-

ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
1801
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԸ.

-

Մարկոս վրդ.
-

-

-

-

ԺԷ.
1644
1834

Կ. Պոլիս

-

-

-

1804

-

-

-

-

3234
Ժողովածոյ
3235 Յովհաննէս Երզնկացի,
Յաղագս երկնային
զարդուց
3236
Ժողովածոյ

ԺԸ.
ԺԸ.

-

Մինաս
Սարգիս
Գրիգոր սրկ.,
Պոլսեցի
Մինդանճեան
Կարապետ
նոտար
-

-

-

-

1753

-

-

-

ԺԷ.
ԺԷ.
1666
16711675
ԺԷ.

Կարին
Սուրբ Գէորգ

-

Յարութիւն
Վարդան քհյ
Զաքարիա երէց

-

-

-

-

-

ԺԷ.
ԺԷ.
1575

Կաֆա

Աստուածատուր

-

Խաչատուր եպս.

ԺԶ.
1626

Ենկելու երկիր

Ալիքսան

Նաղաշ
Եւլպէ
-

-

Մինաս

3237/Ա
3237/Բ
3238
3239

Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Աւետարան
Քարոզգիրք

3240
3241
3242
3243

Ժողովածոյ
տոմարական
Շարակնոց
Շարակնոց
Շարակնոց

3244
3245

Շարակնոց
Շարակնոց

16571661

Պաղտասար աբղյ
Ղրիմեցի
Յովանէս
Վարդան քհյ
Վարդան քհյ
Զաքարիա երէց
-

1919
Հմր
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253

3254

3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261/Ա
3261/Բ
3262
3263

960

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Բովանդակութիւն
Ժմնկ
Շարակնոց
ԺԶ.
Աւետարան
1667
Ուրբաթագիրք
1476
Աւետարան
ԺԷ.
Աւետարան
ԺԷ.
ԺԸ. (1779ից յետոյ)
Յաղագս բայի
ԺԸ.
Ստեփաննոս Լեհացի, 1750
Բանք
իմաստասիրականք եւ
աստուածաբանականք
Յոհան Կլեմաքս,
ԺԷ-ԺԸ.
Սանդուղք գիրք եւ
լուծմունք
Մաշտոց ձեռաց
1654
Պարզատոմար
1670
Բառգիրք
1673
Ժողովածոյ
ԺԸ.
Աւետարան
ԺԷ.
Ժողովածոյ
ԺԷ.
Ժողովածոյ
ԺԷ.
Բառք քերթողականք
ԺԷ.
Ժողովածոյ
ԺԷ.
Տաղարան
1728

3264
Շարակնոց
3265
Շարակնոց
3266
Ճաշոց
3267 Ներսէս Շնորհալի, Ողբ
Եդեսիոյ
3268
Աւետարան
3269
Մաշտոց ձեռաց
3270
Աւետարան
3271
Պետրոս
Նախիջեւանցի, Գիրք որ
կոչի Աղբիւր բացեալ
3272 Պետրոս Աղամալեան,
Գիրք որ կոչի Աղբիւր
բացեալ
3273
Ժողովածոյ
3274
Ժողովածոյ
3275
Ժողովածոյ

3276

Ժողովածոյ

3277
3278

Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

3279
3280

Ժողովածոյ
Գրիգոր Տաթեւացի,
Մեկնութիւն սաղմոսաց

1920

Վայր
Կեսարիա

Գրիչ
Վրդանէս
-

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
-

-

-

-

-

-

Կ. Պոլիս

Միքայէլ երէց
Մարկոս
Թորոս
Յակոբ դպիր
Պօղոս

-

-

1633
ԺԵ.
ԺԳ.
1833

Կ. Պոլիս
Շումլու

Վարդան
Սերօբէ

-

-

Ասլամազ դպիր
Հայրապետ
Ագուլեցի
Նիկողոս
Սարգիս քհյ
-

1680
ԺԵ.
ԺԷ.
1764

Էջմիածին

Ծերուն
-

-

-

մհտ. Մարգարէ
-

1822

Երուսաղէմ

Գրիգոր սրկ.
Հաճնցի

-

-

Գրիգոր սրկ.
Հաճնցի

1641
ԺԸ.
1494

Կապոսի վանք
(Եկեղեաց
գաւառ)
-

Սահակ աբղյ
Մաղաքիա
Բաբերթցի

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Կիրակոս Թալնեցի

ԺԷ.
(1640ից
յտյ)
ԺԸ.
ԺԷ.
Անանունք (Ա, Բ,
(1676ից
Գ)
առջ)
ԺԹ.
1697 Զմիւռին քաղաք
-

1921
Հմր
3281

961
Բովանդակութիւն
Ժողովածոյ

3282 Պետրոս ԱղամալեանԲերդումեան, Աղբիւր
բացեալ
3283 Մխիթար Գօշ, Աղօթք
սուրբ պատարագին
3284
Գրիգոր
Աստուածաբան, Առ
որս Ճառք
3285
Աւետարան
3286
Ժողովածոյ
3287
Ժողովածոյ
3288
Բացախօսութիւն ի
բանն սրբոյ հօրն մերոյ
Գրիգորի Նարեկացւոյ,
ի ներբող սուրբ
Աստուածածնին
3289
Գրիգոր
Փեշտիմալջեան,
Գանձարան նամակաց
3290
Ժողովածոյ

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
Ժմնկ
17591774

Վայր
Երուսաղէմ

1834

Կ. Պոլիս

ԺԹ.

Գրիչ
Ղունկիանոս
Աշտարակեցի
դպիր
Գրիգոր սրկ.
Պոլսեցի

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
Ղունկիանոս,
Գրիգոր

-

-

-

-

-

-

-

-

1725

-

Արիստակէս քհյ

-

-

մհտ. Դաւիթ վրդ.
Ջուղայեցի

1683
ԺԷ.
1728
ԺԹ.

Ասպահան
Չինիփաթան
-

Աղաբաբ
Ոհան քհյ
-

-

-

Մարտիրոս քհյ Զալ
-

1833

Կ. Պոլիս

Գրիգոր
Մինդանճեան

-

-

-

-

-

-

-

-

Նոր Ջուղա՞
Նոր Ջուղա

Յովհաննէս քհյ
Ազարիա դպիր

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Սուրբ Յակոբ
վանք
(Երուսաղէմ)
-

Խաչատուր

-

-

Դաւիթ Ջուղայեցի

-

-

-

-

Եզեկիէլ

-

-

Թորոս
րաբունապետ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ԺԸ.
(1721ից
առջ)
3291/Ա
Ժողովածոյ
ԺԷ.
3291/Բ
Ժողովածոյ
16511654
3292 Յակոբ Մծբինեցի, Զգօն ԺԸ.
գիրք
3293 Գրիգոր Մագիստրոս,
ԺԸ.
Թուղթք
3294
Ժողովածոյ
1699
3295/Ա

3295/Բ

3295/Գ
3295/Դ

3295/Ե
3296

1922

Պատմութիւն վասն
ԺԷ.
կատարածի յաշխարհի
եւ վասն դատաստանի
աւուրն
Գրիգոր Տաթեւացի,
ԺԷ.
Լուծումն համառօտ
յառաջաբան
Աւետարանին
Յովհաննու
Քարոզք
ԺԸ.
Մեծափառ
ԺԸ.
վարդապետին
Վարդանայ Յաղագս
դաւանութեան
ամենասուրբ
Երրորդութեանն
Ժողովածոյ
ԺԸ.
Յակոբ Սիմոնեան
ԺԸ.
Կարնեցի, Խրատք
(1786ից
քահանայից կամ
յտյ)
նախակրթարան
հոգեւորականաց

1923

962

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Հմր
Բովանդակութիւն
3297/Ա Կանոնագիրք հայոց

Ժմնկ
1780

3297/Բ Պատմութիւն Դաւիթ
Բէկին
3298
Նէոփիտոս, Գիրք
ճակատամարտութեան
կամ ընտրողութեան
3299
Նէոփիտոս, Գիրք
ճակատամարտութեան
կամ ընտրողութեան
3300/Ա
Ժողովածոյ
3300/Բ
Ժողովածոյ

1924

Գրիչ
Վարդան վրդ.

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
-

1847

Վայր
Պետերպոլիս
(Պետերբուրգ)
Էջմիածին

Եսայի Աւագեան

-

-

-

1839

ՊԷրա (Պոլիս)

-

-

-

1818

Կ. Պոլիս

Յօհաննէս
Եւդոկիացի

-

-

Պաղտասար
ամիրա
Գասպարեան
-

ԺԷ.
1834

Ֆիլիպէ

Պետրոս
Զաքարեան
Թումայ
Միքայէլ երէց

-

-

Մարտիրոս վրդ.
-

-

-

Սահակ սրկ.,
Անանուն
Սարգիս քհյ,
Յակոբ քհյ
Սարգիս քհյ

-

-

Փաշիվանից Սուրբ
Աստուածածին
Յովսէփ Երզնկացի

-

-

Սիմէոն արքեպս

-

-

3301
3302

Մաշտոց ձեռաց
Մաշտոց ձեռաց

1701
1663

3303

Ժողովածոյ

1611

Վան
Փաշիվանք
(Տփղիս)
-

3304
3305

Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

ԺԸ.
1715

Սպահան

3306

Ժողովածոյ

1692

Իսպահան

3307
3308

ԺԸ.
ԺԸ.

-

Կիւրեղ, Ոհանէս
Մատթէոս աբղյ
Ընկզձորեցի

-

-

Սբ Ամենափրկիչ
վանք եւ Դաւիթ
վրդ.
Ոհանէս (գրիչը)
-

Կ. Պոլիս

-

-

-

-

3311

ԺԹ.
17451747
ԺԹ.

-

-

-

-

-

-

Յօհան Փառակցով
(Փառակեցի)
Գրիգոր
Կոստանդեան
դպիր

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ժողովածոյ
Վարք եւ
մատենագրութիւնք
Եւագրեայ եւ լուծմունք
Գրիգորի
3309 Աստուածաբանութիւն
3310
Ժողովածոյ

3312

Պետրոս Ղափանցի

Յովհաննէս
1829
Զմիւռնիա
Միրզայեան
Վանանդեցի, Տեսարան
Յովհաննէս
հանդիսիցն Հայկայ,
Վանանդեցի
Արամայ եւ Արայի
3313 Գրիգոր Փեշտլմաճեան, ԺԹ.
Կ. Պոլիս
Գրիգոր
Տրամաբանութիւն
Մինդանճեան
(Մասն Ա.)
Կ.Պոլսեցի
3314
Տոմար
ԺԹ.
3315 Մատթէոս դպիր, Բուն
ԺԹ.
Վըլաշհերնայս
Հեղինակը
տօմար հայոց եւ
(Հունգարիա)
հռօմայեցւոյց
3316/Ա
Ժողովածոյ
1696Եղիա վրդ.
1701
3316/Բ
Ժողովածոյ
1703
Եղիա վրդ.
3317/Ա Գրիգոր Տաթեւացի, ԺԷ. դ. Ա.
Սիմոն
Քարոզգիրք
կէս
3317/Բ Լուծմունք հոգելից ԺԷ. դ. Ա.
բանից սրբոյն Գրիգորի կէս
Նարեկացւոյ
3318/Ա
Ժողովածոյ
1802
Ղուկաս, Անանուն
Ա., Անանուն Բ.

1925

963

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Հմր
3318/Բ

Բովանդակութիւն
Ժողովածոյ

Ժմնկ
ԺԹ.

Վայր
-

3318/Գ

Ժողովածոյ

ԺԹ.

-

3319

Ժողովածոյ

1758

3320/Ա

Ժողովածոյ

3320/Բ

Ժողովածոյ

ԺԹ. դ.
Ա. կէս
ԺԹ. դ.
Ա. կէս
ԺԸ.

Ս. Յովհաննու
Մկրտչի վանք
(Սպեր), Ս.
Աստուածածնի
վանք (Կարին)
-

3321

Բարդուղիմէոս
Մարաղացի,
Քարոզգիրք
3322
Յակոբ Նուիրակ,
Քարոզգիրք, Երգարան
3323
Քարոզգիրք
3324
Ժողովածոյ

1799,
1805
ԺԹ.
1742

3325 Կիւրեղ Աղէքսանդրացի, ԺԷ.
Մատենագրութիւնք
3326 Կիւրեղ Աղէքսանդրացի, ԺԷ.
Մատենագրութիւնք
3327
Գրիգոր Տաթեւացի,
ԺԷ.
Մեկնութիւն սրբոյ
Աւետարանին
Մատթէոսի
3328
Իգնատիոս,
1718
Մեկնութիւն Ղուկասու
3329
Առաքել Սիւնեցի,
1729
Մեկնութիւն
Սահմանաց գրոց
3330
Աւետարան
1379
3331
3332

Աւետարան
Աւետարան

ԺԷ.
1597

3333
3334

Աւետարան
Աւետարան

1496
ԺԵ.

3335

Աւետարան

1677

3336
3337
3338

Աւետարան
Շարակնոց
Աւետարան

1486
ԺԸ.
1587

3339

Աւետարան

3340

Քարոզգիրք

17161717
ԺԹ.

3341

Ժողովածոյ

1864

1926

Գրիչ
Անանուն Ա.,
Անանուն Բ.
Անանուն Ա.,
Անանուն Բ.
Սարգիս Կարնեցի

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
-

-

-

-

-

-

Սարգիս Կարնեցի

Անանունք (Ա-Զ.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Բումբայի

Յակոբ եպս.
(հեղինակը)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ագուլիսի Ս.
Թովմայի վանք
-

-

Թորոս

-

-

-

-

Գրիգոր՝ Վարդիքի
որդի

-

-

-

-

-

-

Մինաս վրդ.
Խախտեցի

Բիւզանդ (Կ.
Պոլիս)
-

Կ. Պոլիս
-

Ստեփաննոս Ստեփաննոս
Կաֆայեցի
Կաֆայեցի
Յովհաննէս երէց
-

-

Ստեփանոս քհյ

-

-

Անանուն Ա.,
Անանուն Բ.
Մինաս

-

-

-

-

-

-

Գրիգոր
Ընքնատ քհյ
քհյ
Դաւիթ
ուստա Ասլան
Բէրնայ գիւղ
Յովհաննէս երէց
Յովհաննէս երէց
(Կարին)
(այլ)
Սանահին
Արիստակէս
Արիստակէս
Սարգիս վրդ.
Զաքարիա աբղյ
Զաքարիա աբղյ
(գրիչը)
Շէնաղբիւր գիւղ
տէր Գրիգոր
Արեւ, Թրուանդ
(Բաղէշ)
Ներսէս կր.,
Աբրահամ կր.
Կաֆա
Մարգար
-

Լիմ անապատ

1927

964

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

1928

Հմր
Բովանդակութիւն
3342 Վարդան վարդապետ,
Համառօտ մեկնութիւն
Երգոց երգոյն
3343
Աւետարան

Ժմնկ
1756

Վայր
Վարագ

Գրիչ
Մելքոն վրդ.

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
-

1716

Սուլխաթ

-

-

3344 Թէոդորոս Շիրակունի,
Նոր քնար հայկական
(Հատոր Բ.)
3345
Աւետարան

1893

Ելենենդորֆ

Դաւիթ
Մելանաւոր երէց
Հեղինակը

-

-

Գրիգոր, Վարդան
քհյ
-

ԺԵ.

Մատենվանք (՞)

-

-

-

Հեղինակը

-

-

Մատնեվանից Ս.
Աստուածածին
-

Յովհաննէս քհյ

-

-

-

-

-

-

-

Ուռուշտեցի
Բարսեղ
-

3346 Թէոդորոս Շիրակունի, 1874
Թարգմանչաց
Նուագարան Բարեիղձ
վանք
(հատոր Ա.)
3347 Յովհան Ոսկեբերան, Ժէ. դ. Ա.
Մեկնութիւն Յովհաննու կէս
3348
Մաշտոց ձեռաց
1629 Պալախաւր գիւղ
ԺԷ.

-

Սարգիս երէց
Պալախաւրցի
-

ԺԷ.

-

Առաքել

-

-

-

ԺԷ.

-

-

-

-

-

ԺԸ.
1828
1628

Շուշի
Սֆիու (Սոֆիա)

-

-

Աբրահամ քհյ

Մաշտոց ձեռաց
Մաշտոց ձեռաց

1568
1593

Լիմ
Սրխու վանք

Պաւղոս աբղյ
Մակար
Սեբաստացի
Թորոս
Սահակ աբղյ

-

-

3355

Ժողովածոյ

17401741

Ս. Պետերբուրգ

-

-

3356

Յակոբ աբեղայ
Ադրիանապօլսցի,
Քարոզ եւ կտակ
ուրբաթու
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ

ԺԸ.

-

Յովհաննէս
Չարստանեան
Ջուղայեցի
-

-

-

Ստեփանոս,
Վարդան
Յովհաննէս
Չարստանեան
Ջուղայեցի
-

ԺԹ.
1687,
1746,
ԺԸ.

-

-

-

Մովսէս քհյ, Վասիլ
ծռյ, Գրիգոր քհյ

-

Մինաս երէց,
Անանուն Ա.,
Անանուն Բ,
Ղազար վրդ.
Ասվատուր

-

-

-

-

Լուսեղէն դպիր

-

-

-

-

-

-

-

-

Ս. Էջմիածին

Հեղինակը

-

-

-

3349/Ա

3350
3351
3352

Գրիգոր Տաթեւացի,
Քարոզգիրք
Գրիգոր Տաթեւացի,
Քարոզգիրք
Գրիգոր Տաթեւացի,
Քարոզգիրք
Ժողովածոյ
Ժողովածոյ
Մաշտոց ձեռաց

3353
3354

3349/Բ
3349/Գ

3357
3358

3359

Ղուկաս Վանանդեցի,
ԺԷ.
Քարոզգիրք
3360 Ղուկաս Վանանդեցի, ԺԹ.,
Քարոզգիրք
1827ից
յետոյ
3361
Կղեմէս Գալանոս,
ԺԹ.
Աստուածաբանութիւն (1871ից
յտյ)
3362 Եղիազար սարկաւագ 1839
Տէր-Կարապետեան
Առնջեցի,
Համառօտութիւն
ճարտասանութեան

1929

965

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Հմր
Բովանդակութիւն
3363 Յակոբ Մծբնացի, Զգօն
գիրք
3364 Պետրոս ԱղամալեանԲերդումեան, Աղբիւր
բացեալ
3365
Ժողովածոյ
3366
Ժողովածոյ

Ժմնկ
1823

Վայր
Շիրակ

ԺԸ.

-

ԺԸ.
1696

3367 Պետրոս Բերթումեանց,
Կշիռ արդարութեան
3368 Կանոնագիրք հայոց

ԺԹ.

3369/Ա

1930

Գրիչ
Պետրոս ՏէրԲարսեղեան
-

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
-

-

-

-

Ասկի Զաղար
(Հոռոմէլի
երկիրն)
-

Զաքարիա երէց

-

-

-

-

-

-

-

Թէքիրտաղ
(Յռատօզ)
-

Կիրակոս

-

-

Պետրոս երէց

-

-

-

-

1775

Յակոբ քհյ ՏէրՄատթէոսեան

-

-

-

-

1639

Գիրք, որ կոչի այս
առաքելական եւ
հայրապետական
կանոնք
3369/Բ Յակոբայ վարդապետի
Խրատ
խոստովանութեան
վասն քահանայից
3370
Ժողովածոյ

1774

1809

Զմիւռնիա

Ստեփանոս
Յովհանեան սրկ.
Թիֆլիզեցի

-

-

3371 Յովհան Ոսկեբերան եւ
Եփրեմ Ասորի,
Մեկնութիւն թղթոցն
Պօղոսի
3372
Ժողովածոյ
3373
Ղուկաս Լօռեցի,
Քարոզգիրք
3374
Պարզումն մեղաց
3375
Սիմէոն Երեւանցի,
Քարողգիրք
3376
Մաշտոց ձեռաց
3377 Մատթէոս կաթողիկոս,
Դիտողութիւն
ճշմարտութեանց սրբոյ
Աւետարանին
3378
Ժողովածոյ

1646

Կարին

Գրիգոր Կողոնեցի

Գրիգոր
Կողոնեցի

-

Զաքարիա վրդ.
Գուլասպեան,
Ստեփանոս
Յովհանեան սրկ.
Թիֆլիզեցի
-

1761
1631

Էջմիածին
-

Մինաս աբղյ
-

-

-

Էլիէ

1700
ԺԸ.

-

Կարապետ քհյ
-

-

-

1707
1861

Վան
Էջմիածին

Յարութիւն
-

Սիմէոն
Բզնունեաց
-

-

-

1861

Էջմիածին

-

-

Գալուստ սրկ.
(գրիչը)

-

Համբարձում
դպիր, Գալուստ
Մարտիրոսեան
-

-

-

-

Վեատկա եւ
այլուր

Գաբրիէլ քհյ
Պատկանեան

-

-

-

3379 Մատթէոս կաթողիկոս, ԺԹ.
Ուղեցոյց
քրիստոնէական
ուղղափառ
վարդապետութեան
3380
Ժողովածոյ
ԺԸ.
3381
Գաբրիէլ
1860Պատկանեանց,
1870
Հնաստեղծութիւնք,
հայկերգ

1931
Հմր
3382
3383

3384
3385
3386
3387

3388
3389

966
Բովանդակութիւն
Սիմէոն Ջուղայեցի,
Տրամաբանութիւն
Ժողովածոյ

Ժողովածոյ
Մովսէս Խորենացի,
Պատմութիւն հայոց
Տաղարան
Պատմութիւն
Աղէքսանդրի
Մակեդոնացւոյ
Քարոզգիրք
Գրիգոր Տաթեւացի,
Քարոզգիրք

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Ժմնկ
1660

1932

Վայր
Լոր գիւղ
(Որոտան)
-

Գրիչ
Աբրահամ

Ծաղկող
-

Կազմող
-

Ստացող
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ԺԷ.

-

-

-

Բարղամ

1635

Նոր Ջուղա

Աստուածատուր
Ջուղայեցի
Խուլթուբէկ սրկ.,
Մեսրոպ

-

-

Աւետիք Ջուղայեցի

-

-

-

-

-

-

ԺԷ.
(1622ից
առջ)
1814
ԺԸ.

1773
17161722

3390

Սիմէոն Ջուղայեցի,
1719
Քերականութիւն
3391/Ա Քերականութեանց գիրք ԺԷ.
առաջին, արարեալ
մեծի հռետորին
Թումայի Իտալացւոյ
արտադրեալ ի հայս
Ոսկանի Երեւանցւոյ
3391/Բ
Ժողովածոյ
ԺԷ.
3391/Գ Գրիգոր Տաթեւացի,
ԺԷ.
Քարոզգիրք
3392
Սիմէոն Ջուղայեցի,
ԺԷ.
Մատենագրութիւնք
3393
Աւետարան
1309

Էջմիածին
Ղազար Շօռօթեցի
Հնծուց Ս.
Յովասափ
Աստուածածին
Արզուրումցի,
(Կարին)
Անանուն Ա.,
Անանուն Բ.
Ստեփաննոս երէց
-

-

-

-

-

-

Անդրէաս
Յովսէփ

-

-

Անդրէաս (գրիչը)
-

-

-

-

-

Սարգիս

Գալիձոր

Տիրատուր
Կիլիկեցի
Կարապետ,
Աւետիք քհյ
Առաքել կր.
Աւետ

-

-

-

-

-

Մելքեսէթ

-

-

Աւետ (գրիչը)

-

3394
3395

Բառգիրք
Շարակնոց

ԺԸ.
ԺԵ.

-

3396
3397

ԺԵ.
ԺԷ.

-

3398

Շարակնոց
Երեմիա Մեղրեցի,
Բառգիրք
Հարցմունք Աթանասի
եւ պատասխանիք
Կիւրղի
Երուսաղէմացւոց

1838

Սեւան

Սիմէօն Տէր
Յօհաննիսեան
Շաքեցի

-

3399
3400

Պարզատումար
Աւետարան

1587
1644

Ս. Կարապետ
Կ. Պոլսի

-

-

Սարգիս, տէր
Յարութիւն ՏէրՅօհաննիսեան,
Պետրոս, Պօղոս
Մինասեան,
Հայրապետ դպիր
Սարգիս Ծատուր խոջայ
Վանեցի

1933

967

ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

1934

ԺԷ.

9

վրց.

2.

3003

17

հայ.

3.

3031

133

հայ.

4.
5.

3033
3034

148
151

հայ.
հայ.

6.

3037

163

հայ.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3049
3050
3063
3063
3070
3070
3071

228
233
299
299
313
313
325

հայ.
վրց.
հայ.
հայ.
հայ.
հայ.
հայ.

14.

3071

325

հայ.

15.
16.
17.
18.
19.

3072
3081
3082
3083
3098

341
391
409
431
505

հայ.
հայ.
հայ.
հայ.
հայ.

20.

3104

515

հայ.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

3113
3131
3148
3165
3177
3184

549
644
703
765
805
829

լատ.
հայ.
հայ.
հայ.
հայ.

27.

3191

855

հայ.

28.

3194

865

հայ.

29.

3200

881

հայ.

30.
31.
32.
33.

3201
3202
3204
3207

883
887
893
907

հայ.
հայ.
հայ.
հայ.

34.

3211

923

լատ.

Աստուածաշունչ. Գիրք
Մնացորդաց
Աւետարան Ղուկասու
Բարսղի Կեսարացւոյ Ի
գալուստն Տեառն ի
տաճար
Ճաշոց
Աւետարան Յովհաննու
Աւետարանք Յովհաննու
եւ Մարկոսի
Ճաշոց
Շարական
Աւետարան Մարկոսի
Ճաշոց
Աւետարան Յովհաննու
Աւետարան Յովհաննու
Մեկնութիւն Սաղմոսաց
Յովհան Մամիկոնեան,
Պատմութիւն Տարօնոյ
(քաղուածոյ)
Աւետարան Յովհաննու
Աւետարան Ղուկասու
Աւետարան Ղուկասու
Աւետարան Մատթէոսի
Աւետարան Ղուկասու
Մեկնութիւն առակին
Անառակ որդւոյ
Պատարագամատոյց
Ճաշոց
Յայսմաւուրք
Աւետարան Յովհաննու
Աւետարան Մատթէոսի
Կիւրղի Երուսաղեմացւոյ
Կոչումն ընծայութեան
Ներսիսի Շնորհալւոյ
Մեկնութիւն Մատթէի
Մաշտոց [Կանոն
մկրտութեան]
Անորոշ
Ճառ ինչ
Աւետարան Ղուկասու
Թուղթ
Բժշկութեան դոտորի
վկայական

Նիւթ

Գրութիւն

Լեզու

3001

Թերթ

Էջ ցուցակի

1.

Բովանդակութիւն

Ժմնկ

Հմր
ը/կ

Հմր ձեռ-ի

ՊԱՏԱՌԻԿ-ՊԱՀՊԱՆԱԿՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂԻՒՍԱԿ

Գիր

ԺԳ.

4

մգղթ

երկսիւն

նուսխուրի

Ժ.

2

մգղթ

երկսիւն

բլրգծ երկթգր

ԺԱ.

4

մգղթ

երկսիւն

ուղղգծ երկթգր

Թ.
Ժ.

2
2

մգղթ
մգղթ

միասիւն
երկսիւն

բլրգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր

ԺԱ.

4

մգղթ

երկսիւն

բլրգծ երկթգր

Ժ.
ԺԶ.
Ժ.
Թ.
Թ.
Ժ.
ԺԱ.

2
1
2
2
1
1
2

մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ

երկսիւն
միասիւն
երկսիւն
միասիւն
երկսիւն
երկսիւն
երկսիւն

ուղղգծ երկթգր
նուսխուրի
բլրգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր
ուղղգծ երկթգր

ԺԷ.

2

թղթ

երկսիւն

բլրգր

ԺԱ.
Ժ.
Թ.
Ժ.
ԺԲ.

2
2
2
4
2

մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ

երկսիւն
երկսիւն
երկսիւն
երկսիւն
երկսիւն

ուղղգծ երկթգր
ուղղգծ երկթգր
ուղղգծ երկթգր
ուղղգծ երկթգր
ուղղգծ երկթգր

ԺԱ.

4

մգղթ

եռասիւն

ուղղգծ երկթգր

ԺԵ.
ԺԳ.
ԺԵ.
Ժ.
Թ.

1
4
2
4
4
4

մգղթ
թղթ
թղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ

երկսիւն
երկսիւն
երկսիւն
միասիւն
երկսիւն

ԺԲ.

4

թղթ

միասիւն

գոթական
բլրգր
բլրգր
ուղղգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր
անցման
(արեւելեան)
բլրգր

ԺԷ.

4

թղթ

երկսիւն

բլրգր

ԺԱ.

4

մգղթ

երկսիւն

ուղղգծ երկթգր

Ժ.
Ժ., ԺԱ.
Ժ.
ԺԷ.

2
4
2
1

մգղթ
մգղթ
մգղթ
թղթ

միասիւն
երկսիւն
երկսիւն
միասիւն

ուղղգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր
նտրգր

ԺԷ.

2

մգղթ

միասիւն

շղգր

933
937

ասոր.
հայ.

37.

3223

951

հայ.

38.

3243

1015

հայ.

39.

3245

1019

40.

3255

1043

41.

3260

1056

42.
43.
44.
45.
46.
47.

3264
3270
3275
3276
3278
3285

1082
1097
1107
1119
1149
1176

Ճառ ինչ, Պատմութիւնք
եւ խաւսք վասն դժոխոցն ԺԳ.
Վարդանայ Այգեկցւոյ
հայ.
Աւետարան Մարկոսի
ԺԱ.
հայ. Աւետարան Մատթէոսի ԺԲ.
հայ.
Ճառընտիր
ԺԱ.
հայ.
Աւետարան Ղուկասու
ԺԱ.
հայ. Աւետարան Յովհաննու ԺԱ.
վրաց. Ներբող Աստուածածնի ԺԳ-ԺԴ.

48.

3303

1251

լատ.

49.

3322

1351

50.

3330

1395

51. 3336 1414
52. 3345.1 1447
53. 3345.2 1448
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

3348
3350
3353
3356/ա
3356/բ
3356.2
3356.3
3356.4
3356.5
3376
3391
3393

1456
1467
1479
1494
1494
1494
1494
1495
1495
1581
1641
1651

Նիւթ

Գրութիւն

3216
3218

Թերթ

35.
36.

1936

Ժմնկ

Հմր
ը/կ

Լեզու

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Էջ ցուցակի

968

Հմր ձեռ-ի

1935

Գիր

ԺԱ.
ԺԱ.

1
4

մգղթ
մգղթ

երկսիւն

ասորատառ
անցման բլրգր

Ը.

4

մգղթ

երկսիւն

ուղղգծ երկթգր

ԺԱ.

4

մգղթ

միասիւն

ուղղգծ երկթգր

հայ.

Անորոշ
Աւետարան Յովհաննու
Պօղոսի Թուղթ առ
Հռովմայեցիս
Եւթաղ, Գլուխք թղթոցն
Պաւղոսի, Նոր
Կտակարան
Աւետարան Մատթէոսի

ԺԱ.

4

մգղթ

երկսիւն

հայ.

Ախտարք

ԺԷ.

2

մգղթ

միասիւն

ուղղգծ երկթգր
անարուեստ
նտրգր

2

մգղթ

միասիւն

բլրգր

2
4
2
4
4
2

մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ
մգղթ

երկսիւն
երկսիւն
միասիւն
երկսիւն
երկսիւն
միասիւն

ԺԴ.

1

մգղթ

երկսիւն

ուղղգծ երկթգր
ուղղգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր
ուղղգծ երկթգր
բլրգծ երկթգր
նուսխուրի
գրքային
գոթական գիր

1687

2

թղթ

երկսիւն

տպգր

ԺԱ.

4

մգղթ

երկսիւն

նուսխուրի

Ժ.
ԺԸ.

2
2

մգղթ
թղթ

երկսիւն
միասիւն

բլրգծ երկթգր
նտրգր

1818

2

թղթ

երկսիւն

տպգր

ԺԵ.
ԺԷ.
Թ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԹ.
ԺԶ.
ԺԴ.
ԺԱ.

2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4

թղթ
թղթ
մգղթ
թղթ
թղթ
թղթ
թղթ
թղթ
թղթ
թղթ
մգղթ
մգղթ

միասիւն
երկսիւն
երկսիւն
միասիւն
միասիւն
միասիւն
միասիւն
միասիւն
միասիւն
երկսիւն
երկսիւն
երկսիւն

բլրգր
բլրգր
բլրգծ երկթգր
շղգր
շղգր
շղգր
շղգր
շղգր
շղգր
բլրգր
գոթական
ուղղգծ երկթգր

Բովանդակութիւն

հայ.

Ժամագիրք

Տպագիր՝ «Պարզաբանուհայ. թիւն Սաղմոսաց, Յովհաննէս Կ. Պոլսեցի, 1687 թ.»
Յովհան Ոսկեբերան,
վրաց. Մեկնութիւն Յովհաննու
Աւետարանի
հայ.
Աւետարան Ղուկասու
հայ.
Կոնդակ
Մեկնութիւն Սաղմոսաց
հայ.
(տպագիր)
հայ.
Ճաշոց
հայ.
Տօնացոյց
հայ.
Աւետարան Ղուկասու
հայ.
Աղօթք երեկոյեան
հայ.
Աղօթք առաւօտեան
հայ.
Քերականութիւն
հայ.
[Թուղթ ինչ]
հայ.
Մկրտութեան ցուցակ
հայ.
Թուղթ
հայ.
Ճաշոց
լատ.
Ճաշոց
հայ.
Ճառ ինչ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Մաշտոցեան Մատենադարանի Մայր ցուցակի տասներորդ հատորը
ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ
ՑԱՆԿԵՐ ԵՒ ԱՂՒԻՍԱԿՆԵՐ
Ա. Գրչութեան ժամանակագրական ցանկ
Բ. Նախագաղափար եւ յետագայ յիշատակարանների ցանկ
Գ. Նիւթերի ցանկ
Դ. Տեղանունների ընդհանուր ցանկ
Ե. Անձնանունների ընդհանուր ցանկ
Զ. Գրչութեան վայրերի ցանկ
Է. Գրիչների ցանկ
Ը. Ծաղկողների ցանկ
Թ. Կազմողների ցանկ
Ժ. Մեկենասների ցանկ
Ժ.ա. Պատուիրատու-ստացողների ցանկ
ԺԱ. Մանրանկարների ցանկ
ԺԲ. Կնքադրոշմների ցանկ
ԺԳ. Գաղտնագրութիւն ունեցող ձեռագրերի ցանկ
ԺԴ. Ի մի տփի ձեռագրերի ցանկ
ԺԵ. Մետաղէ կրկնակազմեր, խաչեր եւ այլ զարդեր ունեցող ձեռագրերի ցանկ
ԺԶ. Ձեռագրերի ընդհանուր աղիւսակ
ԺԷ. Պատառիկ-պահպանակների ընդհանուր աղիւսակ

5
9-1678
1679-1936
1679-1686
1686-1694
1694-1708
1708-1728
1728-1866
1866-1868
1869-1876
1875-1876
1875-1876
1877-1878
1877-1882
1881-1894
1893-1896
1895-1896
1895-1898
1897-1898
1897-1932
1933-1936

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
(Ըստ աշխատասիրողների)
Էջք
ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, Մաշտոցեան Մատենադարանի Մայր ցուցակի
տասներորդ հատորը

5-8
9-1678

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ
Ձեռ. Հմր 3001-3050

9-242
9-22, 147-152, 213-218, 221-234

ՆԱՐԻՆԷ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

21-148, 151-214, 217-222, 233-242

ԱՐԱՄ ԴԻԼԱՆԵԱՆ

9-242

ՏԱԹԵՒԻԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
Ձեռ. Հմր 3051-3100

243-512
243-272, 273-324, 351-478

ՄԱՐԹԱ ԱՐԱԲԵԱՆ

271-274, 501-510

ՆԱՐԻՆԷ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

323-352, 477-502, 509-512

ԹԱՄԱՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ

243-512

ԳԱՅԻԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
Ձեռ. Հմր 3101-3150

511-724

ՄԱՐՈ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ 511-8, 521-4, 535-8, 543-50, 553-66, 571-4, 591-620, 677-82, 685-692
ՇԱՀԷ ՔՀՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ

517-22, 529-32, 549-54, 631-4, 643-56, 677-8, 703-724

ՅԱՍՄԻԿ ԲԱԴԱԼԵԱՆ 525-30, 537-44, 567-92, 621-32, 633-44, 655-78, 683-6, 691-704
511-724

ԱՆԻ ԹԻԼԻՔԵԱՆ
Ձեռ. Հմր 3151-3200
ՄԱՐՈ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ

723-884

723-724, 727-730, 765-772, 775-778, 793-798, 839-842, 869-870

ՅԱՍՄԻԿ ԲԱԴԱԼԵԱՆ 725-38, 747-62, 777-82, 785-94, 797-840, 843-56,859-70, 875-880
ՇԱՀԷ ՔՀՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ 733-6, 737-42, 761-6, 771-6, 783-6, 833-4, 855-60, 871-876
ՎԱՀՐԱՄ ՉԻԹՈՒՆԻ

803-804

ԳԱՅԻԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

723-884
Ձեռ. Հմր 3201-3250

883-914, 915-924, 959-960

ՎԱՀՐԱՄ ՉԻԹՈՒՆԻ

913-916, 925-960, 959-968, 971-1034

ԱՐՓԵՆԻԿ ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ
ՏԱԹԵՒԻԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

883-1034

883-914, 923-968, 971-998, 1001-1026, 1027-1034

ԱՆԻ ԹԻԼԻՔԵԱՆ 889-92, 913-24, 933-6, 959-60, 967-72, 985-88, 997-1002, 1025-18, 1031-1032
Ձեռ. Հմր 3251-3300
ԱՐՓԵՆԻԿ ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ

1033-1244
1033-1244

ՎԱՀՐԱՄ ՉԻԹՈՒՆԻ

1091-1092

ԳՈՀԱՐ ՉԱՏԵԱՆ

1033-1244
Ձեռ. Հմր 3301-3350

1243-1470

ԱՐՓԵՆԻԿ ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ 1243-1380,

1383-1470

ՔՆԱՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

1243-1470
Ձեռ. Հմր 3351-3400

1469-1678
1469-1678

ԱՐՓԵՆԻԿ ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ
1469-74, 1477-84, 1493-1526,

ՄԱՐԻՆԷ ՍԱՐԳՍԵԱՆ

1529-1548, 1551-78, 1581-90, 1593-1604, 1607-16, 1625-38, 1641-56, 1659-164, 1671-1674
ԱՆԻ ԹԻԼԻՔԵԱՆ

1473-8, 1483-94, 1515-8, 1527-30, 1535-6, 1547-52, 1577-

82, 1589-94, 1599-1602, 1603-8, 1615-26, 1637-40, 1649-50, 1655-60, 1663-72, 1673-1678
ՑԱՆԿԵՐ ԵՒ ԱՂԻՒՍԱԿՆԵՐ

1679-1936

Ա. Գրչութեան ժամանակագրական - ԱՆՆԱ ՂԱՋՈՅԵԱՆ

1679-1686

Բ. Նախագաղափար եւ յետագայ յիշատակարանների - ԱՆՆԱ ՂԱՋՈՅԵԱՆ

1686-1694

Գ. Նիւթերի - ԱՆՆԱ ՂԱՋՈՅԵԱՆ

1694-1708

Դ. Տեղանունների ընդհանուր - ԽԱՉԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ՈՎՍԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ 1708-1728
Ե. Անձնանանունների ընդհանուր - ԽԱՉԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ՈՎՍԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ 1728-1866
Զ. Գրչութեան վայրերի - ԱՆՆԱ ՂԱՋՈՅԵԱՆ

1866-1868

Է. Գրիչների - ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1869-1876

Ը. Ծաղկողների - ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1875-1876

Թ. Կազմողների - ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1875-1876

Ժ. Մեկենասների - ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1877-1878

Ժ.ա. Պատուիրատու-ստացողների - ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1877-1882

ԺԱ. Մանրանկարների - ՈՎՍԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

1881-1894

ԺԲ. Կնքադրոշմների - ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1893-1896

ԺԳ. Գաղնտագրութիւն ունեցող ձեռագրերի - ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1895-1896

ԺԴ. Ի մի տփի ձեռագրերի - ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1895-1898

ԺԵ. Մետաղէ կրկնակազմեր, խաչեր եւ այլ զարդեր ունեցող ձեռագրերի ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

1897-1898

ԺԶ. Ձեռագրերի ընդհանուր աղիւսակ - ԽԱՉԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

1897-1932

ԺԷ. Պատառիկ-պահպանակների ընդհանուր աղիւսակ - ԽԱՉԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ 1933-1936

ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՀԱՅԵՐԷՆ ՁԵՌԱԳՐԱՑ
ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Հատոր Ժ.
Ձեռ. 3001-3400

Ձեւաւորումը եւ էջադրումը
Շողիկ Զադոյեանի

Տպագրուած է «Տիգրան Մեծ» տպագրատանը
ք. Երեւան, Արշակունեաց 2
Ստորագրուած է տպագրութեան՝
Չափս՝ 60✕84 1/8։ Տպ. մամուլ՝ 60,875
Տպաքանակ՝ 300

Մատենադարան
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան հին ձեռագրերի ինստիտուտի հրատարակչական բաժին
ք. Երեւան, Մաշտոցի պող. 53
Հեռ. (010) 513033

